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In memoriam
Jan Sobczak (3 czerwca 1932 r.  8 sierpnia 2013 r.)

8 sierpnia 2013 r. w Olsztynie zmar³ nagle, w pe³ni si³ twórczych, prof. dr hab.
Jan Sobczak, ceniony historyk dziejów Rosji i ruchu robotniczego, zas³u¿ony
profesor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM.
Profesor Sobczak urodzi³ siê 3 czerwca 1932 r. w Gorczynie pod £askiem
(województwo ³ódzkie) w wielodzietnej rodzinie ch³opskiej. W 1950 r. ukoñczy³
z wyró¿nieniem Pañstwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w £asku,
w 1955 r. Uniwersytet Warszawski. Doktorat, napisany pod kierunkiem prof.
Jana Ochmañskiego (Wspó³praca SDKPiL z SDPRR w latach 18931907),
obroni³ w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 1975 r.,
a cztery lata póniej na tym Uniwersytecie uzyska³ tytu³ doktora habilitowanego
w oparciu o rozprawê Lenin a Polacy i sprawa polska. Studium z zakresu
polskich kontaktów Lenina oraz percepcji idei leninowskich w polskim ruchu robotniczym 18871924. W 2000 r. uzyska³ tytu³ naukowy profesora nauk
humanistycznych w oparciu o dorobek naukowo-organizacyjny i rozprawê Cesarz Miko³aj II. M³odoæ i pierwsze lata panowania 18681900. Postaæ
ostatniego cara Rosji bêdzie od tego czasu najwa¿niejszym kierunkiem badañ
naukowych Profesora Jana Sobczaka. Powiêci³ mu kilka monografii, w tym
dwie w jêzykach obcych. Ale zanim na sta³e zwi¹za³ siê z Olsztynem i naszym
rodowiskiem naukowym, przez wiele lat pracowa³ w Warszawie: najpierw jako
starszy asystent na Uniwersytecie Warszawskim (19531955), potem adiunkt
w Zak³adzie Historii Partii (19611971), adiunkt w Wy¿szej Szkole Nauk Spo³ecznych
(19711980), docent, zastêpca rektora i dyrektor Instytutu Ruchu Robotniczego
w WSNS (19801989). Dwukrotnie przez wiele lat studiowa³ i pracowa³
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w Moskwie: jako doktorant na Uniwersytecie im. M. £omonosowa 19561959
oraz jako profesor kontraktowy w Instytucie S³owianoznawstwa i Ba³kanistyki
Akademii Nauk ZSRR 19891992. Zaowocowa³o to m.in. zebraniem bogatego
materia³u naukowego do wielu póniejszych ksi¹¿ek i artyku³ów, a tak¿e cennymi
dla historyków zapisami Dziennika, który Profesor Jan Sobczak prowadzi³ przez
ca³e czynne ¿ycie naukowe, i którego obszerne fragmenty opublikowa³ w dwóch
ksi¹¿kach: Warszawski epizod w ¿yciu profesora Antoniego Czubiñskiego.
Z kart dziennika 19711974  Poznañ 2005 oraz Zmierzch ery Gorbaczowa
i triumf Jelcyna. Mój znikaj¹cy wiat... (z Dziennika moskiewskiego 19901992)
 Warszawa 2012.
Od 1993 r. by³ na sta³e zwi¹zany z olsztyñskim rodowiskiem naukowym.
Pracowa³ jako profesor nadzwyczajny i kierownik Zak³adu Historii Europy
Wschodniej w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, a po utworzeniu Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego jako dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych (20002001). Równolegle z prac¹ na Uniwersytecie w Olsztynie prowadzi³ tak¿e zajêcia w Wy¿szej Szkole Historyczno-Pedagogicznej w £owiczu,
a po przejciu na emeryturê pracowa³ w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku.
W Olsztynie powsta³y jego kolejne, jedyne w polskiej historiografii, ksi¹¿ki
o ostatnim cesarzu Rosji: Libera³ z usposobienia, autokrata na tronie. Postaæ
i pierwsze lata panowania cesarza Miko³aja II  Toruñ 2003; Miko³aj II
 ostatni car Rosji. Studium postaci i ewolucji w³adzy  Pu³tusk/Warszawa
2009; Nicholas II  the last emperor of all Russias. Study of personage and
the evolution of power  Olsztyn 2010; Íèêîëàé II  ïîñëåäíèé öàðü Ðîññèè
 Olsztyn 2011. Dwie ostatnie wydane zosta³y przez Centrum Badañ Europy
Wschodniej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, z którym Profesor Jan Sobczak by³ zwi¹zany od samego pocz¹tku, uczestnicz¹c w sympozjach i seminariach organizowanych przez Centrum. By³ te¿ cz³onkiem Rady Programowej
naszego czasopisma; wielce cenilimy sobie jego dowiadczenie redaktorskie
i szerok¹ wiedzê o Rosji i Wschodzie Europy. Wiele jeszcze mo¿na pisaæ
o odznaczeniach pañstwowych, licznych nagrodach ogólnopolskich i uczelnianych
otrzymywanych przez Profesora Jana Sobczaka, ale przecie¿ najwa¿niejsze s¹
jego prace naukowe  setki artyku³ów, omówieñ i recenzji zamieszczonych
w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, ksi¹¿ki, z których wymienilimy tylko kilka. Pozostanie te¿ wspomnienie o nim zachowane przez setki
s³uchaczy: studentów, przez dziesi¹tki wypromowanych licencjatów i magistrów,
liczn¹ grupê doktorów oraz wielu przyjació³ i znajomych, dla których by³ rektorem, dyrektorem, profesorem, ale przede wszystkim Historykiem.
Redakcja
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Pogranicze jakoPRZEGL¥D
determinanta historii
Bia³orusi. Uwagi na marginesie...
WSCHODNIOEUROPEJSKI
V/1 2014: 1329
13

ZBIGNIEW OPACKI

Uniwersytet Gdañski

Pogranicze jako determinanta
historii Bia³orusi. Uwagi na marginesie
monografii: Áåëîðóñû: íàöèÿ Ïîãðàíè÷üÿ*
S³owa kluczowe: historia Bia³orusi, pogranicze polsko-bia³oruskie, Wielkie Ksiêstwo Litewskie,
polonizacja, wiadomoæ narodowa, dyskurs polityczny
Keywords:
history of Belarus, the borderlands nation, the Grand Duchy of Lithuania,
the Russian Empire, polonization, national identity, political discourse

Wydana w jêzyku rosyjskim w Wydawnictwie Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie publikacja przygotowana przez trzech bia³oruskich historyków jest prób¹ nietradycyjnego ujêcia dziejów kraju i narodu bia³oruskiego. Odmiennoæ podejcia polega na próbie spojrzenia na dzieje Bia³orusi przez
pryzmat pogranicznego jej po³o¿enia na styku Wschodu i Zachodu, prawos³awia i rzymskiego katolicyzmu, w tym równie¿ i ekspansywnych kultur  rosyjskiej i polskiej. Przyjêta perspektywa poznawcza stanowi, zdaniem autorów,
swego rodzaju klucz do wyjanienia i zrozumienia specyfiki procesu narodowotwórczego, mentalnoci narodowej i kultury pamiêci. Poddani krzy¿owemu oddzia³ywaniu Zachodu i Wschodu, Bia³orusini z wielkim trudem budowali swoj¹
narodow¹ i cywilizacyjn¹ to¿samoæ (s. 5), a krzy¿owe oddzia³ywanie kojarzyæ
siê mo¿e równie¿ z symbolem cierpienia  krzy¿em. Pojêcie pogranicza autorzy
ujmuj¹ jako strefê zadawnionego cywilizacyjno-kulturowego konfliktu Zachodu
i Wschodu Europy. Przy tym Bia³oru wystêpuje tu jako czêæ »wschodnioeuropejskiego pogranicza« (s. 5).
Praca pod wzglêdem czasoprzestrzennym jest niedomkniêta. Jej czêæ
pierwsza obejmuje okres od pocz¹tku formowania siê obszaru terytorialnego
zasiedlenia i kszta³towania siê etnosu bia³oruskiego, funkcjonowania w ramach
szeroko rozumianego kontekstu wp³ywów bizantyjskich, a nastêpnie, po dokonanym zwrocie polityczno-cywilizacyjnym w ramach kultury zachodnioeuropejskiej, jako komponentu Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego [dalej WKL] i szerzej
*

À. Êðàâöåâè÷, À. Ñìîëåí÷óê, Ñ. Òîêòü, Áåëîðóñû: íàöèÿ Ïîãðàíè÷üÿ, Âèëüíþñ 2011.
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 Rzeczypospolitej Obojga Narodów do jej likwidacji w wyniku rozbiorów.
Tytu³ tej czêci: Pogranicze jako los (autor A. Krawcewicz) jednoznacznie kojarzy siê z biernoci¹, pasywnoci¹. Rozumieæ je mo¿na nastêpuj¹co, ¿e oto niezale¿ny od ludzi demiurg historii decyduje o losie jednostek i spo³ecznoci, a ona
mo¿e tylko biernie mu ulegaæ. W moim przekonaniu, za³o¿enie to jest nie tylko
fa³szywe w sensie historycznym, ale i b³êdne jako przes³anie edukacyjne. Czêæ
druga, autorstwa S. Tokcia, nosi tytu³ Bia³orusini w epoce formowania siê nowoczesnych narodów europejskich (XIX  pocz. XX w.), czêæ trzecia pod tytu³em
Pamiêæ na pograniczu (na przyk³adzie pamiêci o drugiej wojnie wiatowej)
napisana zosta³a przez A. Smolenczuka.
W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie, czy Bia³oru z chwil¹ zakoñczenia
II wojny wiatowej i objêcia granicami Bia³oruskiej Socjalistycznej Republiki
Sowieckiej ziem nale¿¹cych uprzednio do II Rzeczypospolitej przesta³a byæ krajem i narodem pogranicza, le¿¹cym w strefie konfliktu cywilizacyjno-kulturowego Wschodu i Zachodu. Czy czynniki, które stanowi³y determinanty procesów
spo³eczno-narodowych Bia³orusinów, utraci³y swój potencja³?
Na to niestety nie mamy odpowiedzi, a cz¹stkowe ujêcie zarysu dziejów
budzi du¿y niedosyt. Wynika on z jednej strony z braku konsekwencji problemowej w prowadzeniu narracji. I o ile czêæ drug¹ mo¿na w jakim stopniu traktowaæ jako kontynuacjê zagadnienia kszta³towania siê identyfikacji narodowej
w zmienionym otoczeniu cywilizacyjno-ideologiczno-politycznym, innymi s³owy w ramach imperium rosyjskiego, to niezrozumia³y jest brak kontynuacji tych
zagadnieñ dla wieku XX. Tematyka przedstawiona przez Smolenczuka ma charakter cz¹stkowy, tak w wymiarze chronologicznym, jak i problemowym, i  niezale¿nie od jej istotnych walorów poznawczych  nie podejmuje zasadniczej dla
tej epoki kwestii wp³ywu cywilizacji rosyjsko-sowieckiej na bia³orusk¹ to¿samoæ oraz znaczenia dwudziestoletniego funkcjonowania czêci narodu bia³oruskiego w ramach II Rzeczypospolitej i cywilizacji zachodniej.
Kolejna generalna refleksja wi¹¿e siê z kontekstualnym elementem narracji.
Przyjêta perspektywa badawcza zak³ada traktowanie historii Bia³orusinów jako
efektu, skutku oddzia³ywania stykaj¹cych siê, krzy¿uj¹cych siê, cieraj¹cych siê
systemów kulturowo-cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu. Uosobieniem czy te¿
nonikiem tych wartoci, symbolicznie okrelanych Wschodem i Zachodem, na
przestrzeni dziejów minionego tysi¹clecia by³y instytucje pañstw, Kocio³ów oraz
prywatne. W moim przekonaniu nie da siê przybli¿yæ procesu ich oddzia³ywania
na kszta³towanie siê narodu bia³oruskiego, jeli po pierwsze  nie zostan¹ one,
jako podmioty sprawcze, dookrelone chocia¿by w bardzo syntetycznej formie, po
drugie  nie zostan¹ przybli¿one relacje, jakie zachodzi³y miêdzy tymi podmiotami.
Trudu nakrelenia kontekstu cywilizacyjno-kulturowego Wschodu i Zachodu, w ramach których bia³oruski etnos (substrat narodowy)  naród funkcjonowa³, autorzy nie podjêli, co rzutuje na poziom argumentacji, maj¹cej momentami
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bardziej charakter arbitralnych stwierdzeñ ni¿ wniosków opartych na szerszej
analizie istniej¹cego stanu badañ. Odnosi siê to g³ównie do kwestii funkcjonowania Bia³orusi w ramach Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, charakteru tego
pañstwa oraz procesów akulturacji zachodz¹cych w obrêbie Rzeczypospolitej
Obojga Narodów i jej partykularnych czêci sk³adowych1. Pominiêcie tego zagadnienia, wa¿nego dla wszystkich stron  narodowych podmiotów procesów
kulturowych na terenach Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego  Litwinów, Bia³orusinów, Polaków i mniejszych spo³ecznoci narodowych, zuba¿a analizê, a wnioski czyni dyskusyjnymi.
Wybór miejsca zasiedlenia plemion wschodnios³owiañskich, które sta³y
siê matecznikiem przysz³ego narodu bia³oruskiego, by³ pochodn¹ przemieszczania siê na tereny ju¿ zasiedlone przez plemiona Ba³tów. W basenie Dniepru,
Zachodniej Dwiny i Niemna nastêpowa³ proces asymilowania elementu ba³tyckiego i czêciowo ugrofiñskiego, którego efektem finalnym by³o ukszta³towanie
siê cech specyficznych jêzyka i kultury, w³aciwych Bia³orusinom. Proces ten
przebiega³ pokojowo i mia³ trwa³y charakter. Obszar zasiedlony przez kszta³tuj¹cy siê substrat narodu bia³oruskiego znalaz³ siê w krêgu silnego oddzia³ywania
bizantyjskiego orodka cywilizacyjnego, czego konsekwencj¹ by³o wprowadzenie wschodniego chrzecijañstwa. Tym samym, zdaniem Krawcewicza, tereny
Bia³orusi ju¿ w dobie XXIII w. sta³y siê obszarem krzy¿owania siê wp³ywów
zachodnich i wschodnich, z umocnieniem tych ostatnich. By³o to pogranicze
Europy (s. 20).
Mo¿na by domniemywaæ, ¿e z inn¹ cywilizacj¹? Przesada w eksponowaniu
pogranicznego charakteru nie wyklucza mylnych wniosków, jakby w tym miejscu koñczy³a siê Europa. Tylko jaka? Ponadto podzia³ na wschodnie i zachodnie
chrzecijañstwo nie mia³ w tym okresie charakteru antagonistycznego, szczególnie na odleg³ych od centrów ¿ycia religijno-politycznego obszarach. Zreszt¹
mimochodem Krawcewicz sygnalizuje ten fakt, zwracaj¹c uwagê, ¿e tradycja
kultury bizantyjskiej na obszarach Bia³orusi nie mia³a charakteru g³êbinowego, w odniesieniu zarówno do kultury ludowej, jak i elitarnej (s. 23). I znowu
decydowa³a o tym odleg³oæ od orodka bizantyjskiego, po drugie  zderzenie
z wp³ywami zachodnioeuropejskimi i po trzecie  s³abniêcie oraz kryzys Cesarstwa Bizantyjskiego.
1 Zob. M. B. Topolska, Spo³eczeñstwo i kultura w Wielkim Ksiêstwie Litewskim od XV do
XVIII wieku, PoznañZielona Góra 2002; Kultura Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, praca zbiorowa, Kraków 2005; A. Naumow, Domus divisa. Studia nad literatur¹ rusk¹
w I Rzeczypospolitej, Kraków 2002; idem, Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewno-s³owiañskiej na ziemiach polsko-litewskich, Kraków 1996; J. Niedwied, Kultura literacka Wilna
(13231655). Retoryczna organizacja miasta, Kraków 2012; idem, Humanitas na styku kultur.
Kwestia dyskursów kolonialnych we wschodniej Europie, w: Humanizm. Historie pojêcia, pod red.
A. Borowskiego, Warszawa 2009.
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Istotne zmiany nast¹pi³y w XIII i XIV w., a zwi¹zane by³y z opanowaniem
i zniszczeniem Kijowa w 1240 r. przez najazd mongolski oraz z uni¹ zawart¹
w 1385 r. w Krewie miêdzy Królestwem Polskim a Wielkim Ksiêstwem Litewskim. Fakty te mia³y charakter polityczny, ale ich konsekwencje by³y daleko
id¹ce w sferze kulturowo-cywilizacyjnej. Krawcewicz powi¹za³ te fakty z nowymi zjawiskami polityczno-cywilizacyjnymi, mianowicie z uformowaniem siê na
wschodnim pobrze¿u Ba³tyku pañstwa zakonu krzy¿ackiego oraz silnych orodków osadnictwa zachodnioeuropejskiego z jednej strony, a z drugiej, pojawieniem siê na krañcach wschodnich potêgi tataro-mongolskiej i jej wp³ywem na
wiêzi cywilizacyjne ze wschodnim chrzecijañstwem.
W XIII i XIV w. uformowa³ siê równie¿ silny politycznie i militarnie orodek pañstwowy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, który doprowadzi³ do konsolidacji ziem bia³oruskich. Dokonany przez wielkiego ksiêcia Jagie³³ê wybór polityczny, za spraw¹ którego Litwa wesz³a w uniê z Królestwem Polskim, by³
zarazem wyborem zachodniej orientacji cywilizacyjnej. Zdaniem autora, reorientacja w sferze kultury, dostrzegalna w XIV w., dokona³a siê w pe³ni w wieku
nastêpnym.
Znamienne jest przewartociowanie ocen zakonu krzy¿ackiego i osadnictwa
z Europy Zachodniej, kiedy to z instrumentu niemieckiego Drang nach Osten
(s. 35) sta³y siê aktywnymi porednikami zachodnioeuropejskich wp³ywów na
bia³oruskich ziemiach (s. 50).
Czasy rozkwitu polityczno-kulturalnego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego stanowi¹ zarazem szczyt rozwoju spo³eczno-kulturalnego Bia³orusi2. Zachodnia
orientacja tego obszaru przyczyni³a siê do rozwoju gospodarczego i politycznego
znaczenia pañstwa. Status jêzyka i kultury bia³oruskiej, jako oficjalnych narzêdzi
komunikacji pañstwa, przyczyni³ siê do zbudowania mocnych fundamentów, które
mog³y stanowiæ podstawy jego zachowania i odrodzenia w nastêpnych wiekach,
po rozbiorach oraz w³¹czeniu ziem WKL w obrêb Cesarstwa Rosyjskiego. Wielkim osi¹gniêciem myli prawniczej by³a kodyfikacja prawa w kolejnych redakcjach Statutu Litewskiego, które regulowa³y porz¹dek prawny na tych ziemiach
przez 300 lat3. Rozkwit kultury bia³oruskiej w czasach wietnoci WKL czyni³
z tego pañstwa bastion Europy na jej wschodnich rubie¿ach, innymi s³owy, antemurale christianitatis przed wschodni¹  rosyjsk¹ ekspansj¹.
2

Rozdzia³ pod tytu³em: Áåëàðóñü êàê ÷àñòü Öåíòðàëüíî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû (XVXVIII
ââ.) zosta³ opublikowany wczeniej w formie rozbudowanego o kilka zagadnieñ artyku³u w czasopimie Regiony i Pogranicza, Centrum Badañ Wschodnich Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, nr 1, s. 2145.
3 W tekcie jest ewidentny b³¹d, autor na s. 63 podaje informacjê o tym, ¿e statut funkcjonowa³ powy¿ej 400 lat. Mo¿na by to potraktowaæ jako drobn¹ pomy³kê, gdyby nie fakt, ¿e identyczn¹
wielkoæ poda³ we wspomnianym wy¿ej artykule publikowanym w czasopimie Regiony i Pogranicza, s. 30.
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Z podkrelonych s³aboci, jakie dostrzega Krawcewicz w epoce rozkwitu,
nale¿y wymieniæ s³aboæ miast i mieszczañstwa, która uniemo¿liwi³a przekszta³cenie siê tego stanu w samodzieln¹ si³ê polityczn¹ (s. 56). Gdyby autor w szerszym stopniu uwzglêdnia³ kontekst Rzeczypospolitej i rodkowo-wschodniej
Europy, to zjawiska te nie jawi³yby siê jako specyficzne dla Bia³orusi,
a by³yby przejawem procesów spo³ecznych, gospodarczych i politycznych charakterystycznych dla tej czêci kontynentu.
Kolejnym negatywnym nastêpstwem polityki Jagie³³y, kontynuowanej przez
Witolda, by³o uprzywilejowanie w stosunku do Kocio³a i wyznania prawos³awnego Kocio³a oraz wyznania katolickiego z okrelonymi konsekwencjami spo³ecznymi dla ich wiernych. Zdaniem autora, stanowi³y one przes³anki konfliktu wewnêtrznego miêdzy zachodnioeuropejsk¹ (now¹) i star¹ (lokaln¹) tradycj¹ (s. 58).
Prze³omowy dla dziejów Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego akt unii lubelskiej, o wielop³aszczyznowych skutkach politycznych, spo³ecznych, gospodarczych i kulturowych dla obu podmiotów pañstwowych, jest
ambiwalentnie oceniany przez Krawcewicza. To wed³ug autora swego rodzaju
z³o konieczne, do którego dosz³o z powodu ekspansji rosyjskiej na Zachód
i s³aboci Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, niebêd¹cego w stanie samodzielnie
sprostaæ tej sytuacji. To by³y g³ówne przes³anki, zdaniem autora, zawarcia unii
realnej w 1569 r.
Z drugiej strony, w jego ocenie, unia lubelska spowodowa³a tragiczne nastêpstwa dla Bia³orusi. Przejawi³y siê one w zahamowaniu rozwoju kultury
na bazie jêzyka narodowego Bia³orusinów i rozpoczêciu procesu polonizacji
szlachty bia³oruskiej oraz mieszkañców miast. Konsekwencj¹ tego by³ roz³am
w spo³eczeñstwie na spolonizowan¹ elitê spo³eczn¹ i konserwatywne ch³opstwo,
które od tego momentu sta³o siê g³ównym nonikiem tradycyjnej kultury bia³oruskiej.
W dobie kryzysu spo³eczno-politycznego i gospodarczego, który dotkn¹³
Rzeczpospolit¹4, kultura polska ekspandowa³a na Wschód5 i ¿ywi³a siê na
rachunek spolonizowanych warstw wy¿szych Bia³orusi, Litwy i Ukrainy.
W efekcie w dobie zaborów sta³y siê one baz¹ polskoci, a nastêpnie po zakoñczeniu I wojny wiatowej szlachta ukraiñskiego, bia³oruskiego i litewskiego
4 Nie tylko zjawiska kryzysowe w Rzeczypospolitej wp³ywa³y na procesy umacniania siê jêzyka polskiego jako jêzyka dyskursu spo³ecznego warstw wy¿szych Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
i tym samym zmniejszenia znaczenia mowy ruskiej. Zob. A. Naumow, op. cit., s. 1249; J. Niedwied, op. cit., s. 210246.
5 Gwoli przywrócenia proporcji w spojrzeniu na problem dyfuzji kulturowej nie od rzeczy
by³oby wspomnieæ o przenikaniu kultury ruskiej do kultury polskiej i to nie tylko na obszarze
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego oraz jego by³ych ziem ukraiñskich, ale równie¿ na terenie Królestwa Polskiego. Zob. A. Naumow, op. cit., s. 9; o recepcji ikon wschodnich w Kociele rzymskokatolickim na terenie Rzeczypospolitej zob. M. Kruk, Ikony  obrazy w wi¹tyniach rzymskokatolickich dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2011.
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pochodzenia razem z etnicznymi Polakami zbudowa³a nowe, ju¿ jedynie polskie
pañstwo, które rêk¹ zbrojn¹ przy³¹czy³o do siebie po³owê ukraiñskich, bia³oruskich i litewskich ziem (s. 71).
Schemat ten nie odbiega zbytnio od radzieckiego ujêcia klasowego, w myl
którego szlachta wraz z bur¿uazj¹ zbudowa³y pañstwo w celu wyzysku proletariatu miejskiego i wiejskiego, tu jeszcze dodatkowo narodowoci litewskiej,
bia³oruskiej oraz ukraiñskiej. Zadziwia trwa³oæ sowieckiego stereotypu, mimo
jego anachronicznoci poznawczej, jak i obszernej, dostêpnej w bibliotekach
naukowych, literatury przedmiotu dotycz¹cej procesów narodowotwórczych na
ziemiach polskich oraz odbudowy polskiej pañstwowoci w dobie I wojny wiatowej6.
Autor ma wyrany k³opot z ocen¹ znaczenia Kocio³a greckokatolickiego
 unickiego dla rozwoju kultury na Bia³orusi. Z jednej strony, za Danielem de
Beauvois, traktuje nowo powsta³y Koció³ jako rzymski pochód w unickiej masce, chocia¿ zaznacza równie¿ i inne opinie, ¿e odegra³ on istotn¹ rolê w obronie kultury bia³oruskiej (Swiet³ana Morozowa). Tym niemniej akcentuje konfrontacyjny charakter nowej formacji religijno-wyznaniowej z podkreleniem,
¿e na terenach wschodnich konflikt religijny przebiega³ w bardziej miêkkich
formach ni¿ na zachodzie Europy. Znajduje tu i pozytywy, ¿e religijno-ideologiczna konfrontacja przyczyni³a siê do rozpowszechnienia literatury polemicznej
i tym samym by³a czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój kultury bia³oruskiej.
Podsumowuj¹c znaczenie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, Krawcewicz
zwraca uwagê, ¿e w jego ramach dokonywa³o siê poszerzanie w wymiarze geograficznym zasiêgu bia³oruskoci za spraw¹ procesu asymilacji etnicznych Litwinów, i zjawisko to ocenia pozytywnie. W przekonaniu autora, pañstwo sprzyja³o w wiêkszym stopniu rozwojowi kultury bia³oruskiej ni¿ litewskiej i nale¿y
do bia³oruskiej tradycji pañstwowej7. Po wielowiekowym epizodzie przynale¿noci w ramach Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego do Zachodu, w wyniku zwyciêstwa Rosji, kraj bia³oruski ponownie zosta³ w³¹czony w system wschodni.
6

Do ciekawszych ujêæ procesu kszta³towania siê nowoczesnego narodu polskiego z uwzglêdnieniem relacji ze wspó³mieszkañcami ziem by³ej Rzeczypospolitej Obojga Narodów nale¿y monografia: R. Wapiñski, Polska i ma³e ojczyzny Polaków. Z dziejów kszta³towania siê wiadomoci
narodowej w XIX i XX wieku po wybuch II wojny wiatowej, Wroc³aw 1994; idem, Polska na styku
narodów i kultur. W krêgu przeobra¿eñ narodowociowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku,
Gdañsk 2002; tak¿e: T. Kizwalter, O nowoczesnoci narodu. Przypadek. Przypadek Polski, Warszawa 1999; J. Molenda, Ch³opi. Naród. Niepodleg³oæ. Kszta³towanie siê postaw narodowych
i obywatelskich ch³opów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski, Warszawa
1999.
7 Problem zaw³aszczania dziedzictwa historycznego nie jest czym nowym, aczkolwiek nale¿a³oby ustosunkowaæ siê do odmiennych stanowisk i opinii, np. M. B. Topolska stwierdza: By³o
to pañstwo [WKL] o charakterze militarnym, powsta³e g³ównie drog¹ podbojów, w którym element
ruski zajmowa³ 90% terytorium. Litewska organizacja wojskowa sk³ada³a siê z wielkiego ksiêcia,
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Czêæ powiêcona procesowi kszta³towania siê nowoczesnej wiadomoci
narodowej Bia³orusinów ma zdecydowanie bardziej koherentny wewnêtrznie
charakter. Autorem jej jest S. Tokæ. Skoncentrowa³ on swoj¹ uwagê na trafnie
dobranych elementach  czynnikach warunkuj¹cych ten proces. Niew¹tpliwie na
takie ujêcie mia³o wp³yw wykorzystanie wspó³czesnej literatury przedmiotu powiêconej procesom narodotwórczym oraz ruchom nacjonalistycznym8.
Tokæ, podobnie jak autor pierwszej czêci, wychodzi z za³o¿enia, ¿e po³o¿enie narodu bia³oruskiego ma miejsce w przestrzeni Pogranicza, to jest przestrzeni zderzenia i walki kolektywnych aktorów  struktur imperialnych, instytucji kocielnych, skonsolidowanych ruchów narodowych. Walka tych si³ to
zarazem walka idei, konkuruj¹cych miêdzy ró¿nymi narodowymi projektami,
narzucaj¹cych koniecznoæ wypracowania okrelonych dyskursywnych strategii (s. 97). W tym wzglêdzie bia³oruski ruch narodowy musia³ przeciwstawiæ
siê narodowo-kulturowej asymilacji ze strony Rosji i Polski, wytrzymaæ konkurencjê z rosyjskim projektem imperialnym rusyfikacji Kraju Pó³nocno-Zachodniego i polskim Kresowym.
Pytanie  która ze stron konfliktu posiada³a wszelkie niezbêdne narzêdzia
do realizacji celów asymilacyjnych, pocz¹wszy od stworzenia projektu ideologicznego i dróg prowadz¹cych do jego realizacji po rodki instytucjonalne
i materialne  odsy³a niew¹tpliwie do polityki rosyjskiej. Po stronie polskiej
eksponowany przez Tokcia program kresowy, który zawiera³ w sobie idee polonizacyjne i tym samym asymilacyjne w odniesieniu do spo³ecznoci bia³oruskiej, odnieæ mo¿na raczej do okresu II Rzeczypospolitej. Dla wieku XIX
i pocz¹tku XX stanowa struktura oraz wiadomoæ spo³eczna szlachty stanowi³y
istotn¹ przeszkodê w realizacji idei asymilacyjnej. Tym bardziej, ¿e rodzi siê
pytanie o jej sens, skoro i tak w powszechnej wiadomoci stanowego szlachecko-ziemiañskiego wiata ziemie by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego uwa¿ano za polskie, a wroga upatrywano w zakusach rusyfikacyjnych administracji
pañstwa9 oraz aktywnej narodowo czêci kleru prawos³awnego, czytaj  rosyjskiej jego hierarchii.
sprawuj¹cego siln¹ w³adzê, rodu Giedyminowiczów i bojarstwa. Panowa³a zasada hierarchii, lecz
przede wszystkim solidarnoæ w celu eksploatacji s¹siednich narodów oraz krajów podbitych. Nie
mo¿na przypisywaæ Litwie pokojowych zamiarów wobec Rusi (uk³ady i ma³¿eñstwa); pozyskanie
praw lub ma³¿eñstwa by³y zawsze poparte si³¹ realn¹. Szlachta litewska (katolicka) na terytorium
uwzglêdnionym przez popis wojska litewskiego z 1528 r. (bez ziemi kijowskiej i Podola, gdzie
by³o niewiele szlachty) stanowi³a 60% ogó³u rycerstwa. Górowa³o ono pod ka¿dym wzglêdem:
liczebnym, organizacyjnym, moralnym, politycznym jako organizator pañstwa litewskiego. Zob.
M. B. Topolska, op. cit., s. 25.
8 Autor powiêci³ temu zagadnieniu odrêbny rozdzia³ pod tytu³em Òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû
ïðîáëåìû, s. 8598, gdzie omawia stan badañ tej kwestii w europejskiej literaturze naukowej.
9 Zob. interesuj¹ce spostrze¿enia na temat wiadomoci spo³ecznej ziemiañstwa: R. Jurkowski, W krzywym zwierciadle. Próba krytycznego spojrzenia na ziemian kresowych przez pryzmat
ich wspomnieñ i pamiêtników, Przegl¹d Wschodnioeuropejski 2011, nr 2, s. 15 i nn.; idem,
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Mo¿na zastanowiæ siê, czy w zwi¹zku z tym, i¿ g³ówny front przebiega³ na
linii ideowo-politycznego, a momentami i militarnego konfliktu rosyjsko-polskiego, Bia³orusini nie mieli u³atwionego kszta³towania nowoczesnej wiadomoci narodowej. Poza tym obiektywne czynniki procesu, o których pisze autor,
niezale¿nie od subiektywnych postaw i projektów jednostek i grup spo³ecznonarodowych, by³y na Bia³orusi s³abo wyra¿one lub w ogóle nie wystêpowa³y. Do
nich zaliczy³ niski poziom aktywnoci rynkowej, urbanizacji, mobilnoæ spo³eczn¹, wykszta³cenie, identyfikacjê jêzykow¹ i religijn¹.
Wiêkszoæ z tych czynników mog³a zaistnieæ jako pochodna procesu modernizacji spo³eczno-gospodarczej. Aby ta z kolei zaistnia³a, musia³ ten proces zostaæ uruchomiony. I znowu g³ównym czynnikiem, w moim przekonaniu, który
proces ten móg³ zainicjowaæ, by³a polityka Rosji, tak spo³eczno-narodowa, jak
i gospodarcza. Powstanie styczniowe i antypolska polityka pañstwa mog³y
i w stadium zal¹¿kowym proces ten uruchamia³y. Zrealizowane przez carat zniesienie poddañstwa, uw³aszczenie ch³opów, a tak¿e represje i ograniczenia wymierzone w ziemiañstwo polskie zmusza³y oba te rodowiska do poszukiwania nowych form dzia³alnoci gospodarczej, jej stopniowego urynkowienia i tym
samym odchodzenia od tradycjonalistycznego pogl¹du na wiat spo³eczny i aktywnoæ gospodarcz¹.
Nasuwa siê pytanie: jak¹ czêæ rodowiska szlacheckiego objê³y zmiany
modernizacyjne? W jakim stopniu dotycz¹ one czêci zaanga¿owanej w dzia³alnoæ towarzystw rolniczych w guberniach zachodnich10, pozostawiaj¹c na uboczu tego procesu ma³¹ i drobn¹ w³asnoæ szlacheck¹. Zreszt¹ jest to tylko aspekt
procesu modernizacji i jej modelu realizowanego przez pañstwo rosyjskie od
panowania Piotra I po czasy sowieckie11.
Tokæ koncentruje siê na kilku czynnikach, maj¹cych istotny wp³yw na proces formowania siê nowoczesnej wiadomoci narodowej Bia³orusinów. Na
pierwszym miejscu stawia kwestiê kszta³towania siê spo³ecznego wyobra¿enia
pojêcia Bia³orusi. Jest to próba uchwycenia procesu ewoluowania tej kategorii
pojêciowej od uto¿samienia jej z okrelonym historycznie regionem RzeczypospoWyobra¿enia i rzeczywistoæ. Polscy panowie i bia³oruscy ch³opi w wietle pamiêtników ziemian
i realiów kresowych II po³owy XIX  pocz¹tku XX wieku, w: Polacy i s¹siedzi  dystanse i przenikanie kultur. Czêæ II, pod red. R. Wapiñskiego, Ostaszewo Gdañskie 2001, s. 26 i nn.
10 Zob. R. Jurkowski, Ziemiañstwo polskie Kresów Pó³nocno-Wschodnich 18641904, Warszawa 2001. Dla porównania procesy modernizacyjne na ziemiach polskich: L. Trzeciakowski,
Wielkopolski program samomodernizacji  kszta³towanie siê nowoczesnego spo³eczeñstwa,
w: Samomodernizacja spo³eczeñstw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, pod red. L. Trzeciakowskiego i K. Makowskiego, Poznañ 1999, s. 65105; M. Kulczykowski, Modernizacja spo³eczeñstwa galicyjskiego w warunkach autonomii politycznej, w: Samomodernizacja..., s. 107129.
11 Â. À. Êðàñèëüùèêîâ, Â äîãîíêó çà ïðîøåäøèì âåêîì. Ðàçâèòèå Ðîññèè â ÕÕ âåêå
ñ òî÷êè çðåíèÿ ìèðîâûõ ìîäåðíèçàöèé, Ìîñêâà 1998; Á. Í. Ìèðîíîâ, Áëàãîñîñòîÿíèå
íàñåëåíèÿ è ðåâîëþöèè â èìïåðñêîé Ðîññèè, Ìîñêâà 2010, s. 621674.
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litej i lokowanym w sensie geograficznym w pocz¹tkach wieku XIX na obszarze
guberni witebskiej i mohylowskiej12 wraz z zamieszkuj¹cymi ten region mieszkañcami  Bia³orusinami po uformowanie siê narodu jako kategorii wspólnoty wyobra¿onej13. Autor skrupulatnie odnotowuje funkcjonowanie pojêcia w sferze publicznej, w pojawiaj¹cych siê drukach urzêdowych i publicystyce. Na uwagê
zas³uguje opublikowana w Wilnie w 1863 r. z inicjatywy w³adz Wileñskiego
Okrêgu Naukowego wydana anonimowo praca: Opowiadania w narzeczu bia³oruskim. Zdaniem badacza zagadnienia, autorów publikacji by³o kilku, poniewa¿ poszczególne opowiadania zredagowane s¹ w ró¿nych dialektach bia³oruskich. Na
podkrelenie zas³uguje fakt, i¿ w jednym z opowiadañ po raz pierwszy w historii
narodu przedstawiono zarys jego dziejów jako odrêbnego, aczkolwiek pokrewnego innym narodom ruskim. Tam równie¿ wykrelono geograficzny zakres zasiedlenia Bia³orusinów, pos³uguj¹c siê kryterium jêzykowym (s. 100101).
Nastêpnie przywo³uje pojêcia Bia³orusi u¿yte w rosyjskiej publikacji
A. Kirkora Æèâîïèñíàÿ Ðîññèÿ, wydanych w Krakowie Dziejach Litwy opowiedzianych w zarysie K. Skirmunt, gdzie w szeregu historycznych regionów
autorka wymienia równie¿ Bia³oru. Lokuje j¹ na terenach z miastami: Po³ockiem, Witebskiem, Smoleñskiem, Orsz¹, Rohaczewem i Mohylowem. Tokæ wymienia równie¿ pracê polskiego etnografa O. Kolberga, który jeden z tomów
powiêci³ Bia³orusi, F. Boguszewicza, próbuj¹cego we wstêpie do swoich utworów poetyckich uj¹æ pojêcie Bia³orusi w kategorii ojczyzny ideologicznej, przestrzeni sakralnej powi¹zanej jednym wspólnym jêzykiem.
Istotn¹ rolê w kszta³towaniu wiadomoci Bia³orusinów odegra³y publikacje
typu etnograficzno-statystycznego, mapy z zaznaczonymi regionami zasiedlenia
poszczególnych narodów etc. Tokæ zwraca uwagê na fakt, ¿e zainteresowania
uczonych i podejmowane przez nich inicjatywy sporz¹dzenia map zasiedlenia
imperium w jego europejskiej czêci przez nierosyjskie narodowoci wyprzedza³y mo¿liwoci ich wykorzystania w praktyce administracyjnej. St¹d te¿ ró¿ne
by³o podejcie lokalnej administracji do kierowanych do niej pytañ o liczebnoæ
mieszkañców i ich narodowoæ. Rzutowa³y na to brak wiedzy i dowiadczenia,
nierozumienie oczekiwañ badaczy, jak i brak woli, co skutkowa³o ró¿nymi formami sprawozdawczoci.
12 Mo¿e warto zwróciæ uwagê na trwa³oæ historycznych granic wród mieszkañców przywo³anych guberni, o czym wspomina mieszkanka tych ziem H. Obiezierska: Zas³uguje na uwagê
fakt, ¿e jakkolwiek granica pomiêdzy tym obszarem Bia³ejrusi a pañstwem rosyjskim przesta³a
istnieæ od przesz³o stu lat, by³a ona wci¹¿ ¿ywa w pamiêci i wiadomoci miejscowego ch³opa
i wieniak ze smoleñszczyzny wybieraj¹cy siê w okolice Witebska lub Orszy, zawsze siê wyra¿a³,
¿e pojedzie »w Polszu«. Zob. eadem, Jedno ¿ycie prywatne na tle ¿ycia narodu polskiego
w wieku XX, Bydgoszcz 1995, s. 13.
13 B. Anderson, Wspólnoty wyobra¿one. Rozwa¿ania o ród³ach i rozprzestrzenianiu siê nacjonalizmu, przek³ad S. Amsterdamski, Kraków 1997.
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Przytaczany przez autora przyk³ad podjêtych przez P. Keppena badañ jest
bardzo interesuj¹cy dla okrelenia stosunku miejscowej administracji do tych
inicjatyw (s. 104), walorów przekazywanych informacji, jednak¿e niewiele
mówi o ich znaczeniu zarówno dla rozwoju nauki, jak i polityki wewnêtrznej.
Podobnie ma siê sprawa pozyskiwania informacji w oparciu o dane otrzymywane z parafii ró¿nych wyznañ (s. 106). Warto podkreliæ, ¿e mimo niedoskona³oci pierwszych prób pozyskiwania masowego materia³u statystycznego, uzyskiwane wyniki by³y niezwykle wa¿ne i stanowi³y podstawê póniejszych studiów
i zestawieñ statystycznych14.
Natomiast istotna jest informacja autora tej czêci pracy dotycz¹ca faktu, i¿
pocz¹wszy od lat 60. XIX w. we wszystkich oficjalnych statystycznych dokumentach Bia³orusini wystêpuj¹ jako oddzielny naród, oraz generalna konstatacja odnosz¹ca siê do roli publikacji tego typu materia³ów i map geograficznych zawieraj¹cych pojêcie Bia³orusi w kszta³towaniu wspólnoty wyobra¿onej. Stanowi³y one
bowiem niezwykle istotny element w mechanizmie wyobra¿enia narodu.
Wiedza geograficzna i statystyczna odnonie ludnoci w II po³owie XIX i pocz¹tku
XX wieku by³a ju¿ dostatecznie rozpowszechniona wród miejscowej inteligencji.
Ma³o tego, podstawy geografii i statystyki wyk³adano w szkole ludowej. Uczeñ
szko³y ludowej s³ysza³ od nauczyciela, ¿e jest on Bia³orusinem, nawet jeli ta
bia³oruskoæ podawana by³a w zachodnioruskim duchu (s. 108).

Niew¹tpliwie istotn¹ kwesti¹ w kszta³towaniu nowoczesnej wiadomoci bia³oruskiej by³a rola warstw wy¿szych. Autor nawi¹zuje do twierdzenia M. Hrocha,
wed³ug którego w odniesieniu do ma³ych narodów funkcjonuje ¿elazne prawo,
¿e jeli w strukturze spo³ecznej danej grupy etnicznej nie ma szlachty w pocz¹tkowej fazie ruchu narodowego, to i póniej nie bêdzie jej wród jego aktywistów15. Prezentowany w rozdziale materia³ jednoznacznie weryfikuje tezê czeskiego historyka w odniesieniu do bia³oruskiego procesu narodotwórczego.
Bardzo skrótowo jedynie zasygnalizowana kwestia poprzedzona zosta³a przedstawieniem dwóch zasadniczych problemów, mianowicie stosunku szlachty do
pañstwa rosyjskiego oraz jej samoidentyfikacji. Otó¿ autor stoi na stanowisku, i¿
miêdzy szlacht¹ a zaborczym pañstwem nie mog³o byæ na d³u¿sz¹ metê wspó³pracy. Krótki okres symbiozy z imperialn¹ w³adz¹, wynikaj¹cy z liberalnej
polityki Aleksandra I, zosta³ przez ni¹ wykorzystany dla rozwoju polskiego systemu owiatowego. W tym wzglêdzie ogromn¹ rolê odegra³ Uniwersytet Wileñski, najwiêkszy ówczenie wród uniwersytetów w Rosji. Natomiast system
14

Zob. J. Cadiot, Le laboratoire imperial: Russie  URSS, 18601940, Paris 2007. W art.
wykorzystano t³um. rosyjskie: Moskwa 2010, s. 3233.
15 M. Hroch, Ma³e narody Europy: perspektywa historyczna, przek³ad Gra¿yna Pañko, Wroc³aw 2003, s. 87.
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i polityka caratu z jednej strony, a wartoci wolnoci i tradycji republikañskich
wyznawane przez szlachtê z drugiej  by³y ze sob¹ tak dalece sprzeczne, ¿e
antagonizm miêdzy nimi by³ nieunikniony.
Odnonie do identyfikacji narodowej szlachty, autor bez cienia w¹tpliwoci
okrela j¹ jako polsk¹. W tym wzglêdzie nawet dane wynikaj¹ce ze spisu powszechnego w imperium rosyjskim z 1897 r., wed³ug którego 52% szlachty na
omawianym obszarze okreli³a jêzyk bia³oruski jako ojczysty, nie przes¹dzaj¹
jeszcze o jej identyfikacji bia³oruskiej.
Wiêkszoæ szlachty uwa¿a³a siebie za Polaków, byli dumni ze swojej przynale¿noci i wiary katolickiej i polskiej kultury. Taka strategia pomog³a im zachowaæ
stanow¹ solidarnoæ, broniæ swojego po³o¿enia w spo³ecznoci lokalnej, dla którego zagro¿enie stanowi³a nowa inteligencja ch³opskiego pochodzenia i zachodnioruskiej orientacji. Ci przedstawiciele szlachty, którzy wybierali wiadomoæ bia³orusk¹, traktowani byli w swoim rodowisku, jak cudacy. Jednak¿e ci cudacy odegrali
wyj¹tkowo wa¿n¹ rolê w powo³aniu do ¿ycia bia³oruskiego ruchu narodowego
w pocz¹tkach XX wieku, wród liderów którego widzimy Wac³awa Iwanowskiego,
braci Iwana i Antoniego £uckiewiczów, Wac³awa £astowskiego, Kazimierza Kostrowickiego i innych przedstawicieli szlacheckiego stanu (s. 127).

Kolejn¹ kwesti¹ podniesion¹ w pracy jest rola duchowieñstwa w rozwoju
procesów narodowych na Bia³orusi. Z racji statusu spo³ecznego oraz miejsca,
jakie w uwarstwieniu stanowym spo³eczeñstwa przedindustrialnego ono zajmowa³o, mo¿na powiedzieæ, ¿e jego potencjalna rola w procesach narodowotwórczych by³a niezwykle istotna. Wykszta³cenie i presti¿, bliskie relacje ze spo³ecznoci¹ parafialn¹  wszystko to przemawia³o za przewodni¹ rol¹ w kszta³towaniu
wiadomoci nie tylko religijnej, ale i narodowej. W warunkach historycznych, jakie ukszta³towa³y siê na Bia³orusi, problem identyfikacji narodowej kleru, jak i jego roli w kszta³towaniu wiadomoci narodowej okaza³ siê niezwykle
z³o¿ony.
Z jednej strony do koñca lat 30. XIX w. znaczna czêæ spo³ecznoci bia³oruskiej przynale¿a³a do Kocio³a greckokatolickiego. Autor podkrela jego znaczenie jako swoistego markera identyfikuj¹cego przynale¿noæ narodow¹ jego wyznawców, odró¿niaj¹cego od prawos³awnych Rosjan i rzymskich katolików
Polaków. Niezale¿nie od napiêæ i konfliktów, jakie wystêpowa³y w ³onie tego
Kocio³a na tle kwestii socjalno-materialnych miêdzy bia³ym (parafialnym) i czarnym (monastycznym) duchowieñstwem, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w jego ramach
móg³ zachodziæ proces samoidentyfikacji bia³oruskiej spo³ecznoci i w tym wzglêdzie rola tego Kocio³a i jego funkcjonariuszy by³a nie do przecenienia.
Likwidacja Kocio³a mia³a znacz¹ce konsekwencje dla religijnoci ludnoci
wiejskiej Bia³orusi, poderwania autorytetu Cerkwi i kleru w oczach wiernych
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oraz stworzenia szerszej ni¿ dotychczas przestrzeni dla utrzymywania siê przedchrzecijañskich form kultu religijnego, przes¹dów, zabobonów etc.16
W wymiarze politycznym duchowieñstwo wiejskie Cerkwi prawos³awnej na
Bia³orusi wybra³o strategiê pe³nej lojalnoci wobec pañstwa, które stawa³o siê
gwarantem obrony przed przemoc¹ ziemianina oraz awansu spo³ecznego dzieci.
Z tego rodowiska wyszli liczni dzia³acze ruchu zachodnioruskiego, dla których
Bia³oru by³a integraln¹ czêci¹ Rosji, jej zachodni¹ stref¹ (okrain¹). Ojcem
tego ruchu ideowego by³ likwidator Kocio³a unickiego, metropolita Józef Siemaszko. Jeden z wa¿niejszych g³osicieli tego kierunku politycznego to równie¿
znany historyk publicysta, urodzony na ziemi grodzieñskiej, M. Koja³owicz.
Zdaniem Tokcia, w sprzyjaj¹cych warunkach politycznych, rodowisko spo³eczne, bêd¹ce zapleczem idei zachodniorusizmu w zmienionej sytuacji politycznej,
mog³o dokonaæ przewartociowania wyznawanej ideologii z formu³y pochodzenia bia³oruskiego narodu rosyjskiego na narodowo-polityczn¹. Przes³ank¹ tego
pogl¹du by³a sytuacja, jaka zaistnia³a po rozpadzie carskiego imperium w rezultacie I wojny wiatowej i rewolucji, gdy podjêto próby utworzenia bia³oruskiej
pañstwowoci.
Kler katolicki natomiast, w zdecydowanej wiêkszoci, identyfikowa³ siê
z polskoci¹ z racji swego pochodzenia spo³ecznego (w du¿ym stopniu rekrutowa³ siê ze szlachty i mieszczañstwa). Niemniej jednak czêæ duchownych
wspiera³a czynnie bia³oruski ruch narodowy i zas³u¿y³a siê dla jego rozwoju.
Szczególnie liczna grupa sporód nich to absolwenci Akademii Duchownej
w Petersburgu.
Kolejnym czynnikiem maj¹cym istotny wp³yw na procesy narodowotwórcze by³a polityka pañstwa rosyjskiego wobec nierosyjskich mniejszoci narodowych w imperium. Jej g³ówne przes³anie to pe³na integracja ziem i mieszkañców z pañstwem rosyjskim. By³a ona realizowana ma³o konsekwentnie,
ze stosowaniem zmiennych form i narzêdzi, zreszt¹ stosunkowo ma³o efektywnych17.
Tokæ zwraca uwagê na postaæ M. Murawiewa (Wieszatiela), który ju¿
w pocz¹tku lat trzydziestych wypracowa³ spójny program dzia³añ politycznych rosyjskiej administracji na przy³¹czonych ziemiach by³ej Rzeczypospolitej, zmierzaj¹cych do konsekwentnego wyrugowania polskoci (jêzyka, kultury) z przestrzeni publicznej i wprowadzania w to miejsce Rosjan oraz kultury
rosyjskiej. S³u¿yæ temu mia³y: zamkniêcie Uniwersytetu Wileñskiego, likwidacja Kocio³a unickiego, rusyfikacja szkolnictwa, wyrugowanie z administra16 Zob. szerzej: Ñ. Òîêöü, Áåëàðóñêàÿ â¸ñêà ó ýïîõó çìåíàó. Äðóãàÿ ïàëîâèíà XIX  ïåðøàÿ
òðàöiíà XX ñò., Ìåíñê 2007, s. 7884.
17 Niektóre jej aspekty omówi³ w pracy: Ë. Å. Ãîðèçîíòîâ, Ïàðàäîêñû èìïåðñêîé
ïîëèòèêè: ïîëÿêè â Ðîññèè è ðóññêèå â Ïîëüøå (XIX  íà÷àëî XX â.), Ìîñêâà 1999.
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cji lokalnej miejscowej szlachty, zniesienie Statutu Litewskiego. Czêæ
z tych pomys³ów zrealizowano w okresie miêdzypowstaniowym, a pozosta³e
po powstaniu styczniowym.
Dzia³aniom rusyfikacyjnym poddano ca³¹ nierosyjsk¹ spo³ecznoæ zamieszkuj¹c¹ Bia³oru. Ich skutecznoæ w odniesieniu do ludnoci bia³oruskiej ograniczona by³a zarówno s³abym rozwojem sieci szkolnej, jak i nieznacznym zaawansowaniem modernizacji spo³eczno-gospodarczej, utrudniaj¹cym kontakt mieszkañca z administracj¹ i rynkiem. Warto te¿ wspomnieæ o stosunkowo niskim
autorytecie Kocio³a prawos³awnego i przeciwdzia³aniu jego polityce rusyfikacyjnej przez Koció³ katolicki. Wszystkie te czynniki w ró¿nym stopniu blokowa³y procesy rusyfikacyjne lub znacznie ogranicza³y ich skutecznoæ.
Trzeci¹ czêæ pracy stanowi próba przybli¿enia z³o¿onego obrazu pamiêci
historycznej Bia³orusinów. Przedmiotem zainteresowania jest jedynie wycinek
przesz³oci ziemi bia³oruskiej i losu mieszkañców zamieszkuj¹cych zachodnie
bia³orusko-polskie pogranicze oraz wschodnie bia³orusko-rosyjskie w okresie
II wojny wiatowej. Smolenczuk, autor tej czêci, omawia zagadnienie z dwóch
ró¿nych perspektyw. Pierwsz¹ jest obraz pamiêci/zapomnienia kszta³towany
przez podrêczniki szkolne do nauczania historii ojczystej, drug¹ natomiast ta
sama czasoprzestrzeñ w pamiêci mieszkañców, którzy prze¿yli okres II wojny.
Na uwagê zas³uguje stwierdzenie, ¿e w chwili obecnej na Bia³orusi toczy
siê swoista wojna o pamiêæ, w trakcie której obecny re¿im polityczny przywracaj¹c w obiegu spo³ecznym sowieckie normy relacji wiadomoci masowej
i ideologii pañstwowej, d¹¿y do jej kontroli. Jednym z g³ównych zagadnieñ
historycznych, wokó³ którego toczy siê wspomniany konflikt o pamiêæ, jest kwestia ukazania rzeczywistego wymiaru II wojny wiatowej na obszarze Bia³orusi,
równie¿ jako dowiadczenia jej mieszkañców. Jedn¹ z przes³anek polityki obecnych w³adz jest d¹¿noæ do ukrycia tragedii wojennej Bia³orusi, spowodowanej
zderzeniem na jej terytorium dwóch totalitarnych re¿imów, hitlerowskiego i sowieckiego.
Na przestrzeni ostatniej dekady XX i pierwszej XXI w. kolejne roczniki
m³odzie¿y szkolnej na Bia³orusi uczy³y siê historii ojczystej bêd¹cej swoistym
konstruktem ideologicznym, realizuj¹cym zamówienia polityczne aktualnego
systemu w³adzy. Niby nic nowego pod s³oñcem, szkopu³ jedynie w tym, ¿e
prezentowana w nich wizja przesz³oci jest doæ odleg³a od rzeczywistego przebiegu wydarzeñ ustalonego w historiografii wiatowej, nie wspominaj¹c o pamiêci historycznej ¿yj¹cych jeszcze pokoleñ mieszkañców Bia³orusi, którzy jej
dowiadczyli. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e w XXI w. m³odzie¿ bêdzie zapoznawaæ
siê przesz³oci¹ w³asnej ojczyzny w jêzyku narodowym, a nie w jêzyku jej
wielkiego s¹siada ze wschodu. Dla polskiego czytelnika taki fakt nieodmiennie
rodzi skojarzenia z sytuacj¹ doby zaborów, kiedy w³adze pañstw zaborczych
przekazywa³y w³asn¹ wizjê historii Polski w jêzyku pañstwowym.
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Do 1993 r. korzystano z podrêcznika wydanego w 1982 r. w jêzyku rosyjskim. W opracowaniu tym nie funkcjonowa³o pojêcie II wojny wiatowej,
a uczniowie uczyli siê o Wielkiej Wojnie Ojczynianej. Oczywicie nie by³o
informacji o porozumieniu RibbentropMo³otow ani o dalszej wspó³pracy obu
totalitarnych re¿imów do 1941 r. Zajêcie wschodnich terenów II Rzeczypospolitej przez Armiê Czerwon¹ by³o uwolnieniem od polskich ziemian i kapitalistów,
a wyzwalana ludnoæ wita³a wyzwolicieli z radoci¹. Z kolei klêskê armii sowieckiej w 1941 r. przedstawiano jako szereg jej zwyciêstw, w efekcie których
jakim cudem armia faszystowskich Niemiec zajê³a czêæ ZSRR.
Czas okupacji hitlerowskiej na Bia³orusi w ujêciu sowieckich podrêczników
by³ wy³¹cznie okresem terroru i okrucieñstw wobec narodu sowieckiego oraz
zamiany Bia³orusi w jeden wielki obóz koncentracyjny. O zag³adzie ludnoci
¿ydowskiej nie wspomniano. Podkrelano jednolit¹ postawê narodu bia³oruskiego wobec okupanta, postawê oporu i walki ca³ego narodu pod kierownictwem
partii komunistycznej. Wyrazem jej by³ udzia³ 440 tysiêcy obywateli w konspiracji i ruchu partyzanckim, w wyniku czego si³y okupacyjne ponios³y straty
w wysokoci 500 tys. ¿o³nierzy i oficerów. Tak w najwiêkszym skrócie wygl¹da³
schemat, wed³ug którego kszta³towano wiedzê o tragicznych dniach wojny. Nie
pos³ugiwano siê pojêciem narodu bia³oruskiego, a jedynie sowieckiego, natomiast termin naród bia³oruski pojawia³ siê jedynie w konotacjach negatywnych przy charakterystyce zdrajców nacjonalistów.
Pierwsze podrêczniki do nauczania historii ojczystej w jêzyku bia³oruskim
pojawi³y siê w 1993 r. Pod wzglêdem metodycznym okaza³y siê niezbyt doskona³e  by³y pozbawione ilustracji, map, tekstów ród³owych etc. W wiêkszym stopniu
adresowano je do nauczyciela ni¿ ucznia. Za to treci powiêcone okresowi wojny
i okupacji by³y zupe³nie nowe, z wyranym zamiarem przedstawienia obrazu
przesz³oci zgodnie z wymogami jego naukowego poznania. Autor podrêcznika,
W. Sidorow, po raz pierwszy wprowadzi³ pojêcie II wojny wiatowej, która co
prawda nie wybuch³a 1 wrzenia 1939 r. Wydarzenia te umieszczono w rozdziale
powiêconym sytuacji miêdzynarodowej w okresie poprzedzaj¹cym wojnê. Tym
niemniej tajny uk³ad RibbentropMo³otow z 23 sierpnia 1939 r. oraz umowa
o sowiecko-niemieckiej przyjani z 28 wrzenia 1939 r. zosta³y wspomniane
i okrelone jako wymierzone w prawo narodu polskiego do suwerennoci i jako
rozbiór Polski.
Z drugiej strony autor podrêcznika podkreli³, ¿e obiektywnie s³u¿y³y one
przywróceniu jednoci narodu bia³oruskiego i ukraiñskiego, naruszonej warunkami traktatu ryskiego z 1921 r. W ca³oci Zwi¹zek Sowiecki uznany zosta³
za sojusznika hitlerowskich Niemiec, a zajêcie ziem wschodnich Rzeczypospolitej przez Armiê Czerwon¹ we wrzeniu 1939 r. za realizacjê zawartej z nimi
umowy.
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Dzia³ania wojenne latem i jesieni¹ 1941 r., po agresji Niemiec na ZSRR,
przedstawiono w duchu podrêcznika z lat 80. XX w., jako pasmo sukcesów
orê¿a sowieckiego, chocia¿ wspomniano o osobistej odpowiedzialnoci Stalina
i jego otoczenia za klêskê. Nowoci¹ by³ opis warunków ¿ycia mieszkañców
Bia³orusi pod okupacj¹ hitlerowsk¹, informacje na temat wprowadzonych nowych podzia³ów administracyjnych, stosowania bia³oruskiej symboliki narodowej, flagi i god³a, funkcjonowania szkolnictwa, gazet, instytucji naukowych
i teatralnych oraz, co by³o niezwyk³ym novum, wspó³pracy miejscowej ludnoci
z lokaln¹ administracj¹ okupacyjn¹.
Politykê w³adz okupacyjnych okrelono jako ludobójcz¹, z podaniem szacunkowych danych o stratach biologicznych ludnoci, w tym i tragedii wymordowania narodu ¿ydowskiego. Wspomniano, ¿e ruch oporu nie ogranicza³ siê
jedynie do komunistów i partyzantki sowieckiej, ale obejmowa³ równie¿ operuj¹ce na terenie Bia³orusi ugrupowania Armii Krajowej oraz Ukraiñskiej Powstañczej Armii. Po raz pierwszy przedstawiono z³o¿onoæ politycznych i militarnych dzia³añ tych ugrupowañ wojskowych. Krytycznie ukazano dzia³ania
Armii Krajowej, jako wymierzone przeciwko partyzantom sowieckim,
a Ukraiñskiej Powstañczej Armii  w ludnoæ polsk¹. Na temat partyzantki sowieckiej pojawi³y siê informacje o dokonywanych przez ni¹ gwa³tach i grabie¿ach. W narracji nie pos³ugiwano siê terminem narodu sowieckiego. Kolejne
edycje podrêczników lat 90., ju¿ po przejêciu w³adzy przez Aleksandra £ukaszenkê, modyfikowa³y treci podrêcznika powiêcone II wojnie wiatowej poprzez czêciowe przywrócenie matrycy z podrêczników sowieckich.
Zdecydowanym krokiem wstecz by³o wprowadzenie w 2006 r. podrêcznika
do historii Bia³orusi w jêzyku rosyjskim, w którym nawrót do treci i klisz ocen
z czasów sowieckich by³ du¿o szerszy. Zdaniem A. Smolenczuka podrêczniki te
sta³y siê elementem dezintegruj¹cym wiadomoæ historyczn¹ spo³eczeñstwa
Bia³orusi i, zgodnie z lini¹ polityczn¹ realizowan¹ przez prezydenta A. £ukaszenkê, przyczyniaj¹ siê do roz³amu spo³eczeñstwa na bia³orusk¹ mniejszoæ
i sowieck¹ wiêkszoæ. Zachodzi reanimacja sowieckiego obrazu przesz³oci,
który sankcjonuje politykê resowietyzacji i ideologicznie umacnia panuj¹cy re¿im (s. 172).
Niezwykle wa¿ne z punktu widzenia poznania wiadomoci historycznej
spo³eczeñstwa bia³oruskiego, ale te¿ i skutecznoci edukacji szko³y sowieckiej,
której poddane by³y kolejne pokolenia m³odzie¿y na Bia³orusi, s¹ prezentowane
w tym rozdziale wyniki badañ terenowych. Badania te prowadzone by³y na
pograniczu bia³orusko-polskim i bia³orusko-rosyjskim w kolejnych latach, pocz¹wszy od 2002 r. Polega³y na zbieraniu relacji ustnych mieszkañców z terenów wiejskich oraz Grodna. Przedmiotem poznania by³a pamiêæ o w³adzy polityczno-administracyjnej i wojskowej w dobie wojny, w ¿yciu codziennym
i warunkach okupacji.
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W opiniach mieszkañców, wojna zaczê³a siê we wrzeniu 1939 r. od chwili
wejcia ruskich. Charakteryzuj¹c w³adzê przedwojennej Polski, sowieck¹
i niemieck¹ w dobie okupacji, mieszkañcy ¿adnej z nich nie okrelali jako swojej. Krytycyzm dominowa³ w ocenie ka¿dej w³adzy. Najbardziej obawiano siê
w³adzy niemieckiej, g³ównie ze wzglêdu na stosowany jawny terror, s³u¿¹cy
zastraszeniu mieszkañców. W wypadku w³adzy sowieckiej odczuwany wobec
niej mniejszy strach wynika³ z tego, ¿e represje wobec jednostek i grup osób
stosowano zazwyczaj tajnie, bez ich nag³aniania. Generalnie stosunek do ka¿dej w³adzy charakteryzowa³ siê bardzo du¿¹ nieufnoci¹. W wiadomoci historycznej nie wystêpuje swoja, bia³oruska w³adza.
Zupe³nie odmiennie, ni¿ przez dziesiêciolecia utrwalany w propagandzie
i historiografii radzieckiej, rysuje siê obraz partyzantów. Oddzia³y partyzanckie,
podejmuj¹c walkê z niemieckim okupantem, w ogóle nie liczy³y siê z jego
odwetem na ludnoci cywilnej. Ponadto roszczeniowy stosunek lenych do
mieszkañców wiosek w odbiorze tych ostatnich postrzegany by³ jako rozbój,
gwa³t, przemoc. Trudno by³o ich odró¿niæ od zwyk³ych bandytów. Okres okupacji hitlerowskiej w dziejach wsi bia³oruskiej mo¿na okreliæ mianem apokalipsy.
Z jednej strony bezwzglêdnie stosowany wobec niej terror partyzanckich oddzia³ów, z drugiej  pacyfikacyjnych si³ okupanta hitlerowskiego powodowa³y,
¿e wziêta w dwa ognie wie znalaz³a siê w sytuacji bez wyjcia. Skutkiem tego
po³o¿enia by³y zarówno katastrofalne straty biologiczne, jak i rozk³ad tradycyjnych wartoci reguluj¹cych porz¹dek ¿ycia jej mieszkañców. Zdaniem A. Smolenczuka, mo¿na mówiæ o zaniku ch³opskiego spo³eczeñstwa (s. 193).
Wojna zniszczy³a tradycyjny izolacjonizm ch³opskiej spo³ecznoci, wie,
chc¹c nie chc¹c, pozna³a przedstawicieli wiêkszoci narodów Europy. Na podstawie tych kontaktów w warunkach wojenno-okupacyjnych kszta³towa³a wyobra¿enia o tych narodach. Obraz przesz³oci funkcjonuj¹cy w pamiêci historycznej
pokoleñ mieszkañców pogranicza Bia³orusi zdecydowanie rozmija siê z obrazem
przekazywanym na ³amach podrêczników do nauczania historii ojczystej.
Niezale¿nie od zastrze¿eñ i uwag krytycznych, szczególnie w odniesieniu do
pierwszej czêci pracy, jako ca³oæ zas³uguje ona na uwagê polskiego czytelnika.
Z jednej strony bowiem sygnalizuje wci¹¿ jeszcze ¿yw¹ w rodowiskach historyków bia³oruskich tendencjê do zaw³aszczania wspólnego dziedzictwa Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego wielu narodów go zamieszkuj¹cych, z drugiej natomiast, dostrzegalne jest zupe³nie nowe podejcie do kwestii badañ kszta³towania
siê nowoczesnej wiadomoci narodowej Bia³orusinów oraz wspó³czesnej wiadomoci historycznej. Czytelnik polski zwraca równie¿ uwagê na fakt doæ
znacznego uwzglêdniania dorobku polskiej historiografii w badaniach bia³oruskich historyków. Niestety w ostatecznej redakcji ksi¹¿ki zabrak³o korekty cytowanej polskiej literatury przedmiotu. Poród stosunkowo licznie przytaczanych
pozycji trudno znaleæ poprawny jêzykowo opis bibliograficzny.
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Borderland, as a determinant of the history of Belarus. Notes on the margin
of the monograph Belarusians: the Borderlands Nation
In 2011 in Vilnius, there was a monograph published concerning the history of Belarusians as
a borderlands nation. The author of this article critically evaluates adopting the borderlands
perspective on the history of Belarus. The author criticizes especially the appropriateness of
this perspective when Belarusian lands constituted a part of the Grand Duchy
of Lithuania, as well as the unilateral recognition of the influence of Polish culture on
Belarusian culture and its polonization. The author, however, emphasizes the importance and
value of the part of the published monograph which concerns the period of the Belarusian
land history as a part of the Russian Empire, in which the modern Belarusian national
consciousness was being established. Moreover, the author points out the rather political than
scientific nature of the undertaken discussion (discourse) in the published Belarusian history
textbooks which are dedicated to the importance of the period of World War II in the
Belarusian national consciousness.
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Rozpad Zwi¹zku Radzieckiego w 1991 r. rozpocz¹³ nowy rozdzia³ w politycznej
historii Europy Wschodniej. W optymistycznych wizjach pañstwa nadba³tyckie,
Ukraina, Bia³oru, ale tak¿e Rosja i inne by³e republiki dawnego radzieckiego
imperium mia³y wst¹piæ na drogê transformacji i demokratycznych przekszta³ceñ.
Praktyka kolejnych lat unaocznia³a, ¿e wizja globalnej zmiany i demokratycznej
transformacji nie we wszystkich pañstwach by³ego ZSRR realizuje siê w zak³adany sposób, wymykaj¹c siê istniej¹cym ujêciom teoretycznym, w tym koncepcji
trzeciej fali demokracji Samuela P. Huntingtona1. O ile Estonia, £otwa i Litwa
niezmiennie i skutecznie realizowa³y za³o¿enia transformacji demokratycznej, to
pozosta³e pañstwa obszaru znalaz³y siê w szarej strefie demokracji2, wykszta³ci³y
re¿imy demokracji imitacyjnej3, wzbogacaj¹c niechlubn¹ listê democracies with adjectives, b¹d te¿ ustabilizowa³y re¿imy twardej autokracji, jak Republika Bia³oru.
Transformacja systemu politycznego Bia³orusi charakteryzowa³a siê w³asn¹
specyfik¹ i dynamik¹. Ze wzglêdu na charakter przemian mo¿na wyró¿niæ kilka
jej etapów: 1. lata 19891991  liberalizacja systemu radzieckiego; 2. lata
19911994  okres republiki parlamentarnej; 3. 19942004  czas prezydenckiej republiki autorytarnej; 4. trwaj¹cy od 2004  odwrót od demokracji4.
1 A. Antoszewski, Przejcie ku demokracji: analiza przypadku Polski, w: Transformacja
w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty, pod. red A. Antoszewskiego, A. Kolodii, K. Kowalczyka, Wroc³aw 2010, s. 11.
2 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne wspó³czesnego wiata, Gdañsk 2002, s. 34.
3 Wed³ug pojêcia u¿ywanego w pracy: Ä. Ôóðìàí, Äâèæåíèå ïî ñïèðàëè. Ðîññèéñêàÿ
ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà â ðÿäó äðóãèõ ñèñòåì, Ìîñêâà 2010.
4 W. Baluk, Transformacja systemu politycznego Ukrainy, Mo³dowy i Bia³orusi, w: Bia³oru,
Mo³dawia i Ukraina wobec wyzwañ wspó³czesnego wiata, pod red. T. Kapuniaka, K. Fedorowicza, M. Go³osia, Lublin 2009, s. 28.
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Z punktu widzenia formowania siê i petryfikacji okrelonych cech bia³oruskiego
re¿imu politycznego szczególn¹ dat¹ jest rok 1996, gdy w drodze referendum
ogólnopañstwowego znowelizowano ustawê zasadnicz¹, znacz¹co wzmacniaj¹c
instytucjê prezydenta, dominuj¹cego odt¹d w bia³oruskim systemie politycznym.
Reforma ta by³a logicznym ukoronowaniem trwaj¹cych od 1990 r. zmian systemowych, których rzeczywistym celem  w intencji kluczowych aktorów politycznych  by³o ukszta³towanie siê systemu bezalternatywnej w³adzy prezydenckiej.
1. Liberalizacja systemu radzieckiego
Og³oszenie przez Michai³a Gorbaczowa pierestrojki i g³asnosti jako g³ównych narzêdzi reformy pañstwa sowieckiego nieoczekiwanie dla radzieckiego
centrum doprowadzi³o do aktywizacji w ¿yciu publicznym dwóch radykalnych
nurtów. Ka¿dy z nich niós³ zagro¿enie dla linii generalnej Komunistycznej
Partii Zwi¹zku Radzieckiego. W pierwszym z nich znaleli siê zwolennicy pog³êbienia i rozszerzenia gospodarczych i spo³ecznych reform w stopniu de facto
zagra¿aj¹cym stabilnoci i trwa³oci Zwi¹zku Radzieckiego, w drugim za domagaj¹ce siê poszerzenia praw republik i reformy radzieckiej federacji fronty
narodowe, wyzwalaj¹ce d³ugo t³umione uczucia patriotyczne5. Ferment spo³eczny w po³owie lat 80. w pewnym stopniu obj¹³ równie¿ Bia³oru  spowodowany
by³ czarnobylsk¹ katastrof¹ ekologiczn¹ oraz odkryciem pod koniec lat 80.
w podmiñskich Kuropatach masowych grobów ofiar represji okresu stalinowskiego. W przypadku Bia³orusi pierestrojka by³a czasem narodzenia krytycznej, lecz nie nielegalnej inteligencji. Pozostawa³a ona liczebnie niewielk¹, pochodz¹c¹ g³ównie z Miñska niezorganizowan¹ grup¹, któr¹ ³¹czy³a troska
o kulturê i jêzyk narodowy. Szersze krêgi bia³oruskiego spo³eczeñstwa pozostawa³y bierne i nie wyra¿a³y ¿¹dañ emancypacyjnych. Na fakt ten z³o¿y³o siê kilka
czynników, w tym s³aba to¿samoæ narodowa Bia³orusinów i brak dowiadczenia w³asnej trwa³ej pañstwowoci oraz silna sowietyzacja, sprawiaj¹ca, ¿e spo³eczeñstwo traktowa³o pañstwo radzieckie jako prawdziw¹ ojczyznê6. Faktu,

5 Â. Ñîãðèí, Ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè 19851994: îò Ãîðáà÷åâà äî
Åëüöûíà, Ìîñêâà 1994, s. 46.
6 Z pewnoci¹ s³uszn¹ wydaje siê sugestia, i¿ kwestii wspó³czesnej Bia³orusi nie mo¿na rozpatrywaæ bez uwzglêdnienia radzieckiego kontekstu: w³adze radzieckie okreli³y granice pañstwa,
dokona³y powa¿nych zmian w strukturze spo³ecznej, s³owem, Bia³oru (wraz z mieszkañcami) to
obszar, na którym z sukcesem zrealizowano kulturowo-przemys³owy projekt pe³nej sowietyzacji.
Zob. K. Michalisko, Belarus: retreat to authoritarianism, w: Democratic changes and authoritarian reactions in Russia, Ukraine, Belarus and Moldova, pod red. K. Dawishy, B. Parrotta, Cambridge 1997, s. 235236.
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i¿ spo³eczeñstwo nie by³o gotowe i nie chcia³o rozpadu ZSRR, dowiod³y wyniki
referendum przeprowadzonego w Bia³oruskiej SRR 17 III 1991 r., gdzie 82,7%
g³osuj¹cych przy 83,3% frekwencji opowiedzia³o siê za ide¹ dalszego istnienia
pañstwa radzieckiego7.
Zachodz¹ce w rzeczonym okresie na Bia³orusi zmiany ustrojowe wynika³y
z ogólnozwi¹zkowej logiki i wpisywa³y siê w tendencje maj¹ce miejsce w innych republikach zwi¹zkowych: miejscowa nomenklatura wykorzystywa³a jednak retorykê pierestrojki à rebours, d¹¿¹c do odgrodzenia siê od wydarzeñ
zachodz¹cych w pozosta³ych czêciach ZSRR. Bia³oruskie elity w³adzy nie rozumia³y systemowego charakteru kryzysu pañstwa radzieckiego, wychodz¹c
z z³o¿enia, ¿e gospodarka Bia³orusi funkcjonuje prawid³owo i nie wymaga modernizacji. Przyczyn trudnoci upatrywano g³ównie w zwi¹zkowym centrum
i innych republikach radzieckich, czym po czêci mo¿na t³umaczyæ brak woli
podjêcia przez bia³oruskie w³adze republikañskie dzia³añ modernizacyjnych8.
Dodatkowo opór wobec mo¿liwoci rozszerzenia posiadanych praw i pañstwowej emancypacji pog³êbia³o pozycjonowanie siê bia³oruskiej nomenklatury jako
radzieckich elit prowincjonalnych, którym bli¿ej do partyjno-biurokratycznych
elit Kurska czy Riazania, ni¿ d¹¿¹cych do suwerennoci elit Litwy, £otwy czy
Ukrainy9.
Pierwszy etap transformacji systemu politycznego Bia³orusi rozpoczê³y, bêd¹ce skutkiem pierestrojki i liberalizacji ¿ycia politycznego oraz zniesienia
monopolu Komunistycznej Partii Zwi¹zku Radzieckiego (KPZR) i Komunistycznej Partii Bia³orusi (KPB), wybory deputowanych ludowych ZSRR oraz
pierwsze rywalizacyjne wybory parlamentarne w 1990 r., w wyniku których do
lokalnego parlamentu  Rady Najwy¿szej Bia³oruskiej SRR weszli przedstawiciele opozycyjnego Bia³oruskiego Frontu Narodowego w liczbie 36 deputowanych (10% sk³adu izby)10. Etap ten mo¿na okreliæ genetycznym okresem tranzycji, gdy¿ w warunkach wci¹¿ istniej¹cego imperium radzieckiego zachodz¹ce
7 Wyniesione na mocy decyzji Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRR z 24 grudnia 1990 r. na
referendum ogólnozwi¹zkowe pytanie brzmia³o: Czy uwa¿asz za konieczne zachowanie Zwi¹zku
Socjalistycznych Republik Radzieckich jako odnowionej federacji równoprawnych, suwerennych
republik, w których bêd¹ w pe³ni gwarantowane prawa i wolnoci ludzi ka¿dej narodowoci?.
Zob. Ã. À. Âàñèëüåâè÷, Ðåôåðåíäóìû â Áåëàðóñè è åå ïóòü ê íåçàâèñèìîñòè â êîíöå
XX ñòîëåòèÿ, Ìèíñê 2001, s. 38; ß. Çàïðóäíiê, Áåëàðóñü íà ã³ñòàðû÷íûì ñêðûæàâàíüí³,
Ìiíñê 1993, s. 171.
8 Òâ¸ðäî îòñòàèâàòü ñîöèàëèñòè÷åñêèé âûáîð! Äîêëàä áþðî ÖÊ ÊÏÁ íà XX ïëåíóìå
Êîìïàðòèè Áåëîðóññèè, Ñîâåòñêàÿ Áåëîðóññèÿ, 12.06.1990 r.
9 R. Lindner, Leading groups in Belarus: past and present, Vector. Belarusian Journal of
International Politics 1997, nr 2. Mo¿na stwierdziæ, ¿e Bia³oru jako by³a kolonia cierpia³a
z powodu narzuconego przez Rosjê syndromu m³odszego brata i kompleksu ni¿szoci. Por.:
M. Riabczuk, Od Ma³orosji do Ukrainy, Kraków 2002, s. 25.
10 Ñ. Íàâóì÷ûê, Ñåì ãàäî¢ Àäðàäæýíüíÿ, àëüáî ôðàãìýíòû íàéíî¢øàé áåëàðóñêàé
ã³ñòîðû³ (19881995), ÂàðøàâàÏðàãà 2006, s. 4.
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ewolucyjne zmiany w kierunku demokratyzacji mog³y byæ gwa³townie anulowane. W tym czasie parlament wprowadzi³ istotne zmiany ustrojowe, polegaj¹ce na
odejciu od najbardziej ideologicznych dotychczas obowi¹zuj¹cych zapisów. Na
mocy ustawy konstytucyjnej z 27 X 1990 r. wprowadzono szcz¹tkow¹ zasadê
rozdzia³u w³adzy ustawodawczej od wykonawczej oraz pluralizmu politycznego
w postaci mo¿liwoci zg³aszania nieograniczonej liczby kandydatów do organów przedstawicielskich11. Aktem o randze symbolicznej by³o przyjêcie w dniu
27 VII 1990 r., w lad za innymi republikami zwi¹zkowymi, Deklaracji suwerennoci pañstwowej BSRR oraz ustawy O zmianach i uzupe³nieniach Konstytucji (Ustawy Zasadniczej) Bia³oruskiej SRR. Akt ten znosi³ monopol KPB, gwarantowa³ obywatelom prawo do posiadania w³asnoci prywatnej i prawo
zrzeszania siê w partiach politycznych, organizacjach spo³ecznych, uczestniczyæ
w ruchach masowych12. Postêpuj¹cy na ca³ym obszarze ZSRR proces dezintegracji w przypadku Bia³orusi przybra³ mniej wyraziste formy. Dopiero wybuch
reakcyjnego puczu Janajewa w sierpniu 1991 r. przyspieszy³ rozwój wydarzeñ: bia³oruska nomenklatura popar³a puczystów, ostatecznie kompromituj¹c
siê w oczach Kremla. Wkrótce po upadku puczu KPB dokona³a samodelegalizacji, a stanowisko g³owy pañstwa  przewodnicz¹cego Rady Najwy¿szej  obj¹³
umiarkowany, zwi¹zany ze rodowiskiem opozycji Stanis³aw Szuszkiewicz.
Okresowe os³abienie pozycji postkomunistycznych elit w³adzy w korelacji
z realizacj¹ czêci postulatów narodowej opozycji rozpoczê³o konstruktywny okres budowy republiki parlamentarnej, nowego systemu politycznego
Bia³orusi.
2. Budowa republiki parlamentarnej
Wraz z klêsk¹ puczu Janajewa rozpocz¹³ siê proces rzeczywistego uzyskiwania przez Bia³oru niepodleg³oci  mocy ustawy nabra³a Deklaracja suwerennoci BSRR z 1990 r., ustawa O zmianach i uzupe³nieniach w konstytucji BSRR13
nada³a zwierzchnioæ prawodawstwu bia³oruskiemu, zmieniono nazwê pañstwa na
Republika Bia³oru. W kolejnych miesi¹cach pañstwo zaczê³o integrowaæ siê
ze spo³ecznoci¹ miêdzynarodow¹, g³osz¹c has³a neutralnoci i rezygnacji
11 Çàêîí Áåëîðóññêîé Ñîâåòñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè 27 îêòÿáðÿ 1989 ã.
¹ 2917XI Îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ Êîíñòèòóöèè (Îñíîâíîãî Çàêîíà) Áåëîðóññêîé
ÑÑÐ, http://pravo2000by.narod.ru/baza33/d32737.htm [data dostêpu: 20.06.2012].
12 Çàêîí Áåëîðóññêîé ÑÑÐ îò 28èþëÿ 1990 ãîäà ¹ 212XII Îá èçìåíåíèÿõ
è äîïîëíåíèÿõ Êîíñòèòóöèè (Îñíîâíîãî Çàêîíà Áåëîðóññêîé ÑÐÐ), http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1500.htm [data dostêpu: 20.06.2012].
13 Çàêîí Áåëîðóññêîé ÑÑÐ îò 25 àâãóñòà 1991 ã. ¹ 1018XII Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Êîíñòèòóöèè (Îñíîâíîé Çàêîí) Áåëîðóññêîé ÑÑÐ, http://arc.pravoby.info/documentf/part8/aktf8643.htm [data dostêpu: 20.06.2012].
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z odziedziczonej po Armii Radzieckiej broni atomowej. Rozpocz¹³ siê proces
demokratyzacji i petryfikacji postkomunistycznej republiki parlamentarnej.
Mimo ¿e w krótkim czasie powsta³o kilkanacie partii politycznych (od partii
komunistycznej poprzez agrarne, socjaldemokratyczne, chadeckie i liberalne po
ultranacjonalistyczne), scena polityczna Bia³orusi zosta³a zdominowana przez
dwa orodki. Pierwszym by³a skonsolidowana wokó³ premiera Wiaczes³awa
Kiebicza, przekszta³caj¹ca siê w partiê w³adzy, elita zdelegalizowanej KPB,
wci¹¿ jednak zachowuj¹ca uprzywilejowane pozycje, ca³kowicie dominuj¹c
w aparacie biurokratycznym. Drugi orodek stanowi³a posiadaj¹ca parlamentarn¹ reprezentacjê opozycja narodowa w postaci Bia³oruskiego Frontu Narodowego. Narodowcy, na fali dotychczasowych sukcesów (uznanie jêzyka bia³oruskiego za jedyny jêzyk oficjalny, przyjêcie historycznego god³a w postaci Pogoni
i bia³o-czerwono-bia³ej flagi pañstwowej), zaczêli g³osiæ koniecznoæ budowy
silnego pañstwa narodowego, wyranie akcentuj¹c w¹tki antysowieckie i antyrosyjskie14.
Mimo powa¿nej polaryzacji si³ politycznych na forum parlamentu uda³o siê
okreliæ kierunek procesu transformacji politycznej. Na mocy doranego kompromisu podjêto szereg istotnych decyzji o randze pañstwowej  najwiêkszym
osi¹gniêciem by³o przyjêcie konstytucji Republiki Bia³oru w 1994 r. Za sukces
nale¿y uznaæ udane wype³nienie przyjêtych przez Miñsk zobowi¹zañ w zakresie
bezpieczeñstwa miêdzynarodowego15.
Lata 19881992 to czas najwiêkszych triumfów Bia³oruskiego Frontu Narodowego: istotne postulaty, g³ównie o charakterze kulturowym, zosta³y zrealizowane w³anie w tym okresie. Zachêcony sukcesami BNF d¹¿y³ do odsuniêcia
od w³adzy postkomunistycznych elit oraz postulowa³ zerwanie wszystkich
wiêzi politycznych, gospodarczych i spo³ecznych z Rosj¹. W tym celu w 1992 r.
podjêto próbê przeprowadzenia ogólnopañstwowego referendum w sprawie
przedterminowych wyborów parlamentarnych. Zakoñczy³a siê ona niepowodzeniem, gdy¿ by³a nomenklatura storpedowa³a inicjatywê, t³umacz¹c siê koniecznoci¹ jak najszybszego ukoñczenia prac nad now¹ ustaw¹ zasadnicz¹. Zagro¿enie ze strony BNF konsolidowa³o nomenklaturowy obóz: dominacja w aparacie
biurokratycznym przy jednoczesnym powstrzymywaniu prywatyzacji sprawia³a,
¿e rz¹dz¹cy posiadali mechanizmy kontroli spo³eczeñstwa, m.in. poprzez regulacjê cen. Powolnie postêpuj¹cy proces konstytucyjny, a zw³aszcza d³ugo dyskutowana i oprotestowana przez opozycjê narodow¹ decyzja o wprowadzeniu instytucji prezydenta, przybli¿a³y bia³orusk¹ scenê polityczn¹ ku nieuchronnemu
14 Zob. m.in.: Ç. Ïàçüíÿê, Áåëàðóñêà-ðàñåéñêàÿ âàéíà. Belarus is an eastern outpost,
Âàðøàâà-ÍüþÅðêÂiëíÿ 2005.
15 R. Czachor, Polityka zagraniczna Republiki Bia³oru w latach 19912011. Studium politologiczne, Polkowice 2011, s. 4243.
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konfliktowi16. W obliczu ukoñczenia prac nad konstytucj¹ i pierwszych wyborów prezydenckich rozpocz¹³ siê okres rewan¿u partii w³adzy. Wyzwolony przez
obóz premiera W. Kiebicza proces walki z korupcj¹ uderzy³ w g³ównego konkurenta do fotela prezydenta: stanowisko g³owy pañstwa decyzj¹ wiêkszoci parlamentarzystów utraci³ S. Szuszkiewicz, jednak równoczenie, doæ nieoczekiwanie, przysporzy³ popularnoci stoj¹cemu na czele parlamentarnej komisji
antykorupcyjnej Aleksandrowi £ukaszence.
Przyjêta w marcu 1994 r. ustawa zasadnicza Bia³orusi zamknê³a trwaj¹cy od
1990 r. proces okrelania prawnych ram ustrojowych. Zgodnie z jej zapisami
Republika Bia³oru by³a og³oszona unitarnym demokratycznym i socjalnym pañstwem prawa (art. 1, art. 7)17. Najwy¿sz¹ wartoci¹ pañstwa i spo³eczeñstwa
okrelono jednostkê ludzk¹, za ród³em w³adzy  lud (art. 2), gwarantowano
przywi¹zanie do zasad demokracji, pluralizmu, celem pañstwa okrelono zapewnienie praw i swobód obywateli (art. 3, 4, 21). Podstaw¹ ustroju politycznego
by³a zasada trójpodzia³u i równowagi w³adzy. Najwy¿szym organem przedstawicielskim, jedynym cia³em prawodawczym okrelona zosta³a licz¹ca 260 deputowanych Rada Najwy¿sza (art. 79). Decyzjê o skróceniu kadencji Rada Najwy¿sza mog³a podj¹æ kwalifikowan¹ wiêkszoci¹ 2/3 sk³adu izby. W zakresie jej
kompetencji znalaz³o siê miêdzy innymi: wyznaczanie referendów republikañskich; przyjmowanie ustawy zasadniczej oraz wprowadzanie zmian w jej treci;
przyjmowanie ustaw oraz kontrolowanie ich realizacji; dawanie wyk³adni konstytucji oraz ustaw; powo³ywanie sk³adu Centralnej Komisji Wyborczej; wybór
sk³adu S¹du Konstytucyjnego, S¹du Najwy¿szego, Najwy¿szego S¹du Gospodarczego; wyznaczanie Prokuratora Generalnego, przewodnicz¹cego oraz rady
Najwy¿szej Izby Kontroli, przewodnicz¹cego cz³onków zarz¹du Narodowego
Banku Republiki Bia³oru (art. 83). Przyjête przez parlament dokumenty wymaga³y kontrasygnaty prezydenta w ci¹gu dziesiêciu dni (art. 84).
Konstytucja jako g³owê pañstwa i w³adzy wykonawczej okrela³a prezydenta Republiki Bia³oru (art. 95). Wybór g³owy pañstwa mia³ byæ dokonywany
w wyborach powszechnych na piêæ lat, wprowadzono ograniczenie pe³nienia
funkcji do dwóch kadencji (art. 97). Wród kompetencji prezydenta znalaz³y siê:
ochrona suwerennoci, bezpieczeñstwa narodowego i integralnoci terytorialnej,
zw³aszcza zapewnienia politycznej i gospodarczej stabilnoci, przestrzegania praw
i wolnoci obywateli; kierowanie systemem w³adzy wykonawczej i zapewnienie
jej wspó³pracy z innymi organami przedstawicielskimi; tworzenie i likwidacja
ministerstw, komitetów pañstwowych; za zgod¹ Rady Najwy¿szej wyznaczanie
16 Obóz rz¹dz¹cy nie skrywa³, ¿e nowa bia³oruska ustawa zasadnicza by³a pisana pod Wiaczes³awa Kiebicza. Na prze³omie 1993 i 1994 r. bêd¹cy liderem nieformalnej partii w³adzy urzêduj¹cy premier Kiebicz wydawa³ siê pewnym zwyciêzc¹ przysz³ych wyborów prezydenckich. Zob.
Â. Êåáè÷, Èñêóøåíèå âëàñòüþ: èç æèçíè ïðåìüåð-ìèíèñòðà, Ìèíñê 2008, s. 16.
17 Êîíñòèòóöèÿ (Îñíîâíîé çàêîí) Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ìèíñê 1994.
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i dymisjonowanie premiera i cz³onków rz¹du; przedstawianie Radzie Najwy¿szej kandydatów na urz¹d przewodnicz¹cego S¹du Konstytucyjnego, przewodnicz¹cego S¹du Najwy¿szego, przewodnicz¹cego Najwy¿szego S¹du Gospodarczego, przewodnicz¹cego zarz¹du Banku Narodowego RB; reprezentowanie
pañstwa na arenie miêdzynarodowej (art. 100).
W ramach posiadanych uprawnieñ prezydent mia³ prawo wydawaæ ukazy
i zarz¹dzenia (art. 101). Odwo³any z zajmowanego stanowiska móg³ byæ w sytuacji naruszenia konstytucji lub pope³nienia przestêpstwa, a tak¿e ze wzglêdu na
stan zdrowia. Procedurê impeachmentu mog³a wszcz¹æ grupa min. 70 deputowanych Rady Najwy¿szej. Decyzjê o naruszeniu konstytucji wydawa³ S¹d Konstytucyjny, o pope³nieniu przestêpstwa  parlamentarna komisja ledcza. Ostateczn¹ decyzjê o odwo³aniu prezydenta podejmowa³a Rada Najwy¿sza (art. 104).
W celu realizacji w³adzy wykonawczej przy prezydencie powo³ywana by³a
Rada Ministrów. W przypadku wyboru nowego prezydenta dotychczasowy rz¹d
sk³ada³ swoje pe³nomocnictwa. Cz³onków rz¹du wyznacza³ prezydent, kandydatury na urz¹d premiera jego zastêpcy, ministra spraw zagranicznych, finansów,
obrony, spraw wewnêtrznych oraz urz¹d przewodnicz¹cego Komitetu Bezpieczeñstwa Pañstwowego wymaga³y zgody Rady Najwy¿szej. W przypadku z³amania prawa przez cz³onka rz¹du parlament mia³ prawo wyst¹piæ do prezydenta
z wnioskiem o jego dymisjê (art. 107).
W³adza s¹downicza zgodnie z ustaw¹ zasadnicz¹ z 1994 r. by³a niezale¿na
i podlega³a jedynie obowi¹zuj¹cemu prawu (art. 110). Kontrola konstytucyjnoci
przyjmowanych aktów prawnych spoczê³a na S¹dzie Konstytucyjnym. Jego
sk³ad (11 cz³onków) wybierany by³ przez Radê Najwy¿sz¹ na 11 lat. Jego decyzje mia³y charakter ostateczny (art. 127129).
Przyjête w bia³oruskiej ustawie zasadniczej rozwi¹zania ustrojowe by³y bliskie idei systemu parlamentarno-gabinetowego. Istot¹ mia³o byæ wzajemne ograniczanie siê organów w³adzy pañstwowej, zabezpieczaj¹ce przed zdominowaniem przez który z nich ca³ej w³adzy, z delikatnym wskazaniem na parlament
jako dominuj¹cy. We wprowadzonym ustroju s³aboci¹ by³o niezastosowanie narzêdzi pozwalaj¹cych efektywnie realizowaæ zasadê równowagi w³adzy
(w zakresie kontroli i ograniczenia parlamentu) oraz nadanie stosunkowo szerokich prerogatyw prezydentowi.
Okres republiki parlamentarnej zakoñczy³y pierwsze wybory prezydenckie,
które w wyniku zmian ustrojowych mia³y na nowo okreliæ pozycjê poszczególnych aktorów politycznych. Wed³ug scenariusza rz¹dz¹cych elit prezydenturê
mia³ obj¹æ W. Kiebicz, a pañstwo powinno ewoluowaæ w kierunku rosyjskiego
modelu ustrojowego, cechuj¹cego siê siln¹ w³adz¹ prezydenck¹.
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3. Kszta³towanie siê podstaw republiki prezydenckiej
Przeprowadzone w lipcu 1994 r. wybory prezydenckie by³y pierwszymi powszechnymi wyborami w niepodleg³ej Republice Bia³oru. Zwyciêstwo A. £ukaszenki, do niedawna ma³o znanego deputowanego, który popularnoæ zdoby³
na prze³omie 1993 i 1994 r. jako lider parlamentarnej komisji do walki z korupcj¹,
by³o tyle nieoczekiwane, co i sprzeczne z interesami by³ej nomenklatury. W wyborach zwyciê¿y³ polityk kreuj¹cy siê na trybuna ludowego, demagog, daj¹cy pogr¹¿aj¹cemu siê w pauperyzacji spo³eczeñstwu proste rozwi¹zania trudnych problemów. Program startuj¹cego pod has³em ani z lewic¹, ani z prawic¹  tylko
z ludem A. £ukaszenki bazowa³ przede wszystkim na powszechnej w spo³eczeñstwie bia³oruskim nostalgii za czasami radzieckimi. £ukaszenko deklarowa³
wolê odbudowy ZSRR, silnego pañstwa, gwarantuj¹cego dostatek swoim obywatelom, oraz przywrócenie porz¹dku rozumianego jako restauracja radzieckiego systemu administrowania i gospodarki planowej. Choæ treæ politycznego
przekazu polityka uwiarygodnia³ agresywny ton kampanii, to w istocie jego
program nie ró¿ni³ siê niczym od programu faworyzowanego W. Kiebicza18.
A. £ukaszenko jedynie mniej troszczy³ siê o racjonalnoæ zg³aszanych postulatów,
odwo³uj¹c siê do emocji wyborców19. W pierwszej turze A. £ukaszenko zgromadzi³ nieca³e 45% g³osów, a W. Kiebicz  ponad 17%. W drugiej turze A. £ukaszenko uzyska³ ponad 80% g³osów, a jego konkurent mniej ni¿ 15%, co oznacza,
¿e zag³osowa³o na niego mniej osób ni¿ w pierwszej turze. Elektorat A. £ukaszenki stanowili w wiêkszoci mieszkañcy prowincji, z ni¿szym poziomem wykszta³cenia. Co istotne, w sto³ecznym Miñsku i niektórych regionach pó³nocno-zachodniej Bia³orusi zwyciêzca uzyskiwa³ mniej ni¿ 30% g³osów.
Polityczny sukces populistycznego polityka nie by³ odosobnionym fenomenem na przestrzeni postradzieckiej. Wpisywa³ siê on w logikê wydarzeñ zachodz¹cych w m³odych republikach, jednak unikalnym zjawiskiem by³o dokonanie
siê alternacji w³adzy i bezkonfliktowe ust¹pienie dotychczas rz¹dz¹cego obozu postnomenklaturowego. Jednoczenie elekcja ta ujawni³a s³aboæ bia³oruskiego systemu
partyjnego  sporód kandydatów popieranych przez ugrupowania polityczne najlepsze, trzecie miejsce, z wynikiem 11% zdoby³ lider BNF Zenon Poniak20.
18

Â. Êàðáàëåâè÷, Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî: ïîëèòè÷åñêèé ïîðòðåò, Ìîñêâà 2010, s. 87.
A. £ukaszenko w toku kampanii prezydenckiej wielokrotnie deklarowa³ rozliczenie partii
w³adzy ze wszystkich domniemanych nadu¿yæ i ukaranie jej za negatywne spo³eczno-gospodarcze
konsekwencje rozpadu ZSRR. Na pytania, jak mo¿liwe bêdzie ponowne uruchomienie bankrutuj¹cych z powodu nierentownoci wielkich zak³adów przemys³owych, £ukaszenko lakonicznie odpowiada³: Uruchomimy i ju¿. Dla znacznej czêci elektoratu sk³adane przez kandydata postrzeganego jako jeden z ludu obietnice wydawa³y siê mo¿liwe do zrealizowania. Niew¹tpliwie dawa³o
o sobie znaæ przekonanie, ¿e w³adza w nowych warunkach mo¿e równie skutecznie, co w czasach
radzieckich, zarz¹dzaæ gospodark¹ metodami administracyjnymi.
20 È. Êîòëÿðîâ, Ôåíîìåí ìíîãîïàðòèéíîñòè â ñîâðåìåííîì áåëîðóññêîì îáùåñòâå,
Ìèíñê 2009, s. 120.
19
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Zwyciêstwo A. £ukaszenki w wyborach prezydenckich w lipcu 1994 r.
otworzy³o trzeci okres transformacji  czas odwrotu od demokracji. Zmiana
konfiguracji aktorów politycznych oraz znacz¹ce pogorszenie poziomu dyskursu
i kultury politycznej dokonywa³y siê w atmosferze powa¿nego konfliktu. Walka
toczy³a siê pomiêdzy demokratycznie zorientowanymi politykami (w sk³ad tej
grupy weszli przedstawiciele ugrupowañ opozycyjnych, ale równie¿ niektórzy
byli cz³onkowie nomenklaturowej partii w³adzy, niezgadzaj¹cy siê z jawnie
sprzecznym z prawem kursem prezydenta £ukaszenki) oraz obozem g³owy bia³oruskiego pañstwa, d¹¿¹cym do rozszerzenia swoich uprawnieñ. Co znamienne,
zaplecze prezydenta w du¿ym stopniu rekrutowa³o siê z dawnej nomenklatury
redniego szczebla oraz wy¿szych urzêdników pañstwowych gabinetu W. Kiebicza. Nie dosz³o zatem do zapowiadanego w czasie kampanii prezydenckiej rewan¿u na dawnych elitach, co wiêcej, w znacznej czêci organów administracji
pañstwowej nie dosz³o do zmian kadrowych. Pozbawione dowiadczenia i w³asnych zasobów kadrowych najbli¿sze otoczenie £ukaszenki inkorporowa³o aparat urzêdniczy, dla którego lojalnoæ wobec nowej g³owy pañstwa oznacza³a
zachowanie status quo. Celem A. £ukaszenki i nowych elit w³adzy by³o sprawowanie nieograniczonej w³adzy prawodawczej i wykonawczej za porednictwem
tylko jemu podleg³ej struktury  niemaj¹cego umocowania konstytucyjnego pionu prezydenckiego. Oficjalnie g³osi³ on wolê dokonania wzmocnienia instytucji
pañstwowych oraz walki z korupcj¹ w szeregach polityków21. W tym duchu
usprawiedliwiano nieskrywane d¹¿enie do wyrugowania z ¿ycia politycznego
instytucji parlamentu oraz partii politycznych.
Dowodem determinacji obozu A. £ukaszenki do wprowadzenia niedemokratycznych metod rz¹dzenia by³o ograniczenie wolnoci s³owa poprzez wymuszenie na redakcjach gazet niepublikowania niewygodnego dla entourageu prezydenta raportu opozycji na temat korupcji w szeregach nowej w³adzy na
prze³omie 1994 i 1995 r. W rezultacie tego kryzysu orodek prezydencki zwiêkszy³ kontrolê nad mediami, porednio uderzaj¹c w parlament, trac¹cy mo¿liwoæ
informowania o swoich pracach. Zwiêkszaj¹c liczbê wydawanych przez siebie
aktów prawnych, prezydent zacz¹³ d¹¿yæ do marginalizacji parlamentu. W obliczu zaplanowanych na 1995 r. wyborów parlamentarnych A. £ukaszenko ostentacyjnie apelowa³ do spo³eczeñstwa, by nie uczestniczy³o w wyborach, daj¹c do
zrozumienia, i¿ parlament jako organ prawodawczy nie jest w pañstwie potrzebny, gdy¿ jego funkcje z powodzeniem mo¿e wykonywaæ g³owa pañstwa. W celu
os³abienia najbardziej oponuj¹cych prezydentowi si³ narodowo-demokratycznych z inicjatywy g³owy pañstwa jednoczenie z wyborami parlamentarnymi odby³o siê referendum ogólnopañstwowe, w którym obywatele odpowiadali
21

Po latach £ukaszenko ocenia³, i¿ w 1994 roku w³adza na Bia³orusi le¿a³a w b³ocie,
z którego j¹ podnielimy.
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na pytania dotycz¹ce kwestii bynajmniej nienale¿¹cych do najwa¿niejszych problemów spo³ecznych: zrównania statusu jêzyka rosyjskiego i bia³oruskiego,
zmiany symboliki pañstwowej na blisk¹ radzieckiej, poparcia kursu prezydenta
na zbli¿enie gospodarcze z Rosj¹ oraz zgody na rozwi¹zanie przez prezydenta
parlamentu w wypadku naruszenia przezeñ zapisów konstytucji. Tak sformu³owane referendalne pytania kierowa³y polityczny dyskurs na korzystne dla obozu
prezydenta tory, jednoczenie odwracaj¹c uwagê od rzeczywistych problemów
zwi¹zanych z pauperyzacj¹ spo³eczeñstwa. Nie by³o w¹tpliwoci, i¿ Bia³orusini
opowiedz¹ siê za propozycjami g³owy pañstwa, co mia³o pos³u¿yæ jako votum
zaufania dla niego, jednoczenie tworz¹c okrelone t³o ideologiczne dla wyborów parlamentarnych. Dodatkowym aktem d¹¿enia do os³abienia i demoralizacji
Rady Najwy¿szej by³o dokonanie w kwietniu 1995 r. pacyfikacji grupy deputowanych okupuj¹cych parlamentarn¹ salê posiedzeñ w gecie protestu wobec
kierunku prowadzonych przez prezydenta zmian22. Przeprowadzone w maju
1995 r. referendum oraz wybory parlamentarne i lokalne przynios³y korzystne
dla obozu prezydenckiego wyniki: spo³eczeñstwo popar³o wszystkie propozycje
prezydenta, jednoczenie nie uda³o siê dokonaæ wyboru minimalnej dla rozpoczêcia posiedzeñ parlamentu liczby deputowanych, a tak¿e skompletowaæ sk³adu
wiêkszoci lokalnych organów przedstawicielskich23.
Parali¿ centralnego i lokalnych orodków w³adzy móg³ byæ uznany za sukces obozu rz¹dz¹cego. Pracê kontynuowa³a dotychczasowa Rada Najwy¿sza
XII kadencji, choæ s³ab³a jej legitymacja do sprawowania w³adzy (wybór parlamentu mia³ miejsce jeszcze w czasach ZSRR, w 1990 r.). Prezydent zadeklarowa³, ¿e nie bêdzie wspó³pracowaæ z parlamentem oraz ¿e ogranicza jego finansowanie. Kworum Rada Najwy¿sza XIII kadencji osi¹gnê³a dopiero po
kolejnych turach g³osowania, jesieni¹ 1995 r. Najliczniejsz¹ frakcj¹ by³a
utworzona z bezpartyjnych deputowanych proprezydencka Zgoda  licz¹ca
5962 cz³onków, nastêpna, sk³aniaj¹ca siê ku porozumieniu z obozem prezydenckim, frakcja agrarna (4547 deputowanych) oraz frakcja komunistyczna
(4344 deputowanych). Sk³ad izby dope³niali opozycyjni politycy liberalni
w liczbie 18 deputowanych. Nowo wybrany parlament okaza³ siê dobrze ustrukturyzowany i sprawny organizacyjnie. O tym, ¿e izba mo¿e skutecznie oponowaæ prezydentowi, wiadczy³o wybranie na stanowisko przewodnicz¹cego parlamentu, wbrew woli proprezydenckich deputowanych, wspólnego kandydata si³
komunistycznych i agrariuszy, Siemiona Szareckiego.

22
23

À. Ôåäóòà, Ëóêàøåíêî. Ïîëèòè÷åñêàÿ áèîãðàôèÿ, Ìîñêâà 2005, s. 246.
Sytuacja ta by³a wynikiem obowi¹zuj¹cej ordynacji wyborczej, w myl której deputowanym
zostawa³ kandydat uzyskuj¹cy bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów przy frekwencji przekraczaj¹cej
50%.
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Wybór nowego parlamentu nie zakoñczy³ powa¿nego kryzysu politycznego.
Prezydent wci¹¿ oskar¿a³ Radê Najwy¿sz¹ o utrudnianie rz¹dzenia, korupcjê
i niekompetencjê. Ju¿ pod koniec 1995 r. pojawi³y siê pierwsze sugestie, i¿
ustrój republiki winien byæ zmieniony poprzez nowelizacjê obowi¹zuj¹cej konstytucji i rozszerzenie kompetencji g³owy pañstwa24. D¹¿enia g³owy bia³oruskiego pañstwa mo¿na, poza osobistymi ambicjami, t³umaczyæ dwojako: po pierwsze, brak realizacji przedwyborczych obietnic, m.in. w zakresie podniesienia
p³ac, móg³ w krótkim czasie doprowadziæ do spo³ecznych niepokojów, po drugie, transformacja spo³ecznych napiêæ na p³aszczyznê konfliktu interesów na
linii prezydentparlament mog³aby spowodowaæ, i¿ ten ostatni przej¹³by rolê
reprezentanta aparatu urzêdniczego i dawnej nomenklatury25. W listopadzie 1996 r.
odby³o siê zorganizowane i sfinansowane przez Administracjê Prezydenta Bia³orusi referendum, które poprzedzi³a nieudana próba przeprowadzenia wobec
A. £ukaszenki procedury impeachmentu. Wród piêciu pytañ znalaz³y siê kwestie dotycz¹ce nowelizacji konstytucji zgodnie z propozycjami prezydenta26,
jawnoci finansowania wszystkich ga³êzi w³adzy, zniesienia kary mierci, przeniesienia dnia niepodleg³oci na dzieñ wyzwolenia Miñska spod hitlerowskiej
okupacji. Na wszystkie pytania spo³eczeñstwo odpowiedzia³o zgodnie z sugestiami obozu rz¹dz¹cego. Abstrahuj¹c od prawdopodobnych fa³szerstw wyborczych (szacuje siê, ¿e oko³o 20% g³osów zosta³o sfa³szowanych), godne podkrelenia s¹ odpowiedzi na pytania o jawnoæ finansowania w³adzy  prawie 66%
przeciwko  oraz bezporedni wybór kierowników lokalnych organów w³adzy 
70% przeciwko. Potwierdzaj¹ one, i¿ spo³eczeñstwo bia³oruskie znajdowa³o siê
w stanie anomii, gotowe by³o zrzec siê czêci kompetencji w imiê zapewnienia
porz¹dku i stabilnoci.
Referendum listopadowe z 1996 r. w sprawie zmian w ustawie zasadniczej
(oficjalnie mówi siê o nowelizacji konstytucji, choæ zakres modyfikacji uprawnia, by mówiæ o zupe³nie nowym dokumencie) zakoñczy³o okres walki o zachowanie instytucji demokratycznych. Jednoczenie rozpocz¹³ siê nowy okres
w transformacji systemu politycznego Bia³orusi: ustabilizowa³ siê re¿im autorytarny, bliski re¿imom Azerbejd¿anu, Kazachstanu czy Uzbekistanu.

24

Znamienne, ¿e jeszcze w 1994 r. A. £ukaszenko wyra¿a³ satysfakcjê z posiadanych jako
prezydent pe³nomocnictw, a w rozmowach z przedstawicielami administracji mówi³ o zakresie
swojej w³adzy jako szerszym od tego, jakim dysponowali sekretarze partii komunistycznej w czasach ZSRR. Zob. Â. Êàðáàëåâè÷, op. cit., s. 168.
25 Sporód deputowanych Rady Najwy¿szej XIII kadencji 75% polityków ³¹czy³o mandat parlamentarny z prac¹ na kierowniczych stanowiskach w administracji i gospodarce.
26 Najwa¿niejsze zmiany zaproponowane przez obóz prezydencki dotyczy³y przekszta³cenia
parlamentu w dwuizbowy oraz rozszerzenia uprawnieñ g³owy pañstwa.
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4. System polityczny Bia³orusi ukszta³towany w wyniku reformy
konstytucyjnej z 1996 roku
Po tzw. nowej redakcji konstytucji ustrój Bia³orusi mo¿na okreliæ jako prezydenck¹ republikê autorytetu27. Zgodnie z art. 79 konstytucji prezydent  g³owa
pañstwa uosabia jednoæ ludu, gwarantuje realizacjê podstawowych za³o¿eñ
wewnêtrznej i zewnêtrznej polityki, reprezentuje Republikê Bia³oru w stosunkach z innymi pañstwami i organizacjami miêdzynarodowymi. Prezydent podejmuje dzia³ania w zakresie ochrony suwerennoci, bezpieczeñstwa narodowego,
jednoci terytorialnej, zapewnia stabilnoæ polityczn¹ i ekonomiczn¹, wspó³pracê organów w³adzy, poredniczy miêdzy organami w³adzy28. Zrezygnowano
jednoczenie z dualistycznego zapisu z 1994 r., w myl którego prezydent by³
g³ow¹ pañstwa i szefem egzekutywy. Zgodnie z konstytucj¹ prezydentowi
przys³uguje prawo wydawania aktów prawnych w postaci ukazów i rozporz¹dzeñ oraz wprowadzonych w wyniku reformy konstytucyjnej dekretów z moc¹
ustawy29. Te ostatnie mia³y byæ wydawane w szczególnej koniecznoci (art. 85),
jednak praktyka pokaza³a, i¿ swym aktywnym dzia³aniem w tym zakresie prezydent czêsto wyrêcza parlament. W praktyce 80% aktów prawnych pochodzi od
prezydenta RB30. Z ustawy zasadniczej wykrelono mo¿liwoæ wszczêcia procedury impeachmentu za delikt konstytucyjny lub inne przestêpstwo. Usuniêcie
z urzêdu jest mo¿liwe w przypadku zdrady stanu lub pope³nienia innego ciê¿kiego przestêpstwa oraz ze wzglêdu na stan zdrowia, jednak procedura impeachmentu
jest skomplikowana. O stanie oskar¿enia decyduje Izba Reprezentantów. Dochodzenie przeprowadza Rada Republiki, a ostateczna decyzja nale¿y do ca³ego parlamentu  za odwo³aniem prezydenta musi opowiedzieæ siê 2/3 sk³adu obu izb31.
Mimo deklarowanego zachowania trójpodzia³u w³adzy prezydent Bia³orusi
³¹czy funkcje w³adzy wykonawczej i ustawodawczej, co wi¹¿e siê z degradacj¹
statusu parlamentu i gabinetu ministrów. Formuje on sk³ad rz¹du, ma prawo
przewodniczyæ jego posiedzeniom, jako jedyny ma prawo og³aszania referendum pañstwowego. Uprawnienia prezydenta Republiki Bia³oru nale¿y zatem
27 Z. J. Winnicki, Ustrój polityczno-administracyjny Republiki Bia³oru  zarys problematyki,
w: Europa Wschodnia  dekada transformacji. Bia³oru, pod red. B. J. Albina, W. Baluka, Wroc³aw 2004, s. 20.
28 Êîíñòèòóöèÿ (Îñíîâíîé çàêîí) Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ìèíñê 1996.
29 Dekrety mog¹ byæ: wydawane na mocy delegowanych przez parlament prezydentowi uprawnieñ  wówczas maj¹ charakter ogólny i powszechny; samoistne  wydawane z w³asnej inicjatywy
prezydenta b¹d rz¹du. Dekrety samoistne maj¹ rangê wy¿sz¹ od ustawy, ich uchylenie przez parlament nastêpuje w drodze g³osowania: w obu izbach wymagane jest 2/3 g³osów. Ukazy i rozporz¹dzenia maj¹ charakter bliski ustawom. Zob. Z. J. Winnicki, op. cit., s. 4849.
30 A. Wojtowicz, Dzisiejsza Bia³oru: aspekt polityczny i ekonomiczny, w: Bia³oru: trudna
droga do demokracji, pod red. M. Iwanowa, Wroc³aw 2006, s. 29.
31 Szersze omówienie reformy konstytucyjnej z 1996 r. zob.: B. Górowska, Okolicznoci
i rezultaty zmiany konstytucji Bia³orusi, Polityka Wschodnia 1997, nr 1.

Transformacja systemu politycznego Bia³orusi w latach 19901996

43

okreliæ jako szerokie, w³adza nachyla siê w stronê prezydenta, co nie jest
wyj¹tkiem na obszarze postradzieckim, jednak na kontynencie europejskim
w takiej formie nie wystêpuje32.
Gruntownej reorganizacji poddano parlament, który odt¹d sk³ada siê
z dwóch izb. Izba wy¿sza  Rada Republiki  liczy 64 cz³onków (w tym szeciu
mianowanych przez prezydenta), bêd¹c izb¹ reprezentacji terytorialnej, do której
wybory odbywaj¹ siê porednio33. Izba ni¿sza  Izba Reprezentantów  liczy
110 wybieranych bezporednio deputowanych. Kadencjê parlamentu skrócono
z piêciu do czterech lat.
Realizacja w³adzy wykonawczej spoczywa na Radzie Ministrów, która podlega prezydentowi i jest odpowiedzialna przed parlamentem. Szef rz¹du powo³ywany jest przez prezydenta za zgod¹ Izby Reprezentantów. Tym samym prezydent zosta³ niejako wy³¹czony z egzekutywy, staj¹c siê swoistym arbitrem34.
Po referendum listopadowym na Bia³orusi ukszta³towa³ siê autorytarny system rz¹dów, bêd¹cy czwartym etapem transformacji procesu systemu politycznego. Jego cechami charakterystycznymi by³o ograniczenie aktorów politycznych,
zamro¿enie procesu kszta³towania siê systemu partyjnego, ponowna (nawi¹zuj¹ca
do czasów Zwi¹zku Radzieckiego) silna ideologizacja ¿ycia politycznego oraz
obni¿enie poziomu kultury politycznej. Wykszta³ci³a siê równie¿ specyficzna relacja w³adzy ze spo³eczeñstwem, w której klientelistyczne postawy tego ostatniego
warunkuj¹ trwanie re¿imu. Bia³oruski system polityczny chroni swoj¹ anachronicznoæ, ¿eby zapewniæ ¿ywotnoæ. Opiera siê on na akceptowanym przez spo³eczeñstwo odtwarzaniu mechanizmów i praktyk spo³eczno-politycznych z epoki ZSRR.
Jedn¹ z charakterystycznych cech bia³oruskiego systemu politycznego jest
s³aboæ systemu partyjnego. Podobnie jak w czasach ZSRR, rzeczywisty monopol na dzia³alnoæ polityczn¹ posiada jeden przywódca, w tym wypadku zastêpuj¹cy KPZR. A. £ukaszenko nie stworzy³ partii pozwalaj¹cej na petryfikacjê
istniej¹cego systemu oraz reprodukcjê kadr, opieraj¹c siê na nieformalnych wiêziach, ³¹cz¹cych sferê polityczn¹, biznesow¹ i administracyjn¹. Co wiêcej, proces kszta³towania siê systemu partyjnego utrudniaj¹ procedury administracyjne,
obowi¹zuj¹ca ordynacja wiêkszociowa oraz brak poparcia dla partii ze strony
bia³oruskiego spo³eczeñstwa. Zatem stabilnoæ istniej¹cego systemu politycznego opiera siê na monopolizuj¹cym scenê polityczn¹ A. £ukaszence. Jego odejcie z ¿ycia politycznego najprawdopodobniej spowoduje redefinicjê relacji pomiêdzy poszczególnymi podmiotami sceny politycznej oraz g³êbokie przemiany,
a nawet koniec obecnego modelu ustrojowego.
32

B. Grylak, M. Michalczuk, System polityczny Bia³orusi, w: Systemy polityczne pañstw Europy rodkowej i Wschodniej, pod red. W. Soko³a, M. ¯migrodzkiego, Lublin 2005, s. 145.
33 W wyborach cz³onków Rady Republiki uczestnicz¹ deputowani lokalnych cia³ przedstawicielskich. W ka¿dym obwodzie oraz sto³ecznym Miñsku wybieranych jest po omiu parlamentarzystów.
34 B. Górowska, op. cit., s. 107.
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Transformation of the political system of the Republic
of Belarus between 19901996
The article is devoted to the problem of transforming the political system of the Republic
of Belarus in the context of legal changes and political life of Belarus between 19901996.
The author concludes that after gaining sovereignty the process of transformation was aimed
to establish non-alternative presidential power. The political changes in Belarus in that period
were supposed to ensure the post-soviet elites their privileged position in the state. The
direction of the transformation was in accordance with the social ambiance.
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Jesieni¹ 1918 r. odradzaj¹ca siê z politycznego niebytu Rzeczpospolita, w sferze
swojej aktywnoci zewnêtrznej, zmuszona by³a niemal¿e natychmiast przeciwstawiæ siê agresywnej polityce Rosji bolszewickiej, której to przejawy, zarówno
polityczne, jak i militarne ujawnia³y siê z ka¿dym tygodniem istnienia pañstwa
polskiego. W sferze politycznej by³y to m.in. represje stosowane wobec polskich
dyplomatów1, jak i w ogóle Polaków przebywaj¹cych na terenach kontrolowanych przez bolszewików2. Stanowi³y one wypadkow¹ niewys³ania przez polskie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Moskwy depeszy notyfikacyjnej3 oraz
jednoczesnych d¹¿eñ Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Gieorgija
Cziczerina, zmierzaj¹cych do wymuszenia na Polsce nawi¹zania z bolszewick¹
Rosj¹ oficjalnych stosunków dyplomatycznych, pocz¹tkowo w wymiarze
* W przytaczanych cytatach, jak równie¿ w tytu³ach dokumentów oraz artyku³ów prasowych,
zachowano oryginaln¹ pisowniê.
1 W listopadzie 1918 r. w³adze bolszewickie bezprawnie aresztowa³y pracowników polskiego
przedstawicielstwa w Moskwie na czele z Aleksandrem Lednickim. Dzia³ania te wywo³a³y natychmiastow¹ polityczn¹ reakcjê polskiego MSZ. Zob. Dokumenty i materia³y do historii stosunków
polsko-radzieckich, t. 2: listopad 1918  kwiecieñ 1920, oprac. W. Gostyñska i in., Warszawa
1961, s. 1617; W. Materski, Na Widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 19181943, Warszawa 2005, s. 24; W. Gostyñska, Stosunki polsko-radzieckie 19181919, Warszawa 1972, s. 105.
O sprawie informowa³a prasa polska. Zob. m.in. Pogwa³cenie poselstwa polskiego w Moskwie,
Kurier Warszawski, 26 XI 1918, wyd. poranne, nr 327, s. 23.
2 Zob. W. Materski, op. cit., s. 2425.
3 Ibidem, s. 2425. Sama idea wys³ania depeszy, a nastêpnie klêska tej inicjatywy zosta³y mocno skrytykowane w prasie polskiej, zw³aszcza powi¹zanej z ruchem narodowym. Zob.
J. Makowski, Nasza dyplomacja, Kurier Warszawski, 27 XI 1918, wydanie poranne, nr 328,
s. 2.
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de facto4, a nastêpnie ju¿ de iure. Pomimo tych dzia³añ strona polska pozostawa³a niez³omna i odrzuca³a bolszewickie propozycje5, nawet wówczas, kiedy
czynniki te zapewnia³y o zaniechaniu dzia³añ represyjnych wobec polskich dyplomatów6.
Z kolei w sferze militarnej agresywna polityka Rosji bolszewickiej pod
koniec 1918 r. i na pocz¹tku 1919 r. wyra¿ona zosta³a w przyst¹pieniu przez
Armiê Czerwon¹ do realizacji za³o¿eñ operacyjnych planu Wis³a7. Sam fakt
posuwania siê jednostek bolszewickich na zachód, wchodzenia ich na teren Wileñszczyzny, a wiêc ziem, do których strona polska wysuwa³a swoje prawa, stanowi³ istotny problem w ówczesnych, nieoficjalnych bilateralnych stosunkach WarszawaMoskwa8. Tym samym wzajemne relacje kszta³towa³y siê od samego
pocz¹tku na p³aszczynie konfliktu i wystêpowania licznych kwestii spornych.
Jedn¹ z nich sta³y siê wydarzenia z prze³omu lat 19181919, bardzo przez bolszewików wyeksponowane, dotycz¹ce sprawy tzw. rosyjskiej delegacji Czerwonego
Krzy¿a. Niniejszy tekst jest prób¹ ukazania propagandowo-informacyjnej reakcji Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP)9 na to wydarzenie.
4 W. Materski, op. cit., s. 25. W nocie z 28 XI 1918 r. strona bolszewicka, dementuj¹c doniesienia o aresztowaniu pracowników legacji polskiej w Moskwie, wyra¿a³a pe³n¹ gotowoæ do nawi¹zania stosunków dyplomatycznych z Rzecz¹pospolit¹. Zob. Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 13,
s. 18; zob. te¿ ibidem, dok. 18, s. 22.
5 W nocie z 4 XII 1918 r. skierowanej do Cziczerina minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Leon Wasilewski wskazywa³, ¿e dopóki nie zostanie rozwi¹zana kwestia aresztowania polskich dyplomatów, dopóty nie ma szans na normalizacjê wzajemnych stosunków dyplomatycznych. Zob. Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 20, s. 2223; zob. te¿ ibidem, dok. 37,
s. 4244. Polskie stanowisko w tej materii by³o determinowane tak¿e innymi wzglêdami. Podstawowym by³a d¹¿noæ rz¹du warszawskiego, tzw. rz¹d ludowego Jêdrzeja Moraczewskiego, do uzyskania uznania miêdzynarodowego, g³ównie ze strony pañstw alianckich, co w kontekcie zbli¿aj¹cej siê konferencji pokojowej by³o kwesti¹ niezwyk³ej wagi. Z racji antybolszewickiego
nastawienia zarówno Pary¿a, Londynu, Rzymu, jak i Waszyngtonu, zawieranie jakichkolwiek oficjalnych stosunków z marginalizowanymi w przestrzeni miêdzynarodowej bolszewikami mog³oby
zostaæ odczytane przez zachodnie mocarstwa jako postawa probolszewicka.
6 Zob. Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 26, s. 2830, dok. 27, s. 3031, dok. 30, s. 3334,
dok. 32, s. 36.
7 W. Materski, op. cit., s. 3031; M. K. Kamiñski, M. J. Zachariasz, Polityka zagraniczna
Rzeczypospolitej Polskiej 19181939, Warszawa 1998, s. 3738.
8 Zob. Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 30, s. 3334, dok. 31, s. 3435, dok. 37, s. 4244;
zob. te¿ P. £ossowski, Kszta³towanie siê pañstwa polskiego i walka o granice (listopad 1918
 czerwiec 1921), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 19181939, pod red. P. £ossowskiego,
Warszawa 1995, s. 9091.
9 Szerzej na temat powstania i funkcjonowania KPRP w omawianym okresie zob. H. Cimek,
Komunici  Polska  Stalin 19181939, Bia³ystok 1990, s. 812; K. Trembicka, Miêdzy utopi¹
a rzeczywistoci¹. Myl polityczna Komunistycznej Partii Polski (19181938), Lublin 2007,
s. 148151; K. Sacewicz, Ruch komunistyczny na ziemiach polskich w latach 19181923 w wietle
materia³ów operacyjnych i opracowañ agend Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych II RP, Echa
Przesz³oci 2012, t. 13, s. 235256; Organizacja i dzia³alnoæ ruchu komunistycznego w Polsce
w latach 19181925 w wietle raportu Wydzia³u Bezpieczeñstwa Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, oprac. K. Sacewicz, Echa Przesz³oci 2009, t. 10, s. 367393.
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W listopadzie 1918 r. w³adze polskie wyrazi³y zgodê na wystosowan¹ przez
bolszewików probê o mo¿liwoæ przybycia do Warszawy rosyjskiej misji czerwonokrzyskiej10. Oficjalnie dzia³aj¹ca w imieniu Centralnego Kolegium do
Spraw Jeñców i Uchodców misja mia³a za zadanie przeprowadzenie prac zabezpieczaj¹cych powrót jeñców rosyjskich z niemieckiej i austriackiej niewoli.
Faktyczne zadanie mia³o siê jednak koncentrowaæ na takim ukierunkowaniu
transportów tranzytowych z jeñcami, aby trafia³y one na ziemie kontrolowane
przez bolszewików, a nie przez si³y tzw. bia³ych genera³ów. Ten aspekt nabiera³
szczególnego znaczenia w dzia³aniach Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych w kontekcie trwaj¹cej w Rosji wojny wewnêtrznej i wystêpuj¹cego po
obu walcz¹cych stronach problemu braku rekruta, w ogóle skromnych rezerw
ludzkich11. 20 grudnia 1918 r. delegacja, w sk³adzie: Bronis³aw Weso³owski12,
Leon Alter13, jego matka Maria Alterowa, Magdalena Ajwazowa14 oraz Ludwik
Klocman15, przyby³a do Warszawy16. Jej pobyt w stolicy pañstwa polskiego by³
co prawda krótki, aczkolwiek bardzo burzliwy17.
Realizuj¹c oficjalny cel misji w Polsce, ju¿ 21 grudnia przewodnicz¹cy
delegacji Bronis³aw Weso³owski oraz Leon Alter odbyli spotkanie z szefem
wydzia³u opieki w Ministerstwie Pracy18. Jego efektem by³o skierowanie przedstawicieli misji do dalszych rozmów z ksiêciem Eustachym Sapieh¹, prezesem
Rady G³ównej Opiekuñczej. Ten, kwestionuj¹c co prawda stanowisko misji,
jakoby jeñcy rosyjscy powracaj¹cy z niewoli przez Polskê nie byli otoczeni
dostateczn¹ opiek¹, dopuci³ mo¿liwoæ udania siê delegacji do najwiêkszych
punktów tranzytowych na ziemiach polskich i bezporedniego zweryfikowania
10
11

W. Materski, op. cit., s. 34.
Zob. R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005, s. 1114, 63, 64.
12 Bronis³aw Weso³owski (18701919)  dzia³acz SDKPiL, bolszewik, w 1917 r. zwolennik
ca³kowitego podporz¹dkowania grupy dzia³aczy SDKPiL w Rosji jako jednostki technicznej
[SDPRR(b)] do agitacji wród Polaków, cz³onek zarz¹du grupy piotrogrodzkiej CKW SDKPiL
w Rosji, cz³onek, a nastêpnie sekretarz Wszechrosyjskiego CKW Rad, przewodnicz¹cy Trybuna³u
Najwy¿szego.
13 Leon Alter (18891934)  od 1905 r. dzia³acz SDKPiL, prawnik, w latach 19231929
radca prawny w instytucjach finansowych w Moskwie, jak równie¿ pracownik pionu ledczego
WCzK, nastêpnie cz³onek przedstawicielstwa handlowego ZSRS w £otwie.
14 Magdalena Ajwazowa (18851919)  w latach wielkiej wojny wiatowej pielêgniarka
w armii carskiej, zwi¹zana z bolszewikami.
15 Ludwik Klocman (18891919)  doktor nauk medycznych, w latach 19141917 lekarz
w carskiej armii.
16 W. Materski, op. cit., s. 34; P. £ossowski, Kszta³towanie siê , s. 91.
17 Przebieg tej wizyty do pewnego momentu nie budzi kontrowersji i jest powszechnie znany
badaczom problemu. Natomiast najwiêcej pytañ dotyczy wydarzeñ z 2 I 1919 r. i ich politycznych
nastêpstw.
18 Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 47, s. 5758; por. Minister Wasilewski aresztuje,
Sztandar Socjalizmu, 21 XII 1918, nr 3, s. 1. Wedle tych, jak siê póniej okaza³o nieprawdziwych, doniesieñ Weso³owski mia³ bezporednio rozmawiaæ z samym ministrem Bronis³awem Ziemiêckim.
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tam tej kwestii. Niemniej jednak ksi¹¿ê mia³ podkreliæ jednoczenie brak zgody
z jego strony na utworzenie na ziemiach polskich odrêbnej organizacji opiekuñczej  a cz³onkowie misji mog¹ dzia³aæ jedynie w ramach polskich instytucji
i pod ich kontrol¹19. Tego samego dnia decyzj¹ w³adz pañstwowych delegacja
zosta³a internowana. Zastosowano wobec jej cz³onków areszt domowy
w Hotelu Brühlowskim20, co spotka³o siê z ¿ywio³ow¹ reakcj¹ g³ównie ze strony
KPRP21. 27 grudnia Weso³owski zosta³ poinformowany, ¿e w³adze polskie odmówi³y zgody na dalsze funkcjonowanie misji na terenie Rzeczypospolitej.
W odpowiedzi przed³o¿y³ ministrowi Leonowi Wasilewskiemu pismo ¿¹daj¹ce
niezw³ocznego odes³ania delegacji do granic Rosji, która to proba uzyska³a
akceptacjê ministra22.
Zanim jednak to nast¹pi³o, w Warszawie mia³y miejsce wydarzenia bêd¹ce
konsekwencj¹ zatrzymania delegacji. Mianowicie 29 grudnia 1918 r. o 14.00 na
placu Saskim, pod has³ami sprzeciwu wobec nasilaj¹cych siê aresztowañ dzia³aczy
komunistycznych oraz lewicowych23, jak równie¿ w obronie czerwonokrzyskiej
19 W. Materski, op. cit., s. 34; Z s¹dów. O zabójstwo emisarjuszów bolszewickich, Kurier
Warszawski, 4 III 1920, nr 64, s. 3.
20 Wedle informacji zawartych na ³amach organu prasowego KC KPRP oko³o godziny 12.00
cz³onkowie delegacji przebywaj¹cy w hotelu zostali zatrzymani, na bezporedni rozkaz ministra
Wasilewskiego, przez grupê wojskowych dowodzon¹ przez oficera. Niezw³ocznie odstawiono ich
do jakiego urzêdu tajnej policji na ul. Czystej, gdzie trzymano ich do wieczora bez ¿adnego wyt³umaczenia motywów aresztu. Nastêpnie pod stra¿¹ piêciu ¿o³nierzy zostali internowani w pokojach hotelowych. Powodem zatrzymania, od którego od¿egnywaæ mia³ siê minister spraw wewnêtrznych Stanis³aw Thugutt, by³y rzekome nieprawid³owoci formalne w dowodach osobistych
cz³onków delegacji; Minister Wasilewski aresztuje, Sztandar Socjalizmu, 21 XII 1918, nr 3, s. 1;
zob. te¿ [O wczorajszych zajciach ], Monitor Polski. Dziennik Urzêdowy Republiki Polskiej,
30 XII 1918, nr 240, s. 4; Komu¿ s³u¿y ten rz¹d?, Sztandar Socjalizmu, 29 XII 1918, nr 8, s. 1.
Niewykluczone wydaje siê, ¿e zarzuty te by³y jedynie pretekstem pozwalaj¹cym w³adzom polskim
przeciwdzia³aæ faktycznej b¹d te¿ planowanej agitacji komunistycznej prowadzonej przez cz³onków misji.
21 Internowanie delegacji prasowy organ komunistów okrela³ mianem haniebnego kroku,
szaleñstwa, a tak¿e wyrazem dzia³añ rz¹du Jêdrzeja Moraczewskiego, maj¹cych znamiona bezwzglêdnej pogoni za ³askami koalicji, czy te¿ ³ajdactwa. Zob. Aresztowanie delegacji rosyjskiego Czerwonego Krzy¿a, Sztandar Socjalizmu, 22 XII 1918, nr 4, s. 1; Historia jednego ³ajdactwa, Sztandar Socjalizmu, 1 I 1919, nr 1(10), s. 1.
22 Czytamy w nim: wobec zakomunikowania mi 27 grudnia przez przewodnicz¹cego misji
rosyjskiego Czerwonego Krzy¿a P. A. Hesse odpowiedzi p. Ministra Spraw Zewnêtrznych o tem, i¿
dzia³alnoæ Komisji rosyjskiego Czerwonego Krzy¿a wys³anej przez Centralne Kolegjum do Spraw
Jeñców i Uchodców, dla zorganizowania przewozu i ¿ywienia jeñców rosyjskich na terenie Pañstwa Polskiego, nie mo¿e byæ przez Rz¹d Polski zezwolona, proszê o zarz¹dzenie niezw³ocznego
odes³ania do granic Rosji Komisji, która od 21 grudnia jest internowana w hotelu Brühlowskim.
[O wczorajszych zajciach ], Monitor Polski. Dziennik Urzêdowy Republiki Polskiej, 30 XII
1918, nr 240, s. 4; zob. te¿ Historia jednego ³ajdactwa.
23 Kwestie te w dniach poprzedzaj¹cych demonstracjê (jak równie¿ i po) mocno eksploatowa³a
komunistyczna publicystyka. Zob. Sztandar Socjalizmu, 27 XII 1918, nr 6, s. 1; Sztandar Socjalizmu, 28 XII 1918, nr 7, s. 1; Nowe gwa³ty, Komunista. Organ Komitetu Zag³êbia D¹browskiego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, 1 I 1919, nr 1, s. 2. O nasilaj¹cych siê represyjnych
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misji, demonstrowa³o kilka tysiêcy osób24. Wyst¹pienie uliczne zorganizowali
komunici z Rady Delegatów Robotniczych m. Warszawy przy aktywnym
wsparciu lewicowych, aczkolwiek niekomunistycznych formacji politycznych,
tj. Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) oraz Bundu. Przy czym propaganda komunistyczna stara³a siê ukszta³towaæ tê inicjatywê jako wstêpny akt akcji obalania tzw. rz¹du ludowego25, co ze zrozumia³ych wzglêdów nie mog³o uzyskaæ
akceptacji socjalistów. Przebieg demonstracji by³ bardzo burzliwy. ¯andarmeria
przyst¹pi³a do rozproszenia zgromadzonych. Pad³y strza³y26. W wyniku wymiany
ognia mieræ ponios³o kilka osób, a kilkadziesi¹t zosta³o rannych27. Wydarzenia te
dzia³aniach ¿andarmerii oraz policji informowa³a m.in. prasa komunistyczna. Zob. Przeciw gwa³tom kontrrewolucji!, Sztandar Socjalizmu, 22 XII 1918, nr 4, s. 1; Jak siê ok³amuje opinjê,
Sztandar Socjalizmu, 22 XII 1918, nr 4, s. 1; Pod butem ¿o³dackim, Sztandar Socjalizmu,
28 XII 1918, nr 7, s. 1; Nowy pogrom, Sztandar Socjalizmu, 28 XII 1918, nr 7, s. 1; Aresztuj¹
dalej, Sztandar Socjalizmu, 29 XII 1918, nr 8, s. 1; Nowe gwa³ty kontrrewolucji polskiej,
Sztandar Socjalizmu, 29 XII 1918, nr 8, s. 2. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e dzia³ania polskich
w³adz wynika³y z d¹¿eñ do eliminacji groby wybuchu rewolucji, a tym samym destabilizacji i tak
niepewnej sytuacji politycznej w Polsce.
24 Wedle PPS si³y komunistyczne podczas demonstracji nie przekroczy³y wielkoci 23 tysiêcy, przy czym znaczna czêæ uczestników by³a do nich negatywnie usposobiona. Zob. Wobec wczorajszych wypadków, Robotnik, 30 XII 1918, nr 374, s. 1.
25 Zob. Komu¿ s³u¿y ten rz¹d?, s. 1. Gabinet Jêdrzeja Moraczewskiego zosta³ okrzykniêty
m.in. rz¹dem pacho³ków kapitalistycznych, a jego obalenie uznawano za koniecznoæ na drodze
do realizacji has³a dyktatury proletariatu.
26 Wedle doniesieñ zamieszczonych na ³amach Monitora Polskiego stron¹ inicjuj¹c¹ wymianê ognia byli demonstranci, którzy zaatakowali patrol ¿andarmerii wojskowej, rani¹c przy tym
jednego z ¿o³nierzy. To mia³o wywo³aæ reakcjê si³ porz¹dkowych, które odda³y dwie salwy w powietrze, ale wobec braku reakcji t³umu otworzy³y bezporedni ogieñ do demonstrantów. Informacja
podkrela³a równie¿ fakt ostrzeliwania patroli ¿o³nierskich z okien i sporód t³umu przez nieustalonych sprawców. Zob. [O wczorajszych zajciach ], s. 4. Zgo³a przeciwstawny przebieg wydarzeñ
na placu Saskim oraz ulicach Warszawy ukazywa³a prasa komunistyczna. Tu za stronê, która
pierwsza u¿y³a broni palnej i ostrej amunicji, uznano patrole wojskowe. Do pierwszych strza³ów
mia³o dojæ na ul. Wierzbowej, przy czym podkrelano, ¿e nie tylko nie sprowokowano wojska, ale
równie¿ nie strzelano do niego. Natomiast z okien przy ul. Fredry strzelaæ mieli bogaci w³aciciele
tamtejszych apartamentowców. Zob. Rze demonstracji robotniczej, Sztandar Socjalizmu, 31 XII
1918, nr 9, s. 1. Fakt, ¿e jedn¹ ze miertelnych ofiar wydarzeñ warszawskich by³ ¿o³nierz, rodzi
znacz¹ce w¹tpliwoci w kwestii wiarygodnoci zapewnieñ komunistycznych, jakoby demonstranci
nie strzelali do ¿andarmerii. Wersji tej przecz¹ tak¿e doniesienia prasy socjalistycznej. Na ³amach
warszawskiego Robotnika czytamy: wtem zabrzmia³ strza³ rewolwerowy dany przez kogo
z t³umu. Ten strza³ nieszczêsny, który nie wiemy czy kogo rani³  wywo³a³ strzelaninê ze strony
wojska. Ponadto wskazywano na obecnoæ komunistycznej bojówki wród manifestantów. Zob.
Wobec wczorajszych wypadków, Robotnik, 30 XII 1918, nr 374, s. 1. Z kolei Kurier Warszawski jednoznacznie dowodzi³, ¿e pierwsze strza³y pad³y w kierunku ¿o³nierzy, a oddawali je komunistyczni bojówkarze planuj¹cy rzekomo odbiæ internowanych cz³onków czerwonokrzyskiej delegacji. Zob. Krwawe starcie, Kurier Warszawski, 30 XII 1918, nr 359, s. 2.
27 Strona rz¹dowa lakoniczne informowa³a o mierci kilku osób. Zob. [O wczorajszych zajciach ]. Pocz¹tkowo czynniki komunistyczne wskazywa³y na mieræ szeciu osób, tj. piêciu demonstrantów i jednego ¿o³nierza; KPP. Wspomnienia z pola walki, Warszawa 1953, s. 3335; Rze
demonstracji robotniczej, Sztandar Socjalizmu, 31 XII 1918, nr 9, s. 2; A. Tymieniecka, Warszawska Organizacja PPS 19181939, Warszawa 1982, s. 33. Inne publikacje wskazuj¹ na trzy
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da³y asumpt do wzmo¿enia antyrz¹dowej, a de facto antypañstwowej, ofensywy
propagandowo-agitacyjnej prowadzonej przez KPRP28 . Celem tej napastliwej
w swej wymowie akcji sta³a siê tak¿e PSS29 , zw³aszcza kiedy nie udzieli³a
poparcia dla komunistycznej idei strajku generalnego w stolicy30 .
W tle omówionych wydarzeñ rozgrywa³a siê sprawa delegacji czerwonokrzyskiej, która w wyniku niedzielnych zajæ zosta³a przeniesiona do aresztu
w Pawilonie X Cytadeli Warszawskiej. Informacje o jej internowaniu wywo³a³y
reakcje rosyjskiego Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych. 31 grudnia
1918 r. w nocie skierowanej do ministra Wasilewskiego ludowy komisarz
Cziczerin nie tylko protestowa³ przeciwko dzia³aniom polskich w³adz, ale informowa³, ¿e obecne na terytorium kontrolowanym przez bolszewików polskie poselstwo sta³o siê rosyjskim zak³adnikiem. Jego bezpieczny wyjazd do Polski
zosta³ uzale¿niony od uwolnienia cz³onków delegacji Czerwonego Krzy¿a31 .
Nota ta by³a kolejnym dowodem bardzo swobodnego traktowania przez bolszewików prawa nietykalnoci przedstawicieli dyplomatycznych. W odpowiedzi
polski minister spraw zagranicznych informowa³, ¿e na probê Bronis³awa
Weso³owskiego podjête zosta³y ju¿ kroki wydalenia internowanych z terytorium
pañstwa polskiego32. Ostatecznie 30 grudnia 1918 r. cz³onkowie delegacji,
w asycie piêcioosobowego oddzia³u ¿andarmerii dowodzonego przez podchor¹¿ego Mariana Lasockiego, opuszczali Warszawê poci¹giem zd¹¿aj¹cym do
Wilna33.
ofiary miertelne. Por. W. Materski, op. cit., s. 35; Sztandar Socjalizmu, 1 I 1919, nr 1(10), s. 1.
Organ KPRP wymienia trzy osoby, które ponios³y mieræ 29 grudnia, tj. Jana Galika (l. 19), Marcelego Felsa (l. 19) oraz Stanis³awa Sobótkê (l. 18). Mimo to w tym samym styczniowym numerze
Sztandaru Socjalizmu, w artykule zamieszonym na tej samej stronie, pisano ju¿ o dziesiêciu
ofiarach miertelnych i kilkudziesiêciu osobach rannych. Zob. Historia jednego ³ajdactwa. To stanowi³o dowód, ¿e starano siê bardzo rozgrzan¹ atmosferê spo³eczn¹ dodatkowo stymulowaæ i dostosowywaæ do swoich celów oraz interesów.
28 Organa prasowe, w ogóle propaganda komunistyczna, wydarzenia z 29 grudnia nazywa³y
krwaw¹ niedziel¹, niedzielnym mordem masowym, morderstwem ¿o³dackim, jak równie¿
dowodem na to, ¿e rz¹d socjalzdrajców faktycznie odda³ w³adzê w rêce rozbestwionych satrapów
militarystycznych. Zob. Rze demonstracji robotniczej, zob. te¿ Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Komunistyczna Partia Polski (dalej: KPP), 158/ VI  1 pt. 1, Do robotników
ca³ego kraju!, Warszawa XII 1918 r., k. 2; ibidem, 158/VI2 pt. 1, Do Wszystkich robotników
z Frakcji P.P.S., Warszawa 5 I 1919 r., k. 1; ibidem, Wniosek Komunistycznej Partji Robotn. Polski w sprawie gwa³tów i okrucieñstw dokonanych nad klasa robotnicz¹, [styczeñ 1919 r.], k. 2;
Odezwa Centralnego Komitetu Partji, Komunista. Organ Komitetu Zag³êbia D¹browskiego Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, 5 I 1919, nr 2, s. 1.
29 Zob. Zdrajcy!, Sztandar Socjalizmu, 3 I 1919, nr 2(11), s. 1; Fracy usprawiedliwiaj¹
mord robotników, Sztandar Socjalizmu, 31 XII 1918, nr 9, s. 2.
30 Zob. Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 40, s. 4748.
31 Ibidem, dok. 39, s. 4647.
32 Ibidem, dok. 44, s. 5253. Zob. te¿ przypis nr 22.
33 Ibidem, dok. 47, s. 58.
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Prasa komunistyczna w Polsce zagadnienie dzia³alnoci czerwonokrzyskiej
misji ukazywa³a w oparciu o dwie kwestie. Pierwsz¹ z nich by³o internowanie
delegacji, drug¹ zamordowanie jej cz³onków oraz reakcje dyplomatyczne zarówno strony bolszewickiej, jak i polskiej.
Pocz¹tek 1919 r. obfitowa³ w g³one polityczno-militarne wydarzenia.
5 stycznia prasê polityczno-informacyjn¹ zdominowa³y informacje o endeckim
zamachu stanu34, a tak¿e o zajêciu przez bolszewików Wilna35 i dalszym posuwaniu siê ich wojsk w kierunku zachodnim oraz o zamordowaniu rosyjskiej
delegacji Czerwonego Krzy¿a. Rzecz¹ charakterystyczn¹ jest fakt, ¿e dwa
pierwsze wydarzenia zdecydowanie przyæmi³y trzeci¹ kwestiê (wy³¹czaj¹c jedynie prasê komunistyczn¹).
Pierwsze wzmianki prasy komunistycznej o tragicznych losach cz³onków
delegacji pochodz¹ z 5 stycznia 1919 r. Wówczas to na ³amach Sztandaru
Socjalizmu odnotowano jedynie lakoniczne informacje prasowe z 4 stycznia
o napadzie i likwidacji rzeczonej delegacji w okolicach Miñska Mazowieckiego
oraz o tym, ¿e sprawê tê wyjaniaj¹ urzêdnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie posiadaj¹c jeszcze potwierdzonych wiadomoci36, organ KPRP wykorzysta³ ca³e wydarzenie do propagandowego ataku na w³adze polskie. Wprost
stwierdzano, ¿e ustalenia ministerialne nie bêd¹ dla czynników komunistycznych wiarygodne, tym samym to klasa robotnicza bêdzie musia³a sama znaleæ winnych i poci¹gn¹æ ich przed swój trybuna³37. Ju¿ 7 stycznia dotychczas
34

Szerzej na temat zamachu zob. J. J. Che³stowski, Styczniowy zamach stanu 1919 r., Dzieje
Najnowsze 1975, nr 3, s. 8998; J. Skrzypek, Zamach stanu p³k. Januszajtisa i ks. Sapiehy 45
stycznia 1919 r., Warszawa 1948. Tematyka zamachu stanu zaistnia³a w prasie organizacji politycznych skupionych w WRDR, zw³aszcza socjalistycznej i komunistycznej. Zob. Rada del. Robotniczych m. Warszawy, Robotnik, 7 I 1919, nr 8; Zamach na Rz¹d Ludowy, Robotnik, 6 I 1919,
dodatek nadzwyczajny; Reakcyjny zamach stanu w Niepodleg³ej Polsce, Robotnik, 8 I 1919,
nr 9; Warcholstwo polityczne, Robotnik, 12 I 1919, nr 17; Pora¿ka spiskowców endeckich
 zwyciêstwo endeckie, Sztandar Socjalizmu, 7 I 1919, nr 5, dodatek nadzwyczajny. Na ³amach
organów prasowych zwi¹zanych z ruchem narodowym kwestiê tê sygnalizowano, niemniej jednak
nadmiernie jej nie eksploatowano.
35 Zob. M. K. Kamiñski, M. J. Zachariasz, op. cit., s. 3738; P. £ossowski, Konflikt polsko-litewski 19181920, Warszawa 1996, s. 3435.
36 Losy delegacji nie by³y te¿ znane rosyjskiemu ludowemu komisarzowi spraw zagranicznych, Cziczerinowi. Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 46, s. 56.
37 Zamordowanie delegacji Czerwonego Krzy¿a?, Sztandar Socjalizmu, 5 I 1919, nr 4(13),
s. 2. W to¿samym tonie utrzymana by³a reakcja komunistyczna w Warszawskiej Radzie Delegatów
Robotniczych. Frakcja komunistyczna zg³osi³a wniosek nag³y w tej sprawie. Stwierdzano w nim,
¿e Zamordowanie delegacji sowieckiej Czerwonego Krzy¿a jest jedn¹ z najciê¿szych zbrodni rz¹du »ludowego«. Ponadto postanawiano wys³aæ na miejsce zdarzenia w³asn¹ komisjê ledcz¹.
Sprawa wobec nieuzyskania wymaganej wiêkszoci 2/3 g³osów zosta³a odrzucona. Zob. AAN,
Rady Delegatów Robotniczych w Polsce (dalej: RDRwP), 167/VIII, t. 1, Protoko³y posiedzeñ warszawskiej RDR, cz.1, k. 47; Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 19181919. Materia³y i dokumenty, t. 1: Warszawska Rada Delegatów Robotniczych, oprac. H. Buczek, Z. Szczygielski, Warszawa 1962, s. 149; [WRDR postanawia wys³aæ ], Warszawska Rada Delegatów Robotniczych,
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stosowany tryb przypuszczaj¹cy prasa komunistyczna zamienia na tryb orzekaj¹cy i nie chodzi tu o sam fakt napadu na cz³onków grupy Bronis³awa Weso³owskiego, ten by³ bezsprzeczny, ale o jego sprawców. Na stronie tytu³owej dodatku
nadzwyczajnego do organu prasowego KC KPRP zamieszczono du¿ych rozmiarów napis g³osz¹cy: Zamordowanie delegacji rosyjskiego Czerwonego Krzy¿a, za w artykule, pod jak¿e wymownym tytu³em, Nowa potworna zbrodnia
pisano: [...] delegacja rosyjskiego Czerwonego Krzy¿a, ta sama delegacja, któr¹
w Warszawie rz¹d polski wiêzi³ i po tym wys³a³ pod konwojem, zosta³a
w drodze w sposób zwierzêcy zamordowana38. Wedle ustaleñ komunistycznej
redakcji opartych o informacje pochodz¹ce z bezwzglêdnie pewnego ród³a
wydarzenie to przebiega³o w sposób nastêpuj¹cy. W asycie ¿andarmów delegacja uda³a siê do miejscowoci £apy. Wobec zamkniêcia tamtejszej granicy39
cofniêto j¹ drog¹ kolejow¹ do stacji Czy¿ew, sk¹d na furmankach ponownie
skierowano ku granicy. Mordu miano dokonaæ przy szosie WilinyRu w powiecie bielskim, w guberni grodzieñskiej, w nocy ze rody na czwartek, tj. z 3 na
4 stycznia 1919 r. Przy cia³ach ofiar miejscowa policja znalaz³a dokumenty
 paszporty Weso³owskiego, Ajwazowej, Klocmana, Alterowej oraz jej syna
Leona Altera, jak równie¿ pieni¹dze40. Artyku³ podkrela³ wrêcz niedorzecznoæ
dokonania napaci o charakterze bandyckim, motywuj¹c swoje stanowisko nie
tylko kwesti¹ znalezienia przy zamordowanych pewnych sum pieniê¿nych, ale
tak¿e twierdzeniem, ¿e napadów bandyckich w ogóle na tej szosie i w tej
okolicy w ostatnich czasach nie by³o41. Kolejne doniesienia prasy komunistycznej
Biuletyn, 30 III 1919, nr 12; K. Sacewicz, Wojna na lewicy  pierwsze starcia. Walka o hegemoniê w warszawskich radach delegatów robotniczych pomiêdzy KPRP a PPS (19181919),
w: Komunici w miêdzywojennej Warszawie, pod red. nauk. E. Kowalczyk, Warszawa 2014,
s. 314.
38 Nowa potworna zbrodnia, Sztandar Socjalizmu, 7 I 1919, dodatek nadzwyczajny,
nr 5(14), s. 1.
39 Podczas procesu w sprawie zamordowania delegacji czerwonokrzyskiej ujawniono, ¿e ówczesny dowódca odcinka w £apach, podpu³kownik Pas³awski, nie zgodzi³ siê na przepuszczenie
misji przez swój odcinek. Podkomendny podpu³kownika porucznik Edward Antoniewski nakaza³
swoim ¿o³nierzom, tj. podporucznikowi Tomaszowi Cyndlerowi, podporucznikowi Zygmuntowi
Lewickiemu, sier¿antowi Bocheñskiemu oraz szeregowym Kazimierzowi Kaziorowi i Albinowi Lewickiemu, aby asystuj¹c podchor¹¿emu Lasockiemu, udali siê do Ciechanowca, a stamt¹d ruszyli
w dalsz¹ podró¿ za front. Zob. Proces o zamordowanie cz³onków sowieckiej misyi Czerwonego
Krzy¿a, Naprzód, 3 III 1920, nr 54, s. 4.
40 Nowa potworna zbrodnia.
41 Ibidem. Rzeczona ocena k³óci siê z faktami. W okresie kszta³towania siê pañstwa polskiego, tworzenia wewn¹trzpañstwowego systemu bezpieczeñstwa zjawisko napadów rabunkowych,
zw³aszcza istnienia du¿ych grup bandyckich ró¿nej proweniencji, stanowi³o znacz¹cy problem.
Prasa donosi³a o licznych konfrontacjach si³ policyjnych, czy te¿ wojska, ze zorganizowanymi,
uzbrojonymi grupami przestêpczymi maj¹cych miejsce m.in. na ziemi kieleckiej, wiêc teoretycznie
bezpieczniejszej od przygranicznego obszaru  ziemi bielskiej. Zob. Krwawa walka z bandytami,
Kurier Warszawski, 1 XII 1918, nr 332, s. 8. Tym samym niemal¿e automatyczne, bezrefleksyjne

Sprawa tzw. rosyjskiej delegacji Czerwonego Krzy¿a w wietle publikacji prasy...

53

dope³nia³y obraz wydarzeñ42 . Ten zgodny by³ w stu procentach z relacj¹, jak¹
w Miñsku w³adzom bolszewickim przed³o¿yæ mia³ jedyny ¿yj¹cy cz³onek delegacji  Leon Alter43.
Pojawienie siê Altera w Miñsku uruchomi³o bolszewick¹ dyplomatyczno-propagandow¹ machinê. W styczniu 1919 r. wokó³ kwestii morderstwa cz³onków misji mno¿y³o siê wiele pytañ. Odpowiedzi na nie mog³o udzieliæ dopiero
wnikliwe ledztwo. Tym, a zw³aszcza jego wynikami, nie wydawa³a siê zainteresowana strona rosyjska. Podjête wówczas dzia³ania Ludowego Komisariatu
Spraw Zagranicznych przejawia³y wiêcej woli do polityczno-propagandowego
wykorzystania tematu czerwonokrzyskiego, jako doskona³ego instrumentu do
uderzania w miêdzynarodowy wizerunek rodz¹cego siê pañstwa polskiego. Ponadto reakcjê Cziczerina i s³u¿b mu podleg³ych nale¿y postrzegaæ w kontekcie
nadchodz¹cej, a po zajêciu przez bolszewików Wilna, maj¹cej ju¿ miejsce wojny miêdzy obu pañstwami.
8 stycznia 1919 r. Cziczerin w nocie skierowanej do ministra Wasilewskiego
wprost oskar¿a³ stronê polsk¹ o zaognienie wzajemnych relacji. Przejawami tego
stanu mia³o byæ po pierwsze  internowanie delegatów, co zdaniem rosyjskiego
komisarza posiada³o znamiona z³amania elementarnych praw miêdzynarodowych, po drugie  zamordowanie ich na terenie pañstwa polskiego. Jednoczenie
¿¹dano ukarania wszystkich winnych dokonania morderstwa, a tak¿e poinformowano, ¿e cz³onków by³ej legacji z Aleksandrem Lednickim na czele w³adze
bolszewickie traktowaæ bêd¹ jako zak³adników, w celu ochrony innych obywateli rosyjskich przebywaj¹cych na terenie Polski44 . Notê z to¿samymi ¿¹daniami
wyeliminowanie mo¿liwoci udzia³u czynnika bandyckiego w wydarzeniach dotycz¹cych zamordowania misji czerwonokrzyskiej, zw³aszcza w oparciu o s³abe, subiektywne przes³anki prezentowane
przez prasê komunistyczn¹, by³o aktem propagandowym, co oczywicie nie stanowi równie¿ dowodu na bandycki charakter mordu.
42 Morderstwa w okolicach wsi WilinyRu dokonaæ mia³a eskorta.
43 Ranny, postrzelony w szyjê, Alter po odzyskaniu przytomnoci udaæ siê mia³ do wsi Mieñ,
a stamt¹d do Brañska, le¿¹cego ju¿ na terenach okupowanych przez Niemców. Tam te¿ zosta³
opatrzony przez miejscowego lekarza, a nastêpnie przy pomocy niemieckiej Rady Delegatów ¯o³nierskich, specjalnym poci¹giem, zosta³ przerzucony do Miñska. Zob. Materia³y i dokumenty , t. 2,
dok. 47, s. 60; zob. te¿ Jak zamordowano delegacjê rosyjskiego Czerwonego Krzy¿a, Sztandar
Socjalizmu, 12 I 1919, nr 10(19), s. 1.
44 Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 49, s. 62; W. Materski, op. cit., s. 36; P. £ossowski,
Kszta³towanie siê , s. 91. O tym fakcie dopiero 14 stycznia na ³amach Monitora Polskiego
poinformowa³y w³adze polskie. Zob. [Ministerstwo Spraw Zewnêtrznych komunikuje...], Monitor
Polski. Dziennik Urzêdowy Republiki Polskiej, 14 I 1919, nr 10, s. 1. Jednoczenie w komunikacie donoszono, ¿e w³adze polskie oprotestowa³y dzia³ania czynników bolszewickich, nazywaj¹c je
nowym barbarzyñskim pogwa³ceniem praw i obyczajów miêdzynarodowych i za¿¹da³y niezw³ocznego uwolnienia aresztowanych polskich dyplomatów oraz umo¿liwienia im bezpiecznego powrotu
do kraju. Dzia³ania w³adz polskich w tej materii spotka³y siê z propagandowym atakiem ze strony
KPRP. Zob. Zamordowanie delegacji Czerwonego Krzy¿a. Rz¹d decyduje siê na ledztwo,
Sztandar Socjalizmu, 14 I 1919, nr 11(20), s. 12.
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strona bolszewicka przed³o¿y³a równie¿ przedstawicielstwu duñskiemu w Moskwie45, które od grudnia 1918 r., po likwidacji misji Lednickiego, w wyniku
prób Warszawy zabezpiecza³o sprawy ludnoci polskiej na terenie Rosji46.
Na ³amach Monitora Polskiego 7 stycznia zosta³a przedstawiona polska
wersja zdarzeñ, wyprzedzaj¹ca bolszewick¹ notê. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdza³o, ¿e cz³onkowie rosyjskiej delegacji Czerwonego Krzy¿a zamordowani w Wysokiem Mazowieckiem padli ofiar¹ której z band z³oczyñców, grasuj¹cych obecnie na naszych wschodnich kresach, jak równie¿, ¿e
w³adze polskie odstawi³y pod eskort¹ ¿andarmerii delegacjê, a¿ do Brañska
w powiecie bielskim, ta za w sposób nielegalny powróci³a na ziemie polskie47.
Stanowisko to nie zosta³o zaakceptowane przez stronê bolszewick¹.
Abstrahuj¹c ju¿ od bardzo agresywnego wydwiêku noty Cziczerina
z 8 stycznia 1919 r., z ka¿dym dniem sprawa nabiera³a niepo¿¹danego, z punktu
widzenia Warszawy, biegu. Ponadto przesta³a mieæ te¿ wy³¹cznie charakter bilateralny. 11 stycznia 1919 r. do rz¹du polskiego Komitet Centralny Rosyjskiego
Towarzystwa Czerwonego Krzy¿a skierowa³ depeszê z ¿¹daniami natychmiastowego, surowego ukarania sprawców zbrodni48. Inicjatywa ta wspó³gra³a z wczeniejsz¹ not¹ Cziczerina. W kwestii wyjanienia okolicznoci omawianego zabójstwa do w³adz polskich 16 stycznia 1919 r. zwróci³o siê tak¿e Miêdzynarodowe Towarzystwo Czerwonego Krzy¿a49. Ponadto Komitet Centralny Rosyjskiego Towarzystwa Czerwonego Krzy¿a zwróci³ siê oficjalnie z prob¹ do Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a o zabezpieczenie tranzytu jeñców rosyjskich przez ziemie polskie 50 . Dzia³ania te w sposób znacz¹cy uderza³y
w miêdzynarodowy wizerunek odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej.
Bezporednie i porednie dzia³ania Moskwy zmusi³y w³adze polskie do stanowczych i energicznych kroków, które w wymiarze miêdzynarodowym mia³y
zadbaæ o ochronê wizerunku Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim stêpiæ
ostrze bolszewickiej propagandy. 11 stycznia 1919 r. minister Leon Wasilewski
skierowa³ do Rady Ministrów wniosek, w którym postulowa³: wydelegowaæ
natychmiast z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwoci i Spraw Wojskowych
nadzwyczajn¹ Komisjê ledcz¹ do Wysokiego Mazowieckiego celem przeprowadzenia ledztwa w sprawie zamordowania [ ] czterech cz³onków Rosyjskiej
Misji Czerwonego Krzy¿a51. Jednoczenie minister podkrela³, ¿e wobec
45
46
47

Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 49, s. 63.
W. Materski, op. cit., s. 25.
Z Ministerstwa Spraw Zewnêtrznych, Monitor Polski. Dziennik Urzêdowy Republiki Polskiej, 7 I 1919, nr 4, s. 2. Informowano jednoczenie, ¿e w³adze polskie prowadz¹ w tej sprawie
energiczne ledztwo.
48 Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 53, s. 66.
49 W. Materski, op. cit., s. 36.
50 Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 58, s. 7172.
51 Ibidem, dok. 54, s. 67.
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powsta³ych wskutek ca³ego zdarzenia pewnych komplikacji w bilateralnych relacjach z rz¹dem bolszewickim nale¿a³oby nadaæ ledztwu charakter akcji nadzwyczajnej, tym bardziej ¿e rz¹d Sowietów zdaje siê podejrzewaæ, i¿ winnymi
przestêpstwa s¹ agenci rz¹du polskiego52. Wniosek zosta³ przez Radê Ministrów zatwierdzony53.
Równolegle do tocz¹cej siê dyplomatycznej gry pomiêdzy Moskw¹ i Warszaw¹ na ³amach prasy KPRP trwa³a antyrz¹dowa i antypolska ofensywa propagandowa. Dla niej kwestia czerwonokrzyska stanowi³a doskona³¹ u¿ywkê, swoist¹ amunicjê, za pomoc¹ której mo¿na by³o nie tylko atakowaæ gabinet Jêdrzeja
Moraczewskiego, czy te¿ sam¹ PPS54, ale tak¿e, a mo¿e nawet przede wszystkim, antagonizowaæ nastroje spo³eczne, tj. stymulowaæ tzw. wrzenie rewolucyjne, bez którego nie by³o szans na urealnienie idei dyktatury proletariatu. A to
ona stanowi³a rudymentarny cel dzia³alnoci komunistów na ziemiach polskich.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e poza organami prasowymi KPRP kwestia omawianego morderstwa nie zaistnia³a szerzej na ³amach prasy. Wiele redakcji ró¿nej proweniencji politycznej, jeli w ogóle pochyli³o siê nad tym problemem, to
nie nada³o temu pierwszorzêdnego znaczenia. Istniej¹ce wówczas organa KPRP
przede wszystkim odtwarza³y przebieg wydarzeñ zgodnie z wersj¹ nakrelon¹ w Miñsku przez Leona Altera55, jak równie¿ przybli¿a³y sylwetki

52

Ibidem, dok. 53, s. 67.
Z Rady Ministrów, Monitor Polski. Dziennik Urzêdowy Republiki Polskiej, 13 I 1919,
nr 9, s. 2. 25 I 1919 r. uchwa³¹ Rady Ministrów przewodnictwo w Komisji ledczej powierzono
sêdziemu S¹du Apelacyjnego w Warszawie Janowi Bonis³awskiemu.
54 12 stycznia 1919 r. Sztandar Socjalizmu wprost nazywa³ gabinet ludowy moralnym
sprawc¹ ohydnej zbrodni. Zob. Jak zamordowano delegacjê... PPS oskar¿ano ponadto o próbê
wyciszenia ca³ej sprawy, czego dowodem mia³o byæ odrzucenie wniosku nag³ego frakcji KPRP
w Warszawskiej Radzie Delegatów Robotniczych (WRDR), jak równie¿ milczenie, a¿ do 11 stycznia, prasy socjalistycznej. Zob. Zamordowanie delegacji Czerwonego Krzy¿a..., s. 1. To¿same
oskar¿enia pod adresem PPS kierowa³a redakcja komunistycznego Prze³omu. Na ³amach tygodnika stwierdzano, ¿e w ca³ej sprawie najohydniejsz¹ rolê odegraæ mia³ minister Wasilewski, za
fracy dopiero po upadku swojego gabinetu i nastaniu rz¹dów Ignacego Paderewskiego s¹
krytycznie nastawieni do tempa i rezultatów ledztwa, co te¿ komunici uznawali za szczyt
bezczelnoci. Zob. Nieprzedawniona sprawa, Prze³om, 9 II 1919, nr 12, s. 45; zob. te¿
Zamordowanie rosyjskiej delegacji Czerwonego Krzy¿a, Gromada, 2 II 1919, nr 5, s. 6. Celem
ataków komunistycznych by³a nie tylko PPS oraz jej ministrowie, ale sta³y siê nim w ogóle w³adze pañstwowe, które propaganda komunistyczna uzna³a za podszczuwaczy zbrodni za ich
rzekom¹ opiesza³oæ w dzia³aniach na rzecz wyjanienia okolicznoci morderstwa. Zob. Komunikaty rz¹du o mordzie Delegacji Czerwonego Krzy¿a, Sztandar Socjalizmu, 15 I 1919,
nr 12(21), s. 1.
55 Zob. Jak zamordowano delegacjê...; Relacja tow. Altera o tym, jak zamordowano delegacjê
Czerwonego Krzy¿a, Sztandar Socjalizmu, 17 I 1919, nr 13(22), s. 12; Zamordowanie rosyjskiej delegacji Czerwonego Krzy¿a.
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zamordowanych56. W przekazie komunistycznym nie by³o wiêkszych zmian
w stosunku do wersji zdarzenia zaprezentowanej w pierwszych styczniowych
doniesieniach.
Zakres ofensywy prasowej komunistów ogranicza³ siê do ich wp³ywów
w masach robotniczych. Te za wówczas by³y minimalizowane siln¹ w nich
pozycj¹ PPS, która to stoj¹c na stra¿y niepodleg³oci i suwerennoci pañstwa
polskiego, uwa¿aj¹c, ¿e rewolucja spo³eczna przeprowadzona w duchu bolszewickim tê niepodleg³oæ najzwyczajniej zdepcze, d¹¿y³a do wyhamowania, kanalizowania, a jeli to by³o konieczne, do zwalczania wszelkich prorewolucyjnych zapêdów KPRP oraz jej sojuszników57. Tym samym sytuacja ta powodowa³a, ¿e poza krêgami robotniczymi, jak równie¿ zwolennikami idei komunistycznych stanowisko kompartii dotycz¹ce kwestii czerwonokrzyskiej nie dociera³o do szerszego spo³ecznego odbiorcy.
W kolejnych tygodniach sprawa systematycznie traci³a na znaczeniu. Nawet
dzia³ania rz¹du Ignacego Paderewskiego58, w tym misja Aleksandra Wiêckowskiego i jej rezultaty59, nie spowodowa³y szczególnego zainteresowania siê ni¹
prasy. Stale rosn¹ca liczba istotnych dla pañstwa polskiego wydarzeñ polityczno-militarnych by³a tak ogromna, ¿e problematyka misji rosyjskiego Czerwonego Krzy¿a powróci³a na chwilê na ³amy prasy dopiero w kontekcie rocznicy
wydarzeñ60.
56 Zob. Bronis³aw Weso³owski. Zamordowany przez ¿andarmów polskich 2 stycznia, Gromada, 2 II 1919, nr 5, s. 8.
57 Zob. K. Sacewicz, Wojna na lewicy , passim; idem, Kilka uwag na temat stosunku KPRP
 KPP do PPS w miêdzywojennej Warszawie, s. 132, (maszynopis przed³o¿ony do druku organizatorom konferencji pt. Komunici w miêdzywojennej Warszawie, zorganizowanej przez IPN Oddzia³ w Warszawie 4 XII 2012 r.).
58 W nocie z 7 lutego minister spraw zagranicznych Ignacy Paderewski informowa³ stronê
bolszewick¹ o aresztowaniu przez polskie w³adze wszystkich osób podejrzanych o udzia³
w zbrodni. Zob. Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 70, s. 99100. O podjêtych przez stronê
polsk¹ rodkach wobec osób oskar¿onych o dokonanie morderstwa w specjalnym pimie z 24 III
1919 r. informowa³ równie¿ Cziczerina przebywaj¹cy w Moskwie nadzwyczajny delegat Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Aleksander Wiêckowski. Zob. ibidem, dok. 106, s. 202203.
59 Szerzej zob. W. Materski, op. cit., s. 3941; P. £ossowski, Kszta³towanie siê , s. 9293.
Aleksander Wiêckowski, nadzwyczajny delegat MSZ, podczas swojej misji w Moskwie przekaza³
dla G. Cziczerina notatkê sporz¹dzon¹ przez przewodnicz¹cego Komisji ledczej, w której informowano o postêpach prowadzonego ledztwa. Dokumenty i materia³y , t. 2, dok. 93, s. 176177; zob.
te¿ ibidem, dok. 108, s. 206207.
60 Wówczas zaktywizowa³a siê przede wszystkim prasa komunistyczna. M.in. na ³amach smoleñskiego dziennika M³ot, tj. organu prasowego Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Litwy i Bia³orusi oraz Biura Wykonawczego KPRP w Rosji, ukaza³y siê artyku³y traktuj¹ce o tej
problematyce. Zob. Krwawa rocznica, M³ot, 1 I 1920, nr 1(195), s. 12. Kwestiê czerwonokrzysk¹ ³¹czono tak¿e ze spraw¹ zamordowania w styczniu 1919 r. przez polskich ¿andarmów w £apach komunisty Zbigniewa Fabierkiewicza. Zob. Pomnik hañby, M³ot, 19 I 1920, nr 3(197), s. 1;
zob. te¿ Skrytobójcze zamordowanie komunisty przez ¿andarmów, Naprzód, 13 V 1920, nr 113,
s. 3.
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Wiêksze informacyjne znaczenie mia³y prasowe doniesienia z procesu tocz¹cego siê przed Warszawskim S¹dem Wojennym. Tym wydarzeniem zainteresowana by³a zarówno prasa lewicowa, jak i prawicowa. Istotnym elementem,
któremu znaczn¹ uwagê powiêca³y ówczesne gazety, by³a kwestia motywów,
które to pchnê³y oskar¿onych ¿andarmów do takiego czynu. Wedle ich zeznañ
dzia³ali z pobudek czysto patriotycznych, ideowych, s³u¿¹c dobru i bezpieczeñstwu odradzaj¹cej siê ojczyzny61. Uwa¿ali ponadto, ¿e wyeliminowali nie cz³onków delegacji czerwonokrzyskiej, ale, jak twierdzili, bolszewickich emisariuszy, agitatorów, zbrodniarzy bolszewickich czy sprawców grudniowych
rozruchów w stolicy, a wiêc podjête przez nich kroki by³y wedle ich opinii
uzasadnione i uprawnione62. Inicjatorem rzeczonej likwidacji mia³ byæ, nie¿yj¹cy ju¿ w chwili procesu, porucznik Koy63. Ni¿si stopniem ¿o³nierze t³umaczyli
przed s¹dem, ¿e wskazania odnonie do zg³adzenia Weso³owskiego i innych
odebrali w charakterze rozkazu, a jako karni podw³adni wykonali go. W procesie
zeznawa³ równie¿ eksminister z tzw. rz¹du ludowego, Bronis³aw Ziemiêcki, jak
równie¿ cz³onkowie rodzin pomordowanych. Przy czym zeznania tych ostatnich
niewiele wnios³y do postêpowania s¹dowego64.
6 marca 1920 r. s¹d wojskowy wyda³ piêæ wyroków skazuj¹cych i jeden
uniewinniaj¹cy. Te pierwsze nie by³y wysokie, na co wp³yw mia³o przychylenie
siê s¹du do okolicznoci ³agodz¹cych, jak równie¿ zastosowanie dekretu Naczelnika Pañstwa o amnestii. Uniewinniony od zarzutów pod¿egania i wspó³udzia³u
w zabójstwie zosta³ porucznik Edward Antoniowski. Z kolei podchor¹¿y Marian
Lasocki, jak równie¿ podporucznik Zygmunt Lewicki, oskar¿eni o pod¿eganie
i wspó³udzia³ w zabójstwie, skazani zostali na rok wiêzienia. To¿samy wyrok
kary zas¹dzono w przypadku kaprala Albina Lewickiego, oskar¿onego o zabójstwo. Wy¿sze wyroki otrzymali: skazany na rok i dwa miesi¹ce wiêzienia szeregowy Kazimierz Kaziora, którego oskar¿ono nie tylko o zabójstwo, ale tak¿e
o przyw³aszczenie mienia ofiar o wartoci oko³o 1200 marek, jak równie¿
porucznik Tomasz Cyndler, oskar¿ony o zabójstwo, któremu zas¹dzono dwa lata
wiêzienia. Jednoczenie decyzj¹ s¹du, przychylaj¹c siê do wniosku przed³o¿onego
61 Proces o zamordowanie cz³onków sowieckiej misyi Czerwonego Krzy¿a, Naprzód, 3 III
1920, nr 54, s. 4. Stanowisko takie reprezentowali tak¿e w swoich mowach koñcowych obroñcy
oskar¿onych. Zob. O zabójstwo emisarjuszów bolszewickich, Kurier Warszawski, 6 III 1920,
nr 68, s. 6.
62 O zabójstwo emisarjuszów bolszewickich, Kurier Warszawski, 3 III 1920, nr 63, s. 6;
O zabójstwo emisarjuszów bolszewickich, Kurier Warszawski, 6 III 1920, nr 68, s. 6; Sprawa
zabójstwa bolszewików, Gazeta Warszawska, 1 III 1920, nr 60, s. 4.
63 Proces o zamordowanie cz³onków sowieckiej misyi Czerwonego Krzy¿a, Naprzód, 31 III
1920, nr 78.
64 Zeznaj¹ca Zofia Gesundheit  siostra Marii Alertowej oraz ciotka Leona Altera  zaprzecza³a jakoby jej bliscy byli zwi¹zani z ruchem bolszewickim. Równie¿ matka Klocmana jednoznacznie stwierdzi³a, ¿e jej syn nie móg³ byæ bolszewikiem. Zob. Z s¹dów. O zabójstwo emisarjuszów bolszewickich, Kurier Warszawski, 3 III 1920, nr 63, s. 6.
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przez prokuratora, skazanych pozostawiono na wolnej stopie65. Co oznacza³o,
w dzisiejszym rozumieniu prawa, zawieszenie wyroku. Reakcja spo³eczna66 i prasowa67 na proces wiadczy³y o tym, ¿e w okresie wojny polsko-bolszewickiej skazywanie polskich ¿o³nierzy, za zlikwidowanie bolszewików,
nie znajdowa³o politycznego poklasku.
Odbywaj¹ca siê dyskusja prasowa nad okolicznociami oraz przebiegiem
zdarzenia ze stycznia 1919 r. nie mia³a ju¿ politycznych nastêpstw miêdzypañstwowych. W wymiarze dyplomatycznym kwestiê tê w pewien sposób koñczy³a
misja Wiêckowskiego. Faktycznie za na dalszy plan stosunków na linii WarszawaMoskwa rzuci³a j¹ kwietniowa ofensywa Wojska Polskiego na Wilno oraz
dalsze etapy wojny. Tak¿e rozprawa s¹dowa i zapad³e na niej wyroki nie zosta³y
w sposób nadzwyczajny odzwierciedlone w obustronnych relacjach, zw³aszcza
uwzglêdniaj¹c zainteresowanie Moskwy t¹ sprawa w pocz¹tkach 1919 r. U podstaw takiego stanu rzeczy leg³o kilka czynników, tj. zdobycie w marcu 1920 r.
przez gen. W³adys³awa Sikorskiego Mozyrza, czy te¿ póniejsza ofensywa kijowska, ale tak¿e zabiegi strony bolszewickiej z pocz¹tków 1920 r., o jak
najszybsze doprowadzenie do rozmów pokojowych. W ramach dzia³añ na rzecz
zakamuflowania w³asnych przygotowañ do militarnej ofensywy Cziczerin wola³
epatowaæ has³ami, które mog³y dawaæ chocia¿ cieñ szansy na urealnienie idei
rzeczonych rozmów. Tym samym sprawa tzw. rosyjskiej misji Czerwonego Krzy¿a odesz³a w cieñ bilateralnych stosunków polsko-bolszewickich.
Dowodzi³o to jednego, ¿e od samego pocz¹tku owo zagadnienie pos³u¿y³o
Moskwie jedynie do ataku politycznego na Polskê, który prowadzono, eksploatuj¹c temat, dopóki p³ynê³y z niego propagandowe korzyci. W tej
materii bolszewickie czynniki decyzyjne okaza³y siê bardzo profesjonalne
i znakomicie, zarówno dyplomatycznie, jak i propagandowo, rozgrywaj¹ce ca³¹

65
66

Ibidem.
Wedle prasowych doniesieñ po odczytaniu przez s¹d wyroku obecna na sali publika
obrzuci³a oskar¿onych kwiatami. Zob. Mora³ procesu, Gazeta Warszawska, 8 III 1920, nr 67,
s. 3.
67 Prasowe tytu³y sugerowa³y, poprzez stosowanie zwrotu emisariusze bolszewiccy lub zapisywanie nazwy organizacji w cudzys³owie, ¿e mordu nie dokonano na czerwonokrzyskiej misji, ale
na bolszewickich emisariuszach  agitatorach skrywaj¹cych siê pod szyldem powszechnie szanowanej i uznawanej organizacji miêdzynarodowej. Ponadto zwi¹zana ze Zwi¹zkiem Ludowo-Narodowym Gazeta Warszawska podkrela³a, ¿e winê za ca³¹ sprawê oprócz agitatorów bolszewickich ponosi gabinet ludowy Jêdrzeja Moraczewskiego, który wykazywaæ siê mia³ znacz¹c¹
pob³a¿liwoci¹ wobec bolszewików, umo¿liwiaj¹c im m.in. przyjazd do Warszawy. Podsumowuj¹c
tê kwestiê, redakcja pisma stwierdza³a: W oczach szerokiego ogó³u bolszewicy rosyjscy s¹ zbrodniarzami, których za zbrodnie przeciw cywilizacji i przeciw cz³onkom naszego narodu, spotkaæ
winien taki sam los, jaki by³ udzia³em owej rzekomej misji Czerwonego Krzy¿a. Nasze poczucie
moralne wzdryga siê na myl, ¿e przedstawiciele naszego rz¹du rozmawiaæ mog¹ na stopie równoci z tymi nicponiami, zamieniaæ bêd¹ z nimi uciski d³oni it.d. Zob. Mora³ procesu.
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sprawê68. Pewn¹, wskazan¹ w niniejszym tekcie, rolê w tej materii odegra³a
funkcjonuj¹ca na ziemiach polskich partia komunistyczna, a zw³aszcza jej
kszta³tuj¹ca siê machina propagandowo-agitacyjna, która stanowi³a wówczas
w sposób samodzielny69 ideowo-informacyjny pas transmisyjny rosyjskich bolszewików.
Dla strony polskiej owo tragiczne zdarzenie by³o wielkim problemem politycznym. Dzia³ania rz¹du Jêdrzeja Moraczewskiego, a przede wszystkim wysi³ki
Ignacego Paderewskiego, sz³y w kierunku minimalizowania strat politycznych
i wizerunkowych, jakie w ca³ej tej sprawie ponios³o pañstwo polskie. Abstrahuj¹c od koniecznoci powstrzymywania komunistyczno-bolszewickiego nacisku
na odradzaj¹c¹ siê Rzeczpospolit¹, czas, forma oraz konkretny cel tych dzia³añ
wówczas w ¿aden sposób nie przys³u¿y³y siê polskiej racji stanu. Sprawa ta
bowiem zepchnê³a na kierunku rosyjskim w pierwszym kwartale 1919 r. polsk¹
dyplomacjê na pozycjê defensywn¹, z której wyci¹gnê³y j¹ dopiero sukcesy
militarne polskiego orê¿a.
The case of the so-called Red Cross delegation
in the light of publications in the communist press in Poland (19181919)
Between December 1918-March 1919, the relationship between Warsaw and Moscow was
dominated by the issue of arresting Polish authorities and then by murdering  as it turned
out by Polish Military Police  the so-called Russian delegation of the Red Cross. The
following text is an attempt to reconstruct the reaction of the Polish press (especially the
communist one) to these events. The text also makes an attempt to depict all the mechanisms
of propaganda attacks on Poland applied by the Bolshevik diplomacy.

68

Zdolnoci tych dyplomacja rosyjska nie zatraci³a nawet po upadku ZSRR, czego dowodem
by³a m.in. sprawa incydentu na Dworcu Wschodnim w Warszawie (padziernik 1994 r.) propagandowo wyolbrzymionego przez rosyjskie media jako przejaw wrogoci w³adz i spo³eczeñstwa polskiego wobec obywateli rosyjskich. To pos³u¿y³o premierowi Wiktorowi Czernomyrdinowi jako
pretekst do odwo³ania wizyty w Polsce, a tak¿e do medialnego ataku na Polskê, co z kolei wi¹za³o
siê równie¿ z ówczesnym sprzeciwem Rosji wobec polskich d¹¿eñ przyst¹pienia do NATO. O propagandowo-informacyjnym rozgrywaniu przez Moskwê licznych kwestii w relacjach bilateralnych
wiadcz¹ zarówno wydarzenia maj¹ce miejsce wokó³ sprawy katyñskiej, jak i, w chwili obecnej,
wokó³ kwestii katastrofy smoleñskiej.
69 Poza zbie¿noci¹ propagandy komunistycznej w Polsce z retoryk¹, opisem zdarzeñ przedstawianym przez Moskwê nie natrafiono w czasie badañ na materialne dowody potwierdzaj¹ce
wykonywanie w tej sprawie konkretnych poleceñ Kremla. Zale¿noæ KPRP od RKP(b), a nastêpnie
WKP(b) dopiero siê kszta³towa³a. Tym samym dzia³ania polskich komunistów nale¿y raczej postrzegaæ jako samodzieln¹ inicjatywê wynikaj¹c¹ z nasilaj¹cych siê ideowych i personalnych powi¹zañ z bolszewick¹ Rosj¹, które ju¿ w toku wojny lat 19191920 w wielu aspektach i przypadkach przerodz¹ siê w relacje agenturalne.
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Celem artyku³u jest rekonstrukcja wybranych aspektów codziennego ¿ycia
ziemiañskiej rodziny Koñczów podczas ich pobytu na zes³aniu w Wielkim
Ustiugu w I po³owie XIX w. Losy uczestnika spisku Szymona Konarskiego
 Medarda Kazimierza Koñczy oraz jego ¿ony Pauliny z Bia³³ozorów, utrwalone
na kartach pozostawionych przez nich relacji  przedstawiaj¹ nie tylko charakterystykê rodowiska, w którym przysz³o im egzystowaæ, oraz obraz stosunków
³¹cz¹cych ich z miejscow¹ ludnoci¹, ale równie¿ pozwalaj¹ na odtworzenie
organizacji dnia powszedniego i zajêæ mieszkañców domu  ze szczególnym
uwzglêdnieniem roli pani domu, która nadzorowa³a jego prawid³owe funkcjonowanie.
Tekst opiera siê na analizie pamiêtników i listów nale¿¹cych do Koñczów
oraz spokrewnionych z nimi Römerów. Podstawê ród³ow¹ stanowi¹, maj¹ce
postaæ rêkopisu, dzienniki Pauliny z Bia³³ozorów Koñczyny, a przede wszystkim
pierwszy tom tej relacji, obejmuj¹cy lata 18411843, czyli okres zes³ania, który
jest wiadectwem ¿ycia polskiej rodziny wród obcej jej narodowo i kulturowo
spo³ecznoci. Znajduj¹ siê one wraz z rodzinn¹ korespondencj¹ w Litewskim Pañstwowym Archiwum Historycznym w Wilnie1. Ich specyficzny  sprawozdawczy

1 Lietuvos Valstybès Istorijos Archyvas [dalej: LVIA], Vilnius, ô. 1135, oï. 20, ä. 397, 398,
737, Dzienniki Pauliny z Bia³³ozorów Koñczyny, t. 13 (18411853); LVIA, ô. 1135, oï. 20,
ä. 373, 374, Listy Pauliny Koñczyny do mê¿a Medarda, (18371880); ô. 1135, oï. 20, ä. 371,
372, Listy Medarda Koñczy do ¿ony Pauliny, t. 12 (18371881).
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charakter oraz fakt, i¿ s¹ autorstwa kobiety, sprawi³y, ¿e artyku³ skupia siê g³ównie na nakreleniu obrazu ¿ycia codziennego widzianego oczami ziemianki. Bardzo cenne okaza³y siê równie¿ wchodz¹ce w sk³ad archiwum Römerów, nale¿¹cego do Oddzia³u Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej, wspomnienia
Zofii i Edwarda Römerów2, którzy dzielili zes³añczy los wraz z Koñczami
w Wielkim Ustiugu3.
Medard Kazimierz Koñcza, w³aciciel dworu £ukinia4, by³ aktywnym patriot¹, bior¹cym udzia³ zarówno w powstaniu listopadowym, jak i w konspiracyjnej organizacji dzia³aj¹cej na terenie dawnego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w latach 30. XIX w.5 W 1835 r. wchodzi³ w sk³ad Komitetu Litewskiego,
bêd¹cego poniek¹d krajow¹ agentur¹ utworzonego przez obóz monarchiczny
Zwi¹zku Jednoci Narodowej, któremu patronowa³ ks. Adam Jerzy Czartoryski.
Towarzystwo to nie mia³o charakteru spisku, a g³ównym jego celem by³o zbieranie sk³adek na dzieci emigrantów6. Ze wzglêdu na umiarkowany program tej
organizacji potêpiano i parali¿owano wszelkie d¹¿enia do bardziej radykalnej
dzia³alnoci, dlatego podczas jednego z comiesiêcznych zjazdów w Wilnie skrytykowano wyst¹pienie M. Koñczy, który zarzuca³ jej cz³onkom zbytni¹ powolnoæ i brak zdecydowanego dzia³ania7. Pomimo takiego nastawienia Szymonowi
Konarskiemu uda³o siê w³¹czyæ Komitet Litewski do utworzonej przez niego na
ziemiach litewsko-bia³oruskich filii Stowarzyszenia Ludu Polskiego, a M. Koñcza
wraz z pozosta³ymi jego cz³onkami, m. in. z Edwardem i Sewerynem Römerami,
2

D. Kamolowa, Römer Edward Jan, w: Polski S³ownik Biograficzny [dalej: PSB], t. 31, Wroc³aw 1988, k. 633635.
3 Biblioteka Narodowa, rkps akc. 17756/18, Fragmenty wspomnieñ Zofii Römerowej [dalej
cyt.:] Fragmenty wspomnieñ  pamiêtnik by³ przeznaczony dla najstarszego syna  Edwarda, którego rodzina i przyjaciele nazywali Cikiem; E. Römer, Dzienniki, Biblioteka Narodowa [dalej:
BN], rkps 8723  analizie zosta³y poddane trzy roczniki z lat 18401843.
4 Dwór mieci³ siê w po³udniowo-wschodniej czêci guberni kowieñskiej, w powiecie wi³komierskim. Zob. £ukina [£ukinia], w: S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
s³owiañskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. 5, Warszawa
1884, s. 816; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 4, Wroc³aw
1993, s. 194196.
5 B. £opuszañski, Koñcza Medard Kazimierz, w: PSB, t. 13, Wroc³aw, Warszawa, Kraków
19671968, s. 611612.
6 Wiêcej szczegó³owych informacji na temat celu, zakresu dzia³alnoci Komitetu Litewskiego
oraz stosunku jego dzia³aczy do organizacji Sz. Konarskiego mo¿na znaleæ w: S. Szumski,
W walkach i wiêzieniach. Pamiêtniki z lat 18121848, Wilno 1931, s. 8696.
7 B. £opuszañski, Stowarzyszenie Ludu Polskiego (18351841). Geneza i dzieje, Kraków
1975, s. 243244. Na pierwszej [ ] sesji, jeden tylko Koñcza przyniós³ du¿y wypracowany artyku³ o powiatach: wi³komierskim, upickim i pono kowieñskim [ ] nerwowy entuzjasta, p³ynnie
mówi¹cy, poeta w mowie, zabiera z ferworem g³os i owiadcza, ¿e je¿eli tak nieczynnie d³u¿ej
postêpowaæ bêdziemy, to on pugina³em pierwszemu nieczynnemu z nas serce przeszyje. S. Szumski by³ oburzony wyst¹pieniem m³odego i niedowiadczonego zapaleñca, co poskutkowa³o niezbyt przychylnym stosunkiem do M. Koñczy, chêtnie wyra¿anym na kartach pamiêtnika. Zob.
S. Szumski, op. cit., s. 89.
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wszed³ do powsta³ego w Wilnie Zboru Ziemskiego8. Po dekonspiracji spisku
z rozkazu ks. Niko³aja Do³gorukowa9 zosta³ aresztowany 20 lipca 1838 r. podczas pobytu w kurorcie Po³¹ga, gdzie towarzyszy³ ¿onie os³abionej po ciê¿kim
porodzie pierwszego dziecka10. Przewieziono go do Wilna i trzymano jako wiênia stanu w klasztorze Bazylianów, w którym wówczas mieci³o siê wiêzienie
i dzia³a³a komisja ledcza powo³ana w celu wyjanienia sprawy Szymona Konarskiego oraz wspó³pracuj¹cych z nim dzia³aczy11. Przewodniczy³ jej, s³yn¹cy
z okrucieñstwa wobec oskar¿onych, ksi¹¿ê Aleksy Trubecki12. Na mocy wyroku
s¹du wojskowego z dnia 8 lutego 1839 r. M. Koñcza zosta³ skazany wraz
z E. i S. Römerami na osiedlenie na Syberii13. Jednak wileñski genera³-gubernator wyrok z³agodzi³ i zamieni³ na wieczne zamieszkanie pod dozorem policyjnym w Wo³ogdzie14, bez utraty praw stanu, a maj¹tek zwolniono z sekwestru15.
8 Tak naprawdê czo³owi przywódcy Komitetu Litewskiego w szeregach stowarzyszenia prowadzili dzia³alnoæ hamuj¹c¹, gdy¿ razi³o ich przede wszystkim wci¹ganie do spisku m³odzie¿y
i kobiet. Zob. B. £opuszañski, Stowarzyszenie , s. 275277; A. Barszczewska, Szymon Konarski,
Warszawa 1976, s. 169170.
9 Niko³aj Andriejewicz Do³gorukow  genera³-gubernator wileñski od 23 marca 1831 do
18 marca 1840 r. Zob. Z dziejów Römerów na Litwie. Nie ustawajmy wiêc w ochocie pisania 
Z listów i dzienników trzech pokoleñ, wybór, opracowanie i wstêp D. Kamolowa, Warszawa 1992, k. 183.
10 LVIA, ô. 1135, oï. 20, ä. 397, Dzienniki Pauliny z Bia³³ozorów Koñczyny, t. 1 (18411843)
[dalej cyt.:] Dzienniki, t. 1, k. 80. Syn Koñczów, Medard Leon, urodzi³ siê 30 marca 1838 r.
w Wilnie, powstaniec z 1863 r. Podczas pobytu rodziców w uzdrowisku znajdowa³ siê pod opiek¹
Z. i E. Römerów. Zob. Biblioteka Jagielloñska, rkps 33/57, Rodowód mój na pami¹tkê dla dzieci
moich spisany w £ukinii 1883 roku 26/14 grudnia rêk¹ w³asn¹  Medard Koñcza, k. 19.
11 E. Römera aresztowano 17 lipca, a jego brata Seweryna 31 lipca 1838 r. Zob. Fragmenty
wspomnieñ, k. 1112.
12 Aleksy Trubecki (Trubeckoj)  wicegubernator wileñski od 27 marca 1838 do 20 stycznia 1840 r.
Zob. Z dziejów Römerów na Litwie , s. 183. Komisja ledcza dzia³a³a od 31 maja 1838 r., a przes³uchania przez ni¹ prowadzone ujawnia³y kolejne osoby maj¹ce, niekoniecznie bezporedni, zwi¹zek
z organizacj¹ Sz. Konarskiego. Zob. W. Zahorski, Szymon Konarski (¯ycie i czyny), Wilno 1907, s. 4952.
13 W. liwowska, Zes³añcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej po³owie XIX wieku,
Warszawa 1998, s. 282283, 509510. Wed³ug relacji Z. Römerowej: Lutego 10go [1839 r.  M. M.-J.]
og³oszono dekret na obywateli wileñskich, wszystkich na Sybir s¹dzono z odjêciem szlachectwa.
Zob. Fragmenty wspomnieñ, k. 19.
14 Wo³ogda, w: S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod
red. B. Chlebowskiego, wg planu F. Sulimierskiego, nak³adem W. Walewskiego, t. 13, Warszawa
1893, s. 888889. Szczegó³y na temat codziennego ¿ycia M. Koñczy w Wo³ogdzie mo¿na znaleæ
w jego listach skierowanych do ¿ony z lat 18391841. Zob. LVIA, ô. 1135, oï. 20, ä. 371, Listy Medarda
Koñczy do ¿ony Pauliny, t. I (18371841) [dalej cyt.:] Listy Medarda Koñczy do ¿ony Pauliny, t. 1.
15 3 marca 1839 r. car Miko³aj I zatwierdzi³ konfirmacjê ks. N. Do³gorukowa ³agodz¹c¹ wyrok. Zob. W. liwowska, op. cit., s. 283, 509510. Winnych podzielono na piêæ kategorii. Pocz¹tkowo M. Koñczê i braci Römerów zaliczono do trzeciej kategorii, czyli do osób, które przyst¹pi³y
do zwi¹zku, ale nie bra³y w nim zbyt czynnego udzia³u. Jednak ostatecznie nadano im czwart¹
kategoriê, co oznacza³o, i¿ wiedz¹c o spisku, nie donieli w³adzom o jego istnieniu. Zob. W. Zahorski, op. cit., s. 6061. Teodora z Koñczów Majowa, wnuczka M. Koñczy od syna Franciszka,
we wspomnieniach opisuj¹cych ¿ycie dziadka, napisa³a: Poruszywszy wszystkie sprê¿yny stosunków i powiêcaj¹c czêæ familijnych precjozów, udaje siê zmieniæ wyrok na wygnanie do mniej
odleg³ej guberni wo³ogodzkiej. T. z Koñczów Majowa, Wspomnienia moje o dziadku moim Medardzie Koñczy, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, rkps 1057, k. 45.
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Stamt¹d ostatecznie trafili do Wielkiego Ustiuga, le¿¹cego niedaleko Archangielska16. Nast¹pi³o to w marcu 1840 r. w zwi¹zku z planowanym przeniesieniem Stanis³awa Szumskiego z Wiatki do Wo³ogdy, gdy¿ obawiano siê, ¿e dawni
towarzysze mog¹ ponownie spiskowaæ17.
Skazani wyruszyli na wygnanie 1 kwietnia 1839 r., a po ich wyjedzie
P. Koñczyna zamieszka³a z siostr¹ w Wilnie, w domu nale¿¹cym do Römerów18.
W tym czasie kobiety podjê³y starania o uzyskanie pozwolenia na do³¹czenie do
mê¿ów, co nie nast¹pi³o szybko, poniewa¿ niefortunnie zosta³y uwik³ane w sprawê Antoniny z Sulistrowskich niadeckiej. Siostry kilkakrotnie odwiedzi³y
w jej towarzystwie oczekuj¹cych na wyrok w klasztorze Bazylianów  Karola
Hildebrandta i Aleksandra Moszyñskiego, cz³onków Stowarzyszenia Ludu Polskiego. niadecka uczuciem litoci uniesiona, rozda³a im i kilku akademikom
piercionki srebrne z Opatrznoci¹, nie zapominaj¹c i o oficerach, którzy z przyjani dla wiêniów rozmaite im powolnoci robili19. Z tego powodu siostry
by³y wzywane na czêste przes³uchania, a od 7 czerwca 1839 r. w³adze zastosowa³y wobec nich areszt domowy. Mieszkanie opuszcza³y tylko na czas czêstych
przes³uchañ odbywaj¹cych siê w ramach prowadzonego ledztwa, które trwa³o
kilka miesiêcy20. W pamiêtniku Z. Römerowa napisa³a: wzywano nas do komissyj [ ] zarzucaj¹c nam jakie towarzystwa, polityczne zamiary, dziwne projekta, o których my w szczeroci ducha nie umia³ymy i pomyleæ21.
W grudniu 1840 r. zaostrzono wobec kobiet warunki aresztu i od tego momentu znajdowa³y siê pod nadzorem ¿andarma, który przez ca³y czas przebywa³ z nimi
w domu22. Letnie miesi¹ce nastêpnego roku okaza³y siê dla nich ³askawsze, gdy¿
pozwolono im wychodziæ do miasta i odwiedziæ rodzinny dwór Hrynkiszki23.
16 Z. Römerowa w marcu 1840 r. zanotowa³a: m¹¿ mój i Pauliny, jako te¿ i Seweryn rozes³ani zostali z miasta guberskiego Wo³ogdy na powiaty, Edward do Welska, Medard do Totmy, Seweryn do Griazowca, rozdzielili ich, rozrzucili i dalej jeszcze od nas zagnali. Mocnomy tê zmianê
uczuli, która jednak dosyæ pomylny wziê³a koniec, gdy¿ za protekcyj¹ dobrych ludzi z³¹czyli ich
wszystkich trzech znowu, choæ nierównie dalej jak przedtem, bo w Wielkim Ustiugu. Fragmenty
wspomnieñ, k. 27.
17 Przyby³ do Wo³ogdy 20 sierpnia 1840 r. Zob. S. Szumski, op. cit., s. 152.
18 Do Wo³ogdy dotarli 5 maja 1839 r. Zob. W. liwowska, op. cit., s. 509; Fragmenty wspomnieñ, k. 20.
19 Ibidem, k. 21.
20 Ibidem, k. 2122. 7 czerwca 1843 r. P. Koñczyna wspomina³a, i¿ lat temu 4ry nazat w 1839
roku 7go czerwca w Wilnie w domu Römerów aresztowa³ mnie i Zosiê policmajster Sierebraków
[Sieriebriakow  M. M.-J.] za rozkazem wojennego gubernatora wileñskiego ksiêcia Do³gorukiego.
Ot¹d pó³ roku nie wychodzi³ymy z domu prócz na dziedziniec. Dzienniki, t. 1, k. 172.
21 Fragmenty wspomnieñ, k. 23.
22 Ibidem, k. 2834.
23 Ibidem, k. 3637. Dwór nale¿a³ do ich ojca Józefa Bia³³ozora. Zob. Hrynkiszki, w: S³ownik
Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod red. F. Sulimierskiego,
B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. 3, Warszawa 1882, s. 195; H. Mocicki, Bia³³ozor Montwid
Józef, w: PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 9.
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W koñcu po prawie dwuletnich staraniach siostry uzyska³y pozwolenie na wyjazd do mê¿ów24. 7 wrzenia 1841 r. uda³y siê z synami Medardem i Edwardem
w podró¿ w g³¹b Rosji, a na miejsce dotar³y 27 wrzenia25.
Wielki Ustiug by³ miastem powiatowym guberni wo³ogodzkiej, odleg³ym
o 455 wiorst na pó³nocny wschód od Wo³ogdy, le¿¹cym nad rzek¹ Suchon¹.
W 1881 r. mieszka³o w nim 8020 osób. Znajdowa³y siê tam: biblioteka, apteka,
szpital, dwa przytu³ki i ochrona dla dzieci. Mieszkañcy utrzymywali siê z rozmaitych zajêæ: g³ównie trudnili siê lokalnym handlem, skupowaniem i sortowaniem
szczeciny oraz wyrobem szkatu³ek itp. Przemys³ fabryczny by³ s³abo rozwiniêty
i ogranicza³ siê do tartaku parowego oraz browaru26. Niestety w analizowanym
materiale ród³owym nie pozostawiono opisu miasta, który pozwoli³by na szczegó³owe odtworzenie jego wygl¹du. Jedynie M. Koñcza w licie pisanym do ¿ony
tu¿ po przybyciu do Wielkiego Ustiuga napisa³: miasto od wjazdu dobrze wygl¹da, wieci [ ] ca³em rzêdem murowanych domów. Przyje¿d¿a siê do miasta
przez rzekê Suchonê, która tu wiorstê ca³¹ ma szerokoci27.
Podczas pobytu w tym miecie Koñczowie trzykrotnie zmieniali zakwaterowanie, przez co spotykali siê z ró¿nymi warunkami mieszkaniowymi, które dla
zamo¿nej rodziny ziemiañskiej wydawa³y siê szczególnie trudne. Zaraz po przybyciu ziemianki zamieszka³y wraz z zes³añcami w domu nale¿¹cym do Alexandra Iwanowicza Szy³owa28, ale ju¿ po kilku dniach Medardowie przenieli siê do
oddzielnego mieszkania, którego w³acicielem by³ Bu³dakow29. W jego sk³ad
24

Korzystaj¹c z okazji przybycia do Kowna cara Miko³aja I, Zofia i Paulina uda³y siê do
niego z prob¹ o pozwolenie na wyjazd do mê¿ów, gdzie uzyska³y protekcjê namiestnika Królestwa
Polskiego Iwana Paskiewicza: nazajutrz po tej wizycie wezwa³ nas Jenera³ Mirkowicz [Fiodor
Jakowlewicz Mirkowicz, gubernator wileñski od 1 kwietnia 1840 do 28 lutego 1850 roku  M. M.-J.]
do siebie i w najgrzeczniejszych s³owach oznajmi³, ¿e pojedziemy do mê¿ów, bo taka jest wola
Ksiêcia Paskiewicza.  Fragmenty wspomnieñ, k. 37. Zob. Dzienniki, t. 1, k. 12.
25 Ojciec Edwarda  Micha³ Römer przygotowa³ synow¹ i P. Koñczynê do wyjazdu, przedstawiaj¹c im na pimie rady i rachunki dotycz¹ce podró¿y, które czêciowo zosta³y zamieszczone
w: Z dziejów Römerów na Litwie , s. 112114. Natomiast ich rêkopis wraz z planem oraz krótkim
dziennikiem podró¿y sporz¹dzonym przez Z. Römerow¹ znajduje siê w: BN, rkps IV 8719, Papiery, rachunki i notatki podró¿ne z Wilna do Wielkiego Ustiuga w roku 1841 od 7go wrzenia do
wrzenia 27go, k. 630.
26 Ustiug Wielki, w: S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich,
pod red. B. Chlebowskiego, wed³ug planu F. Sulimierskiego, nak³adem W. Walewskiego, t. 12,
Warszawa 1892, s. 843844.
27 List z 4 kwietnia 1840 r., w: Listy Medarda Koñczy do ¿ony Pauliny, t. 1, k. 185.
28 M. Koñcza, E. i S. Römerowie przenieli siê do tego domu 26 czerwca 1840 r. Warunki,
które wówczas zastali, pozostawia³y wiele do ¿yczenia: W mieszkaniu tem pluskwy, prusaki
i dym z do³u zanosi. [Dom  M. M.-J.] stary, opuszczony, a¿ ¿al, bo dobrze budowany. E. Römer,
Dziennik 1840, BN, rkps 8723, k. 4951. M. Koñcza tak¿e nie by³ zadowolony z przeprowadzki,
gdy¿ pomieszczenie, w którym mieszka³, budzi³o w nim z³e wspomnienia. W licie skierowanym do
¿ony z 28 czerwca 1840 r. napisa³: pokój, który zajmujê przypomina mnie wiele ten, którym zajmowa³ u bazylianów w lipcu 1838 roku. Listy Medarda Koñczy do ¿ony Pauliny, t. 1, k. 199.
29 Fragmenty wspomnieñ, k. 42.
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wchodzi³a sypialnia, pe³ni¹ca jednoczenie funkcjê pokoju bawialnego, pomieszczenie nazywane przez P. Koñczynê pokojem gospodarskim oraz kuchnia
i ³azienka z wann¹. Skromne lokum zajmowane przez rodzinê i s³u¿bê zmusza³o
mieszkañców do czêstego przenoszenia mebli i ich zawartoci. By³ to niezbêdny
zabieg, szczególnie gdy spodziewali siê wiêkszej liczby goci30. Wkrótce,
w zwi¹zku z u³askawieniem i wyjazdem S. Römera z Wielkiego Ustiuga, pojawi³a siê okazja polepszenia dotychczasowych warunków bytowych31. Dlatego
3 sierpnia 1842 r. Koñczowie przenieli siê do wiêkszego domu, zajmowanego
przez Edwardów32. Tam spêdzili najprzyjemniejsze chwile na wygnaniu poród
krewnych, a jednoczenie bliskich przyjació³, wspólnie gospodaruj¹c i wychowuj¹c potomstwo. W tym czasie M. Koñcza anga¿owa³ siê w opiekê i naukê
zarówno swojego syna, jak i chrzeniaka, dziecka Römerów, udzielaj¹c im codziennej lekcji pisania33. W czerwcu nastêpnego roku rodziny musia³y opuciæ
tê kwaterê i zamieszka³y w osobnych drewnianych domach, ale znajduj¹cych siê
na tej samej ulicy34. Z rozmieszczenia nowego mieszkania by³a zadowolona
P. Koñczyna, która wraz z mê¿em i dzieæmi pozosta³a w nim ju¿ do koñca
swojego pobytu w Wielkim Ustiugu35.
Ciekaw¹ kwesti¹ jest ród³o utrzymania zes³añców, które pozwala³o im na
zachowanie pewnego poziomu ¿ycia, co prawda, skromnego w porównaniu
z dotychczasowymi ziemiañskimi standardami, ale zaspokajaj¹cego ich podstawowe potrzeby. Wnuczka Koñczów, T. Majowa, napisa³a, i¿ mieli s³u¿bê, dostawali minimaln¹ kwotê pieniêdzy na wy¿ywienie. Czym sobie dorabiali, nie
wiem, ale w tym dalekim kraju, ludziom z wykszta³ceniem nietrudno by³o
30 Przyk³adowo, 4 grudnia 1841 r. Koñczowie przygotowywali siê do wizyty, jak¹ mieli im
z³o¿yæ cz³onkowie miejscowej elity, a wród nich carscy urzêdnicy: zrzuca³am w jedno miejsce
ca³y sprzêt sypialnego pokoju, ¿eby go zupe³nie oczyciæ i na bawialny zamieniæ, bo ciasne mamy
mieszkanie [ ] o siódmej zaczêli siê zje¿d¿aæ: Soko³ów  pu³kownik ¿andarmów i Nagel  prezydent, których chcielimy ugociæ [ ] Filipiew  kupiec, policmajster  Siergiej Siemionowicz
[Wieso³owski  M. M.-J.]. Dzienniki, t. 1, k. 12; Policmajster  okrelenie wy¿szego urzêdnika
policji u¿ywane w du¿ych miastach carskiej Rosji.
31 W po³owie lipca [1842 r.  M. M.-J.] Seweryn otrzyma³ u³askawienie monarsze z powodu
dwudziestopiêcioletniego jubileuszu ma³¿eñstwa Jego Cesarskiej Moæi. Dozwolono mu wybraæ
najbli¿sz¹ od rodziny guberniê i przyjechaæ tam na mieszkanie. Seweryn obra³ Kurlandiê i do
Mitawy wyjecha³. Z wygnañców do guberni wo³ogodzkiej zes³anych, papa tylko z wujem Medardem ulgi ¿adnej nie doznali. Fragmenty wspomnieñ, k. 4445; W. liwowska, op. cit., s. 510.
32 Dzienniki, t. 1, k. 84.
33 Fragmenty wspomnieñ, k. 47.
34 Wspomina³a o tym fakcie Z. Römerowa: musielimy zmieniaæ kwaterê podstêpem Tiehonowa odkupszczyka wysadzeni z wygodnego i obszernego Szy³owa domu [ ] zamieszkalimy dwa
niewielkie, skromne, drewniane domki, niedaleko od siebie bêd¹ce, na jednej ulicy. Ibidem,
k. 4950.
35 Urz¹dzilimy siê wcale wygodnie i obszernie. Medard ma niema³y i zupe³nie osobny swój
pokoik, gdzie jadaæ bêdziemy i kêdy wprowadzaj¹ siê gocie. Ja mam du¿y sypialny pokój nas
wszystkich, gdzie mój stolik i moja ruchomoæ, i nawet komodka apteczkowa mieci siê obszernie.
Tu¿ za tym pokojem jest przedpokoik Ewki, gdzie siê umywamy. Dzienniki, t. 1, k. 179.

Rodzina Medarda Koñczy na zes³aniu w Wielkim Ustiugu (18411843)...

67

o odpowiednie zajêcie36. Jednak zarówno relacje pamiêtnikarskie, jak i korespondencja, odnosz¹ce siê do ich bytnoci w Wielkim Ustiugu nie zawieraj¹
informacji o jakiejkolwiek pracy zarobkowej, któr¹ podejmowa³by M. Koñcza.
Natomiast mo¿na z nich wyczytaæ niepokój i irytacjê spowodowane czêsto opónianymi wyp³atami pieniêdzy dla zes³añców: pieniêdzy nigdy nam w wczas nie
przysy³aj¹  bieda wszêdzie i zawsze37. Ich bud¿et zasila³y dodatkowe fundusze
przysy³ane, chocia¿ nie zawsze regularnie, przez Ferdynanda Sawickiego, który
by³ praw¹ rêk¹ M. Koñczy w zarz¹dzaniu maj¹tkiem, a od momentu jego wyjazdu dzier¿awi³ £ukiniê38. W dzienniku P. Koñczyny znajduj¹ siê podobne zapisy,
jak ten z 21 maja 1842 r.: List od Sawickiego starej daty, bo 4-ego kwietnia
 pieniêdzy 1500 rubli, po³owê tylko tego co mia³ pos³aæ nie wiadomo dlaczego39. W korespondencji skierowanej do w³acicieli skrupulatnie informowa³
o kondycji dóbr pozostaj¹cych pod jego opiek¹40.
Abstrahuj¹c od narzekañ zes³añców, mo¿na stwierdziæ, i¿ stan ich finansów
nie by³ a¿ taki z³y, skoro mieli do dyspozycji osoby zatrudnione w charakterze
s³u¿by, sporód której ci najbardziej oddani przybyli z nimi do Wielkiego Ustiuga. Wyruszaj¹c w kwietniu 1839 r. w g³¹b Rosji, M. Koñcza i bracia Römerowie
zabrali ze sob¹ dwóch s³u¿¹cych41. Natomiast dwa lata póniej do³¹czy³y do
nich ¿ony w towarzystwie czterech s³u¿¹cych42. We wspomnieniach najczêciej
wymieniany jest Jakub, który przynosi³ pocztê oraz robi³ zakupy, Wilhelmina
pomagaj¹ca P. Koñczynie w zajêciach zwi¹zanych z prowadzeniem domowego
gospodarstwa oraz niania o imieniu Ewa, opiekuj¹ca siê dzieæmi. Relacje Koñczów ze s³u¿b¹ na ogó³ by³y dobre i oparte na zaufaniu. wiadczy o tym choæby
fakt, ¿e do chrztu ich córkê Mariê wraz z E. Römerem trzyma³a wspomniana
opiekunka Ewa43. Niestety mia³y miejsce równie¿ nieprzyjemne zdarzenia. Trzeba pamiêtaæ, ¿e niew³aciwe zachowanie osób pracuj¹cych dla wygnañców
wp³ywa³o na ich ogólny wizerunek, a problemy tej natury nie omija³y Koñczów,
gdy¿ zmartwieñ przysporzy³a im np. nieoczekiwana ci¹¿a Wilhelminy. Spotka³o
siê to ze zdecydowanym potêpieniem i ¿alem ze strony pamiêtnikarki, która
36
37

T. z Koñczów Majowa, op. cit., k. 5.
Dzienniki, t. 1, k. 73. Osobom wywiezionym w g³¹b Rosji oraz ich rodzinom wyp³acano
pewne minimum pieniêdzy na utrzymanie, które pochodzi³y z dochodów, jakie przynosi³y maj¹tki
skazanych oddane pod administracjê miejscowych w³adz. Zob. W. Zahorski, op. cit., s. 61.
38 Fragmenty wspomnieñ, k. 30.
39 Dzienniki, t. 1, k. 56.
40 Prawdopodobnie listy te nie zachowa³y siê, ale relacja P. Koñczyny dowodzi, ¿e utrzymywany
by³ miêdzy nimi sta³y kontakt: Z £ukini bardzo mi³y listek p. Ferdynanda, jaki to zacny cz³owiek,
jak¿e siê on cudownie obraca z interesami w tak ciê¿kich nawet latach. Ibidem, k. 178.
41 Z dziejów Römerów na Litwie , s. 103.
42 Ibidem, s. 113.
43 Dzienniki, t. 1, k. 100: Zosia do chrztu trzymaæ nie chcia³a. Zachowuje siê bowiem u nas
zwyczaj, ¿e powa¿ne [ciê¿arne  M. M.-J.] nie trzymaj¹. Miejsce jej zast¹pi³a Ewka niañka Medzi,
a teraz i Maryni. Chrztu udzieli³ zes³aniec  ks. Antoni Baranowski. Zob. Fragmenty wspomnieñ, k. 45.
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swoje przygnêbienie wyrazi³a s³owami: to ju¿ raz drugi, ta sama dziewczyna
tyle mnie nieprzyjemnoci robi, nie chcemy tutaj tego skandalu trzymaæ dla
ca³ego miasteczka które i tak doæ ma na nas zwrócone oczy44. Jej obawa
wi¹za³a siê przede wszystkim z opini¹ miejscowej ludnoci i reakcj¹ na zaistnia³¹ sytuacjê. Ziemiañska rodzina polskiego pochodzenia, pozostaj¹ca pod ci¹g³¹
obserwacj¹ miejscowych urzêdników i policji, nara¿ona by³a na wiele nieprzyjemnoci, w tym przede wszystkim na pomówienia, które mog³y jej zaszkodziæ.
Po d³u¿szym zastanowieniu P. Koñczyna zdecydowa³a, i¿ Wilhelmina bêdzie
mog³a s³u¿yæ dalej i dopiero na czas po³ogu wynajmie w³asn¹ kwaterê45. Jej
decyzja zapewne wynika³a z praktycznego podejcia do tej kwestii, gdy¿ zdawa³a sobie sprawê z trudnoci znalezienia odpowiedniej s³u¿¹cej, a jej brak spowodowa³by zwiêkszenie obowi¹zków samej pani domu.
Niezale¿nie od wielkoci i funkcjonalnoci kwater, w których przysz³o Koñczom mieszkaæ, starali siê pielêgnowaæ nawet w obcym, czêsto wrogo nastawionym, otoczeniu tradycyjne zachowania ziemiañskiej rodziny. W³anie podczas
ich pobytu na zes³aniu narodzi³ siê pomys³ stworzenia ustalonego porz¹dku dnia.
Ostatniego grudnia 1842 r. P. Koñczyna poprosi³a mê¿a, aby
w prowadzonym przez ni¹ dzienniku rozpisa³ rozk³ad zajêæ, który pomimo tego,
i¿ by³ przeznaczony dla niej, uwzglêdnia³ równie¿ pozosta³ych cz³onków rodziny. Ka¿dy dzieñ mia³ siê rozpoczynaæ od:
bud miê rano o 5-tej, a ja Ciê za to zbudzê o 7-mej, to do 9-tej zmówisz pacierze,
odczytasz duchowne codzienne wierzenia, rozdzia³ z Tomasza a Kempis, medytacjê z Bossueta lub co podobnego. Zrobisz swoj¹ toaletê i ma³¹ swoj¹ córeczkê
nakarmisz. Od 9-tej do 10-tej herbata i nabo¿eñstwo z ca³ym domem. Od 10-tej do
11-tej lekcje z ma³ym [synem Medardem  M. M.-J.] odbêdziesz. Od 12-tej do
1-szej [ ] w³asnemu zatrudnieniu powiêcisz godzinê geografii lub historii powszechnej, godzinê jakiemu z francuskiego t³umaczeniu. Od 1-szej do 4-tej obiad,
gawêdka, zim¹ przechadzka, latem co Bóg zdarzy. Od 4-tej do 5-tej znowu lekcja
z synem. Od 5-tej do herbaty m¹¿ Ci bêdzie co g³ono czyta³ po polsku lub po
francusku. Herbata do 8-smej, od 8-smej do 10-tej masz czas na historiê polsk¹
z notatkami, na dziennik, rachunki. Od 10-tej do 11-stej pacierze, a o 11-stej spaæ
koniecznie, bo przy obecnym stanie Twojego zdrowia, przy karmieniu Twojej ma³ej Maryni, trzeba Ci przynajmniej godzin omiu spoczynku46.

Wewnêtrzny rytm ¿ycia tej rodziny, pomimo pewnych zmian godzinowych, starano siê wiernie zachowywaæ, a tyczy³o siê to g³ównie P. Koñczyny, która pilnowa³a w domu czasowej dyscypliny codziennych czynnoci47.
44
45
46
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Dzienniki, t. 1, k. 123.
Ibidem, k. 124.
Ibidem, k. 127.
Jeli nie trzyma³a siê ustalonego grafiku, wówczas w swoim dzienniku to odnotowywa³a, np. podsumowuj¹c maj 1843 r. napisa³a: Rozk³adu godzin moich pilnowaæ siê teraz nie
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Koñczowie k³adli du¿y nacisk na kszta³towanie swojej religijnoci, dlatego
rygorystycznie przestrzegano godzin przeznaczonych na modlitwê, kontemplacjê, ale równie¿ lekturê ksi¹¿ek napisanych przez osoby wiête b¹d autorytety
Kocio³a katolickiego48. Praktykowano odmawianie codziennej modlitwy zarówno w odosobnieniu, jak i wspólnie z rodzin¹ oraz s³u¿b¹, dlatego we wspomnieniach P. Koñczyny mo¿na znaleæ podobny zapis: Wsta³am o 7-ej. Przy
wiecy zmówi³am osobne pacierze przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 0 8-ej pacierze wspólne z ca³ym domem. Medard odczyta³ roz. 5 z 1-ej
ksiêgi Tomasza a Kempis49 i Bossueta50 przypadaj¹cy51. Nie do przyjêcia by³o
równie¿ pominiêcie wieczornego pacierza odmawianego tu¿ przed snem, czego
zawsze pilnowano bez wzglêdu na to, czy rodzina przebywa³a w litewskim dworze, czy na zes³aniu52. Model ¿ycia religijnego przyjêty przez Koñczów nie
odbiega³ od ogólnie stosowanej praktyki, a jego nieodzownym elementem by³y
wspólne nabo¿eñstwa domowe, odbywaj¹ce siê w niedzielê, jak i w dni wi¹teczne, które rekompensowa³y niemo¿noæ udzia³u w tradycyjnej mszy wiêtej.
Zachowanie i pielêgnowanie swojej to¿samoci religijnej mia³o dla nich ogromne znaczenie, gdy¿ mieszkali w miecie, w którym zdecydowanie dominowa³a
ludnoæ wyznania prawos³awnego i nie by³o ani jednego kocio³a katolickiego53.
Dlatego zes³añcy korzystali z ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji kontaktu z kap³anem, a taka mia³a miejsce, kiedy w lipcu 1842 r. przyjecha³ do Ustiuga ksi¹dz
Zublewicz obwodowy kapelan, i zatrzyma³ siê na dni kilka dla wyspowiadania
znajduj¹cych siê ¿o³nierzy katolików, z czegomy tako¿ korzystali s³uchaj¹c
mszy przez dni parê i przystêpuj¹c do spowiedzi i komunii54. Koñczowie dostarczyli do ma³ej sali przeznaczonej na nabo¿eñstwo swoje dywany, obraz Matki Boskiej i ma³y krzy¿  symbole religijne potrzebne do przygotowania prowizorycznego o³tarza, przed którym w niedzielê 4 lipca zjawi³o siê oko³o
trzydziestu osób, w wiêkszoci polskich zes³añców55.
mogê dla d³u¿szych przechadzek i dlatego, ¿e nie mam drugiej s³u¿¹cej i czêsto tylko sama szyjê.
Ibidem, k. 170.
48 Od 28 padziernika 1841 r. P. Koñczyna rozpoczê³a codzienne czytanie ¿yciorysów poszczególnych wiêtych: Zaczê³am czytaæ ¯ywoty wiêtych Pañskich  rozdzia³ na pierwszy stycznia przypadaj¹cy o obrzezaniu Chrystusa Pana i ¿ycie -ego Fulgentego. Ibidem, k. 1.
49 Tomasz a Kempis  niemiecki zakonnik, kanonik regularny, teolog i mistyk, przypuszczalny
autor jednego z najwiêkszych dzie³ ascezy chrzecijañskiej. Zob. O naladowaniu Chrystusa.
50 Jacques Benigne Bossuet  francuski duchowny katolicki, biskup, teolog, wychowawca i nadworny kaznodzieja Ludwika XIV, autor m.in. Méditations sur lEvangile [Medytacje o Ewangelii].
51 Dzienniki, t. 1, k. 151.
52 Przy opisie ka¿dego dnia mo¿na znaleæ podobne s³owa: pacierze wieczorne zmówi³am
i posz³am spaæ. Ibidem, k. 111.
53 W 1881 r. w Wielkim Ustiugu mieszka³o 43 katolików i znajdowa³y siê 24 cerkwie prawos³awne. Zob. Ustiug Wielki, w: S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego , s. 843.
54 Fragmenty wspomnieñ, k. 44.
55 Dzienniki, t. 1, k. 74.
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Ka¿dego dnia w godzinach przedpo³udniowych pan domu powiêca³ siê
swoim sprawom. Zazwyczaj czyta³ ksi¹¿ki i gazety, pisa³ listy b¹d przyjmowa³
i oddawa³ wizyty s¹siadom, co P. Koñczyna krótko komentowa³a s³owami: m¹¿
gdzie chodzi³ z wizytami56. W tym czasie sama zajmowa³a siê szyciem bielizny, reperowaniem uszkodzonej odzie¿y oraz przerabianiem ubrañ57. By³a to
tak¿e najlepsza pora na naukê z synem, na któr¹ powiêca³a dwie godziny dziennie. Wielokrotnie notowa³a: rano i pod wieczór syn czyta³ i uczy³ siê przy
mnie58.
Po po³udniu w rodzinie Koñczów rozpoczyna³a siê najprzyjemniejsza czêæ
dnia, czyli czas przeznaczony na odpoczynek od codziennych powinnoci. Cechowa³a go spora swoboda, która widoczna by³a w elastycznoci godzin przeznaczonych na konkretne czynnoci oraz pewna dowolnoæ w doborze indywidualnych zajêæ. Zes³añcy najbardziej cenili sobie przebywanie na wie¿ym
powietrzu, szczególnie w cieplejszych porach roku: po obiedzie przechadzka
z Medardem po okolicy59. Najwiêcej wolnego czasu przypada³o jednak na
okres zimowy, poniewa¿ niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe czêsto zmusza³y
mieszkañców do pozostania w domu. Wówczas Koñczowie powiêcali siê czytaniu literatury. Najbardziej popularn¹ form¹ by³a g³ona lektura w gronie rodziny,
a czasami i w towarzystwie goci, któr¹ to czynnoci¹ zajmowa³ siê M. Koñcza
jako g³owa domu. By³a to dobra okazja do zapoznania siê z najnowszymi ksi¹¿kami oraz czasopismami, które w miarê mo¿liwoci dociera³y do zes³añców za porednictwem paczek przysy³anych przez krewnych. Kontakt z ró¿nymi lekturami
umo¿liwia³ oderwanie siê od otaczaj¹cej zes³añców monotonnej rzeczywistoci.
Przyk³adowo, w jeden z zimowych wieczorów P. Koñczyna w swoim dzienniku
napisa³a: O zmierzchu skoñczylimy Witoloraudê60 i nadjechali Edwardowie
z Cikiem. U nas bawili do 8-ej wieczór, pili herbatê z nami. Edward odczyta³
kawa³ek liczny z Witoloraudy, potem K. Kitowicza o hajdamakach61. Ksiêgozbiór Koñczów na zes³aniu zasila³y dzie³a o ró¿norodnej tematyce, napisane
przez autorów polskiego i obcego pochodzenia. Poczesne miejsce wród tych
ostatnich zajmuje np. dramat nale¿¹cy do klasyki swego gatunku, o którym
pamiêtnikarka wspomina³a w dzienniku: Kolejny wieczór m¹¿ nam Fausta
czyta³!62. Szeroki wachlarz lektur, jakim oddawa³a siê ta rodzina, obejmowa³
równie¿ poezjê. W lipcu 1842 r. odnotowa³a: Dzi przysz³y ksi¹¿ki z Wilna,
56
57
58
59
60

Litwy).
61
62

Ibidem, k. 108.
Ibidem, k. 1.
Ibidem, k. 4.
Ibidem, k. 128.
Witolorauda  I pieñ w dziele Józefa Ignacego Kraszewskiego Anafielas (Pieni z podañ
Dzienniki, t. 1, k. 1.
Ibidem, k. 9.
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otrzyma³am Jana Kochanowskiego63. Niew¹tpliwie fakt posiadania i codziennego czytania, g³ównie ojczystej literatury, wiadczy o pragnieniu zachowania
przez zes³añców jak najwiêkszego kontaktu z polsk¹ kultur¹. Popo³udnie by³o
tak¿e dla P. Koñczyny sta³¹ por¹ rêcznych robót: uszy³am z bawe³ny bia³ej
nakrycie na imbryk i poduszeczkê z w³óczki64. Zgodnie z ówczesnymi konwenansami, kobietom z rodzin ziemiañskich nie wypada³o siedzieæ bezczynnie
podczas spotkañ w krêgu rodziny czy wizyt goci. Jednak wród towarzystwa
P. Koñczyna zajmowa³a siê tylko wytwornymi robótkami, natomiast nie by³ to odpowiedni moment na cerowanie bielizny (które odbywa³o siê zwykle o poranku)65.
Cyklicznie powtarzaj¹ce siê czynnoci kontynuowane by³y równie¿ w godzinach wieczornych. Oko³o godziny siódmej podawano kolacjê. Na kartach
dzienników mo¿na spotkaæ wiele podobnych opisów, jak ten: Herbata, wieczerza, dyspozycja na jutro. Lekcja z synem, dziennik. Pacierze i trochê czytania66.
Ustalanie z kucharzem codziennego jad³ospisu oraz wydawanie odpowiednich
dyspozycji s³u¿bie by³o najwa¿niejszym zadaniem pani domu, gdy¿ wi¹za³o siê
z rozdaniem niezbêdnych produktów z domowej spi¿arni67. Dopiero po realizacji tych obowi¹zków P. Koñczyna mog³a udaæ siê na spoczynek.
Warto wspomnieæ tak¿e o zajêciach, którymi rodzina zajmowa³a siê o ró¿nych porach dnia, w zale¿noci od czasu, jakim dysponowali jej cz³onkowie.
W przypadku gospodyni jednym z nich by³o systematyczne prowadzenie rachunków, niezbêdne do odpowiedniego rozporz¹dzania domowym bud¿etem: po
obiedzie zaleg³e od kilku dni porobi³am rachunki68. Kolejn¹ czynnoci¹, niemaj¹c¹ sta³ego miejsca w grafiku, by³o prowadzenie dziennika, które wymaga³o od
niej systematycznoci, a przede wszystkim cierpliwoci, gdy¿ ka¿dego dnia
w godzinach rannych lub wieczornych niestrudzenie zasiada³a do jego redagowania: uzupe³nianie dziennika godzina 11-ta69.
Podobnie wygl¹da³a sytuacja z odczytywaniem oraz sporz¹dzaniem korespondencji. Pozostawiona przez Koñczów dokumentacja wiadczy o o¿ywionym pisaniu listów, bêd¹cym nie tylko jedyn¹ form¹ kontaktu z krewnymi i znajomymi
z rodzinnych stron, ale tak¿e jedyn¹ mo¿liwoci¹ przekazywania wa¿nych informacji, którymi zes³añcy dzielili siê miêdzy sob¹ przy okazji wspólnych spotkañ70.
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Ibidem, k. 119.
Ibidem, k. 3.
M. Stawiak-Ososiñska, Ponêtna, uleg³a, akuratna  Idea³ i wizerunek kobiety polskiej
pierwszej po³owy XIX wieku (w wietle ówczesnych poradników), Kraków 2009, s. 22.
66 Dzienniki, t. 1, k. 6.
67 I. Domañska-Kubiak, Zak¹tek pamiêci. ¯ycie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 2004, s. 58.
68 Dzienniki, t. 1, k. 33.
69 Ibidem, k. 15.
70 Podczas jednego z codziennych spotkañ z Römerami, 16 stycznia 1842 r., Koñczowie dowiedzieli siê z listów przys³anych Edwardom przez krewnych o tym, ¿e wszystkie dobra duchowne na skarb zabieraj¹, a ksiê¿a na pensijach zostawieni bêd¹. Zob. ibidem, k. 23.
64
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Przez pewien czas (od stycznia do marca 1842 r.) Paulina i Zofia, podobnie jak
ich mê¿owie, znajdowa³y siê pod nadzorem policji, co krêpowa³o ich porozumiewanie siê z osobami spoza Wielkiego Ustiuga71. Autorka dzienników praktykowa³a popularny wówczas zwyczaj przepisywania swoich notatek do listów,
m.in. skierowanych do starszej siostry  Kazimiery Tañskiej, czego wiadectwem s¹ liczne fragmenty pochodz¹ce z jej wspomnieñ72.
Ten ustabilizowany rytm ¿ycia Koñczów czêsto zak³óca³y nieplanowane
zdarzenia. Nale¿a³y do nich przede wszystkim odwiedziny miejscowych rodzin
oraz rosyjskich urzêdników, zjawiaj¹cych siê zazwyczaj bez zapowiedzi i nadmiernie wykorzystuj¹cych gocinnoæ domu. W rodzinach ziemiañskich tradycyjnym dniem sk³adania wizyt by³a niedziela, a w przypadku dnia powszedniego
dozwolone by³y tylko zaanonsowane spotkania. Jednak¿e zes³añcy musieli tolerowaæ zwyczaje panuj¹ce w otaczaj¹cym ich rodowisku, co spotyka³o siê ze
szczególn¹ dezaprobat¹ ze strony P. Koñczyny, gdy¿ miejscowi nagminnie nadu¿ywali ¿yczliwoci gospodarzy i przeci¹gali czas gociny. Po jednej z niemal¿e
codziennych wizyt policmajstra, najczêciej maj¹cych charakter czysto towarzyski, autorka dzienników napisa³a: Nudna to rzecz, ¿e tutaj nie anonsuj¹ wizyt
i gniewaliby siê, ¿eby nie przyj¹æ, co u nas w ¿aden sposób nie jest przyczyn¹
nieukontentowania73. Natomiast nie przeszkadza³y jej codzienne spotkania
z polskimi wspó³bratymcami, a w szczególnoci z Römerami: Najwiêcej rada
jestem w domu siedzieæ, za domem prócz Edwardów wszystko za nadto obce
mojemu sercu, ¿ebym mia³a do tego przylgn¹æ74. Nieprzychylnie odnosi³a siê
tak¿e do czêstych w tamtejszym rodowisku spotkañ mê¿czyzn, na które regularnie zapraszany by³ jej m¹¿75. Tym bardziej dra¿ni³a j¹ rozrywka, jakiej chêtnie
oddawano siê w mêskim gronie, czyli gra w karty, a do najpopularniejszych
nale¿a³ wist klasyczny oraz boston76. O braku przejawów jakiejkolwiek asymilacji kulturowej ze strony zes³añców, a przynajmniej ich ¿on, wiadczy chocia¿by
fakt u¿ywania przez P. Koñczynê pogardliwego okrelenia w stosunku do kobiet
nale¿¹cych do miejscowej elity:
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Fragmenty wspomnieñ, k. 43.
Pisa³am do Kazi ca³y ranek, dziennik jej zawsze posy³am szczegó³owy, do tego i na listy
odpowied. Dzienniki, t. 1, k. 2.
73 Ibidem, k. 15.
74 Ibidem, k. 20.
75 Wo³ków zaprosi³ mê¿a do siebie na obiad i na wieczór, rzecz bardzo powszechna tutaj!
Tak mi to humor skwasi³o, ¿e a¿ mnie smutno, ¿e mnie to tak wiele kosztuje. Ale to te¿ to nudne
miasteczko nieznone jest szczególnie pod tym wzglêdem, inaczej dobrze by mi tu by³o zupe³nie.
Ibidem, k. 1.
76 E. Römer czêsto wspomina³ w swoich dziennikach o tej popularnej wród mê¿czyzn rozrywce, zazwyczaj by³ to lakoniczny zapis: wieczorem boston u Medardów do 1ej. Zob.
E. Römer, Dziennik 1842, BN, rkps 8723, k. 44.
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Zosia jak ja równie¿ Moskiewek nie lubi, wszak¿e doprawdy u nas panny wiêcej
maj¹ wykszta³cenia. Do nas przyjecha³a Pani doktorowa Diakow  dosyæ mi³a
kobieta, ale kto ich ten jêzyk zrozumie? Wszystko to prostej kondycji, szlachty
prawie nie ma77.

Przytoczone cytaty pokazuj¹, jak bardzo P. Koñczyna odczuwa³a swoj¹ stanow¹, obyczajow¹ i kulturow¹ odrêbnoæ. Przez ca³y okres pobytu na zes³aniu
nie mog³a przywykn¹æ do panuj¹cych tam zwyczajów. Podobnie by³o z jêzykiem
rosyjskim, który j¹ po prostu dra¿ni³78. Jednak z czasem na probê mê¿a zmusza³a siê do jego regularnej nauki, która po pó³ roku zaprocentowa³a tym, ¿e mog³a
porozumieæ siê z miejscowymi w podstawowych kwestiach, takich jak np.  gdy
aptekarz przyszed³, mówi³am po rusku79.
Przez ca³y okres zes³ania Koñczowie nie rezygnowali ze starañ o uzyskanie
u³askawienia i ¿yli nadziej¹ powrotu w rodzinne strony. Chwila ta nadesz³a
5 sierpnia 1843 r., kiedy policmajster ustiudzki oznajmi³ M. Koñczy, ¿e ma
prawo wybraæ najbli¿sz¹ od rodziny guberniê [ ] i do Mitawy pojecha³80.
Natomiast Römerowie otrzymali pozwolenie tylko na przeniesienie siê do Wo³ogdy, dok¹d udali siê 26 sierpnia, odprowadzaj¹c Koñczów, którzy ju¿ 5 wrzenia 1843 r. wyruszyli w drogê do Mitawy81, znajduj¹cej siê w guberni kurlandzkiej82. Jednak tu³aczka tej rodziny zakoñczy³a siê tak naprawdê dopiero jesieni¹
1845 r., kiedy powrócili ju¿ na sta³e do maj¹tku £ukinia83.
Wspomnienia i listy pozostawione przez Koñczów oraz Römerów tworz¹
opowieæ o zes³añczych dziejach dwóch ziemiañskich rodzin. Zawarte s¹ w niej
nie tylko okolicznoci i szczegó³y aresztowania uczestników spisku Szymona
Konarskiego, ale równie¿ obraz powiêcenia i starañ kobiet, które po wielu
udrêkach podzieli³y los mê¿ów i dzielnie go znosi³y, wychowuj¹c potomstwo
i prowadz¹c domowe gospodarstwo w obcym rodowisku. Relacje te pozwoli³y
na próbê rekonstrukcji ich wygnañczego trybu ¿ycia, w tym indywidualnego
grafiku dnia, na który sk³ada³y siê czynnoci powszechnie wykonywane w rodowisku ziemiañskim, jak równie¿ i te, które by³y wynikiem typowych dla nich
77
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Dzienniki, t. 1, k. 66.
Po miesi¹cu pobytu w Wielkim Ustiugu P. Koñczyna napisa³a: Po rusku mówiæ nic siê nie
nauczy³am i ma³o rozumiem, a niektóre s³owa okropnie mnie uszy ra¿¹. Ibidem, k. 11.
79 Ibidem, k. 36.
80 M. Koñcza chcia³ udaæ siê do Wilna, gdy¿ od momentu ustanowienia guberni kowieñskiej
jego maj¹tek do niej nale¿a³, a s¹siadowa³a z ni¹ gubernia wileñska. Gdy nie zaakceptowano tej
decyzji, wybra³ Mitawê. Zob. Fragmenty wspomnieñ, k. 50.
81 Mitawa, w: S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod
red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. 6, Warszawa 1885, s. 508.
82 Fragmenty wspomnieñ, k. 5051.
83 B. £opuszañski, op. cit., s. 611. Natomiast E. Römer powróci³ z rodzin¹ do Wilna dopiero
w 1852 r., gdzie przez pewien czas pozostawa³ pod tajnym nadzorem policji. Zob. D. Kamolowa,
op. cit., s. 634.
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zwyczajów, podyktowanych nie tylko ich potrzebami, ale tak¿e warunkami panuj¹cymi w miejskim rodowisku Wielkiego Ustiuga. Przede wszystkim w obcym narodowo otoczeniu Koñczowie starali siê kultywowaæ wartoci i obyczaje
wyniesione z ojczystego domu, dlatego wiedli, w miarê mo¿liwoci, tradycyjne,
ziemiañskie ¿ycie, a ustalony rytm dnia powszedniego z niewielkimi zmianami by³
przez nich kontynuowany przez kolejne lata zarówno podczas tymczasowego osiedlenia siê w Mitawie, jak i po powrocie do maj¹tku £ukinia84. Dzienniki P. Koñczyny rzucaj¹ równie¿ wiat³o na tradycyjny podzia³ ról w ziemiañskim rodowisku. Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e zakres obowi¹zków autorki wspomnieñ, jako
pani domu, w tych specyficznych warunkach praktycznie siê nie zmieni³, a nawet
uleg³ zwiêkszeniu w porównaniu z codzienn¹ egzystencj¹ w litewskim dworze, na
co mia³a wp³yw mniej liczebna s³u¿ba, nowe warunki ¿yciowe, w tym mieszkaniowe i aprowizacyjne. Natomiast w przypadku M. Koñczy, jako pana domu, mo¿na
zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ by³o odwrotnie, gdy¿ w Wielkim Ustiugu nie posiada³ gospodarstwa i nie prowadzi³ interesów z nim zwi¹zanych, którymi na co
dzieñ zajmowa³ siê przed zes³aniem. Jednak nale¿y pamiêtaæ, i¿ przedstawiony
w artykule obraz jego zajêæ i zachowañ zosta³ tylko zasygnalizowany, g³ównie na
podstawie dzienników jego ¿ony.
The family of Medard Koñcza in exile in the Great Ustiug (18411843)
in light of the correspondence and memoirs statements
The purpose of this article is to reconstruct the selected aspects of daily routine of the
landowning Koñcza family during their stay in exile in the Great Ustiug in the first half of the
nineteenth century. For participating in the Szymon Konarskis conspiracy, Medard Kazimierz
Koñcza was exiled into the Russian Empire, where he stayed from 1839, and two years later
he was joined by his wife and son. The text is based on the analysis of memoirs and
correspondence belonging to the Koñcza family and their relatives  the Römer family. The
confrontation and comparison of these reports showed in what way values, ideas and customs
cultivated by the family were implemented among nationally and culturally foreign community. They allowed to present the relations between the Polish exiles with the locals and they
indicated the importance of home, not only in the material sense, but also in the conscious
one, and these traditions Koñcza family tried to restore in the exile by maintaining the
landowning tradition.

84 LVIA, ô. 1135, oï. 20, ä. 737, 398, Dzienniki Pauliny z Bia³³ozorów Koñczyny, t. 13
(18441853). Dzienniki z tych lat s¹ wiadectwem normalizacji ¿ycia rodziny Koñczów i stopniowego powrotu do jego tradycyjnego, ziemiañskiego modelu.
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Tematem niniejszego artyku³u s¹ wybory do Izby Reprezentantów  ni¿szej izby
parlamentu bia³oruskiego, które odby³y siê we wrzeniu 2012 r. Kolejno przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z kampani¹ wyborcz¹, przebiegiem i wynikami
g³osowania, ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji opozycji. Najwiêcej miejsca powiêcono opiniom obserwatorów krajowych i zagranicznych na temat
przestrzegania podczas wyborów zasad i procedur demokratycznych.
Izba Reprezentantów (izba ni¿sza Zgromadzenia Narodowego) nie odgrywa
istotnej roli w bia³oruskim systemie politycznym. Bia³oruski politolog Walery
Karbalewicz nazwa³ j¹ dekoracyjnym parlamentem1. G³ównym orodkiem
w³adzy jest prezydent, a o niewielkim zaanga¿owaniu parlamentu mo¿e wiadczyæ fakt, i¿ deputowani w ci¹gu poprzedniej kadencji tylko trzy razy skorzystali
z prawa inicjatywy ustawodawczej, doprowadzaj¹c do uchwalenia jednej ustawy
 dotycz¹cej ochrony zwierz¹t.
Mimo ¿e konstytucja po zmianach z 1996 r. zawiera zasadê trójpodzia³u
w³adzy, to o znacz¹cym wzrocie roli prezydenta mo¿e wiadczyæ kolejnoæ
organów pañstwa wymienionych w tytule czêci IV ustawy zasadniczej  Prezydent, Parlament, Rz¹d, S¹downictwo.
Wród uprawnieñ Izby Reprezentantów znajduje siê zarz¹dzanie wyborów
prezydenckich, akceptacja kandydata g³owy pañstwa na premiera, przyjmowanie
(lub odrzucanie) programu rz¹du, wyra¿anie wotum nieufnoci dla rz¹du (na
wniosek 2/3 sk³adu deputowanych i nie wczeniej ni¿ po roku od przyjêcia
programu). W gestii Izby Reprezentantów znajduje siê tak¿e rozpatrywanie projektów ustaw, zw³aszcza zatwierdzania kierunków polityki wewnêtrznej i zagranicznej pañstwa, doktryny wojennej, ratyfikacji i wypowiadania umów miêdzynarodowych. Ponadto izba ni¿sza bia³oruskiego parlamentu rozpatruje projekty
1

A. Pisalnik, Opozycja podzielona, nieskuteczna, <http://www.rp.pl/artykul/934925.html>
[data dostêpu: 19.09.2012].
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ustaw dotycz¹cych m.in. podstawowych treci i zasad urzeczywistniania praw,
wolnoci i obowi¹zków obywateli, ustaw o obywatelstwie, statusie obcokrajowców i bezpañstwowców, o prawach mniejszoci narodowych, o zatwierdzeniu
bud¿etu pañstwa, o podatkach i op³atach2.
Kadencja Izby Reprezentantów trwa cztery lata, mo¿e byæ przed³u¿ona jedynie w czasie wojny. Jej cz³onkowie wybierani s¹ w g³osowaniu tajnym
w ramach systemu wiêkszociowego w 110 jednomandatowych okrêgach wyborczych. Wybory z za³o¿enia s¹ dwustopniowe  je¿eli ¿aden z kandydatów
w pierwszej turze nie uzyska ponad 50% g³osów (przy 50% frekwencji), w ci¹gu
dwóch tygodni organizowana jest druga tura z udzia³em kandydatów z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów; w tym wypadku wystarczy 25-procentowa frekwencja3.
System jest korzystny dla du¿ych i ju¿ dzia³aj¹cych partii, a utrudnia zaistnienie na scenie politycznej nowym ugrupowaniom oraz tym, które nie s¹ zbyt
liczne. Jest to przeszkoda dla rozwoju systemu wielopartyjnego nie tylko na
Bia³orusi, ale tak¿e w innych krajach powsta³ych po rozpadzie ZSRR. System
jednomandatowy nie jest niedemokratyczny, ale je¿eli komisje wyborcze nie s¹
niezale¿ne i brakuje w nich przedstawicieli opozycji, to oznacza mo¿liwoæ
licznych nieprawid³owoci4.
Dodatkowo na Bia³orusi do kandydowania zachêca siê nie cz³onków partii
politycznych, ale osoby znane w spo³ecznoci lokalnej (takie jak: dyrektorzy,
lekarze, nauczyciele). Z jednej strony stanowi¹ oni konkurencjê dla cz³onków
lub sympatyków opozycji, z drugiej  tak naprawdê najczêciej bywaj¹ lojalni
wobec w³adzy, od której s¹ zale¿ni5.
Patrz¹c na ¿ycie polityczne na Bia³orusi, mo¿na by odnieæ wra¿enie, ¿e jest
ono zdominowane przez partie opozycyjne. Na 15 zarejestrowanych w czerwcu
2012 r. partii6 wiêkszoæ uznaje siê za opozycyjne. Niestety s¹ one stosunkowo
nieliczne i maj¹ s³abo rozwiniête struktury organizacyjne7.
2
3

M. Czerwiñski, Zgromadzenie Narodowe Bia³orusi, Warszawa 2008, s. 1213.
International Election Observation, Republic of Belarus  Parliamentary Elections, 23 September 2012, p. 3, <http://www.osce.org/odihr/elections/93975>.
4 A. Herkel, The situation in Belarus, Committee on Political Affairs and Democracy PACE,
3 October 2012, p. 910, <http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/Apdoc29_12.pdf>.
5 M. Rust, Wybory parlamentarne na Bia³orusi 2012: na Wschodzie (prawie) bez zmian, s. 2,
<http://www.pl.boell.org/downloads/BY-elections2012_analiza_1_Max_Rust.pdf>.
6 Do proprezydenckich zalicza siê: Bia³orusk¹ Partiê Agrarn¹, Bia³orusk¹ Partiê Patriotyczn¹,
Bia³orusk¹ Partiê Socjalno-Sportow¹, Komunistyczn¹ Partiê Bia³orusi, Partiê Republikañsk¹, Republikañsk¹ Partiê Pracy i Sprawiedliwoci, Socjaldemokratyczn¹ Partiê Zgody Ludowej; do opozycyjnych: Bia³orusk¹ Partiê Lewicy Sprawiedliwy wiat, Bia³orusk¹ Partiê Socjaldemokratyczn¹ (Hramada), Bia³orusk¹ Partiê Zieloni, Bia³oruski Front Narodowy, Konserwatywno-Chrzecijañsk¹ Partiê Bia³oruski Front Ludowy, Liberalno-Demokratyczn¹ Partiê Bia³orusi, Partiê
Bia³oruska Socjaldemokratyczna Hramada, Zjednoczon¹ Partiê Obywatelsk¹. Zob. Ñâåäåíèÿ
î ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèÿõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü ïî ñîñòîÿíèþ íà
25.06.2012, <http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS5-Sved1.pdf>.
7 M. Rust, op. cit., s. 3.
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Zasady organizacji i przeprowadzania wyborów okrela konstytucja z 1996 r.
oraz Kodeks wyborczy z 2000 r. W styczniu 2010 r. i listopadzie 2011 r. pod
naciskiem spo³ecznoci miêdzynarodowej do kodeksu do³¹czono kilka poprawek, maj¹cych zdemokratyzowaæ ustawodawstwo wyborcze. Jednak g³ówne zalecenia OBWE i Komisji Weneckiej Rady Europy zosta³y zignorowane, a przewodnicz¹ca Centralnej Komisji Wyborczej 15 lutego 2012 r. owiadczy³a, i¿ nie
by³o potrzeby zmian w ordynacji wyborczej8.
Zapisy prawne okrelaj¹, i¿ wybory s¹ powszechne, wolne, równe, bezporednie i tajne. Jednak praktyka pokazuje, ¿e w istocie jest to tylko teoria.
Stosuje siê mechanizm wyborów przedterminowych, co daje czas i mo¿liwoæ
fa³szowania wyników  w tym okresie urny wyborcze nie podlegaj¹ kontroli
obserwatorów. Czêsto wyborcy nie maj¹ mo¿liwoci skorzystania z zasady wolnoci wyboru  tak w kwestii samego uczestnictwa, jak i dokonywania ostatecznego wyboru. Szczególnie nara¿eni s¹ na to pracownicy sfery bud¿etowej, którzy chc¹c zachowaæ swoje dotychczasowe stanowiska, tak naprawdê nie maj¹
wyjcia  musz¹ braæ udzia³ w wyborach i oddawaæ g³os na wskazanego kandydata. Zapisy konstytucji ³amie tak¿e praktyka przeprowadzania wyborów
w miejscu zamieszkania wyborców przy u¿yciu przenonych urn oraz nierówny
dostêp kandydatów i partii do mediów  ci zwi¹zani z w³adz¹ korzystaj¹
z zaplecza administracyjnego i mediów9.
Czynnikiem, który negatywnie wp³ywa na organizacjê i przebieg wyborów,
jest równie¿ Centralna Komisja ds. Wyborów i Przeprowadzania Referendów
Republiki Bia³oru. Jest ona bezporednio podporz¹dkowana prezydentowi, który mianuje 50% sk³adu. Prezydent w ka¿dej chwili mo¿e zwolniæ ka¿dego cz³onka CKW bez uzasadnienia. Warto dodaæ, ¿e od 16 lat na czele CKW stoj¹
te same osoby  Lidia Jarmoszyna i Miko³aj £azawik, którzy maj¹ zakaz wjazdu
na terytorium UE i USA10. Wy³¹cznoæ na formowanie komisji wyborczych
w praktyce maj¹ tylko miejscowe organy w³adzy wykonawczej. Partie polityczne i organizacje spo³eczne w komisjach mog¹ mieæ jednego przedstawiciela11.
Trudno mówiæ w kontekcie tych wyborów o kampanii wyborczej. W przeddzieñ g³osowania, 22 wrzenia, pañstwowa prasa bia³oruska w zasadzie pomija³a
ten temat, koncentruj¹c siê na udziale prezydenta £ukaszenki w do¿ynkach.
Aktywnoæ kandydatów prorz¹dowych by³a znikoma. Wed³ug danych Centralnej
Komisji Wyborczej na 364 zarejestrowanych kandydatów 222 opublikowa³o
8
9
10

A. Herkel, op. cit., p. 1011.
Ibidem, p. 12; M. Rust, op. cit., s. 12.
Obserwatorzy OBWE spotkali siê z przedstawicielami opozycji, <http://www.rp.pl/artykul/
935840.html> [data dostêpu: 22.09.2012].
11 M. Rust, op. cit., s. 2.

80

Pawe³ Letko

swoje programy12, w telewizji wyst¹pi³o 280 kandydatów, w radio 279, najciekawszych z punktu widzenia wyborców debat w telewizji odby³o siê 30,
a w radio  3713. Cytowany ju¿ W. Karbalewicz oceni³ kampaniê jako blad¹,
nieciekaw¹ i niezrozumia³¹ dla obywateli14.
Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowa³a 365 kandydatów sporód 494
ubiegaj¹cych siê (dok³adnie tyle samo, co w 2008 r.). Znalaz³o siê wród nich
kilkudziesiêciu przedstawicieli opozycji. Czêæ z nich, jak mówi³ Anatol Lebiedka, lider opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej (ZPO), zarejestrowa³a siê tylko po to, by otrzymaæ dostêp do mediów pañstwowych i w ten
sposób wzywaæ do bojkotu wyborów15. Czêci kandydatów opozycyjnych odmówiono rejestracji, uzasadniaj¹c to brakiem podpisów czy niejasnociami
w deklaracji podatkowej.
Ci, którym uda³o siê zarejestrowaæ, mieli utrudniony dostêp do publicznego
radia i telewizji, poniewa¿ CKW nie zgadza³a siê na emisjê materia³ów wyborczych tych kandydatów, którzy wzywali do bojkotu wyborów. Wiele wyst¹pieñ
zosta³o wbrew ordynacji zdjêtych z anteny. Opozycja mia³a tak¿e ograniczon¹
mo¿liwoæ zg³aszania kandydatów na cz³onków komisji wyborczych.
Niestety, bia³oruska opozycja po raz kolejny nie zdo³a³a siê zjednoczyæ. Idea
bojkotu wyborów ponios³a klêskê  decyzjê o wycofaniu kandydatów z list
wyborczych podjê³y tylko Zjednoczona Partia Obywatelska i Bia³oruski Front
Narodowy16. Na listach wyborczych pozostali przedstawiciele lewicowej partii
Sprawiedliwy wiat, Bia³oruskiej Partii Socjaldemokratycznej (Hramada)
oraz ruchu Mów Prawdê!. Prorz¹dowy politolog Wadzim Hihin owiadczy³ na
³amach prasy, ¿e wyjanienie kapitulacji czêci si³ opozycyjnych mo¿e byæ
tylko jedno  nie odczuwaj¹ poparcia obywateli17. Zabrak³o wspólnych dzia³añ,
przeznaczono zbyt niskie nak³ady na kampaniê, przeszkadza³y wewnêtrzne podzia³y. Ponadto, jak zgadzaj¹ siê Bia³oruski Komitet Helsiñski, Centrum Praw
Cz³owieka Wiasna oraz Centrum Przemian Prawnych, w wiêzieniu przebywa³o
12 Ñâåäåíèÿ îá îïóáëèêîâàíèè ïðåäâûáîðíûõ ïðîãðàìì êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ïàëàòû
ïðåäñòàâèòåëåé Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïÿòîãî ñîçûâà â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, <http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS5Sved22.pdf>.
13 Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè âûñòóïëåíèé â òåëå- è ðàäèîýôèðå, ó÷àñòèè â äåáàòàõ
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü ïÿòîãî ñîçûâà, <http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS5Sved25.pdf>.
14 A. Pisalnik, op. cit.
15 Idem, Wybory na Bia³orusi nie maj¹ sensu bez zmiany systemu, <http://www.rp.pl/artykul/
936302.html> [data dostêpu: 24.09.2012].
16 Ïàðòûÿ ÁÍÔ çüíÿëà ¢ñ³õ ñâà³õ êàíäûäàòà¢ ó äýïóòàòû, <http://narodny.org/?p=3288>
[data dostêpu: 15.09.2012].
17 Wybory na Bia³orusi: media koncentruj¹ siê na £ukaszence, <http://www.rp.pl/artykul/
935763.html> [data dostêpu: 22.09.2012].
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12 wiêniów politycznych, osób rozpoznawalnych w spo³eczeñstwie, mog¹cych
staæ siê lokomotywami wyborczymi. Byli wród nich m.in.: znany obroñca
praw cz³owieka i wiceprezydent Miêdzynarodowej Federacji Praw Cz³owieka,
dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla Aleksandr Bialacki, kandydat w wyborach prezydenckich w 2010 r. Mika³aj Statkiewicz, przewodnicz¹cy m³odzie¿owej organizacji M³ody Front Dzmitryj Daszkiewicz, biznesmen
Mikalai Autuchowicz, by³y redaktor serwisu Karta97, kandydat na urz¹d prezydenta w 2010 r. Andriej Sannikau18.
Tu¿ przed wyborami dosz³o tak¿e do incydentów z udzia³em dzia³aczy opozycyjnych, np. w Miñsku podczas pikiety ruchu Mów Prawdê! zatrzymano na
kilka godzin i pobito dziennikarzy oraz dwóch dzia³aczy m³odzie¿owej organizacji opozycyjnej Zmiana, za podczas seminarium przedwyborczego w Mohylewie zatrzymano szeciu obywateli pañstw UE i USA, którym polecono opuciæ
kraj do koñca dnia. Milicja skonfiskowa³a 15 tys. ulotek wydanych przez ZPO
z apelem o bojkot wyborów19.
Opozycji nie sprzyja³ tak¿e termin wyborów  kampania przypad³a na lato
i pocz¹tek jesieni, kiedy zainteresowanie polityk¹ by³o znikome. Zreszt¹ spo³eczeñstwo, koncentruj¹ce siê na zapewnieniu sobie rodków do ¿ycia, nie wierzy,
aby opozycja (podobnie jak pañstwo) by³a w stanie rozwi¹zaæ bie¿¹ce problemy.
Wybory odby³y siê 23 wrzenia 2012 r., w niedzielê. Ale ju¿ 18 wrzenia
rozpoczê³o siê, trwaj¹ce piêæ dni, g³osowanie przedterminowe  w lokalach
wyborczych mo¿na by³o oddaæ swój g³os w godz. 10.0014.00 i 16.0019.00.
Jednak niezale¿ni obserwatorzy i obroñcy praw cz³owieka odnotowali przypadki
zmuszania do wczeniejszego g³osowania studentów (m.in. grob¹ odebrania
stypendiów), policji i wojska. Odnotowywano tak¿e rozbie¿noci miêdzy liczb¹
g³osuj¹cych a oficjaln¹ liczb¹ oddanych g³osów20.
Nieco ponad 7 mln wyborców uprawionych do g³osowania mia³o wy³oniæ
110 cz³onków Izby Reprezentantów, startuj¹cych w 6334 jednomandatowych
okrêgach wyborczych. CKW zarejestrowa³a 293 kandydatów (z czego tylko
139 nale¿a³o do jakiej partii), w tym 46 przedstawicieli opozycji. Po pierwszej
turze wybrano 109 deputowanych  ani jedno miejsce nie przypad³o kandydatowi opozycji.
18
19

A. Herkel, op. cit., p. 4.
Zatrzymano grupê dziennikarzy i opozycyjnych dzia³aczy, <http://www.rp.pl/artykul/
934469.html> [data dostêpu: 18.09.2012]; Zatrzymano grupê cudzoziemców podczas seminarium
o wyborach, <http://www.rp.pl/artykul/934835.html> [data dostêpu: 19.09.2012].
20 Ìèíñê: ñòóäåíòû ãîëîñóþò ïîä óãðîçàìè, <http://spring96.org/ru/news/57691> [data dostêpu: 22.09.2012]; Ãîìåëü: ñòóäåíòîâ è ó÷àùèõñÿ ñíèìàþò ñ çàíÿòèé, ÷òîáû
ïðîãîëîñîâàëè, <http://spring96.org/ru/news/57650> [data dostêpu: 22.09.2012]; Èâàöåâè÷è:
Ìèëèöèîíåðàì ïðèêàçàíî ïðîãîëîñîâàòü äîñðî÷íî, <http://spring96.org/ru/news/57584> [data
dostêpu: 21.09.2012]; Áîáðóéñê: íåñîâïàäåíèå ïî êîëè÷åñòâó ïðîãîëîñîâàâøèõ â êîìèññèè
è íàáëþäàòåëåé, <http://spring96.org/ru/news/57618> [data dostêpu: 21.09.2012].
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Do parlamentu wesz³o tylko piêciu przedstawicieli partii politycznych
(trzech Komunistycznej Partii Bia³orusi, jeden Bia³oruskiej Partii Agrarnej
i jeden Republikañskiej Partii Pracy i Sprawiedliwoci)21. Wiêkszoæ w Izbie
Reprezentantów (57% miejsc) uzyskali cz³onkowie Bia³ej Rusi, ruchu spo³ecznego dzia³aj¹cego od listopada 2007 r., licz¹cego ponad 130 tys. cz³onków22.
W Homelsko-Nowobielickim Okrêgu Wyborczym nr 36 jedyny startuj¹cy
kandydat nie otrzyma³ wystarczaj¹cej liczby g³osów. By³ to wypadek przy pracy bia³oruskich w³adz  pocz¹tkowo na licie wyborczej figurowa³o trzech
kandydatów (w tym dwóch opozycyjnych). Jednak po tym, jak dwóch z nich
zrezygnowa³o, pozosta³ tylko jeden z opozycyjnej Liberalno-Demokratycznej
Partii Bia³orusi. Zaskoczeniem by³o wycofanie siê faworyta  by³ego doradcy
prezydenta £ukaszenki, ale  jak siê okaza³o  by³ on wmieszany w aferê korupcyjn¹. Jednak wyborcy nie zawiedli w³adz  przy frekwencji 56% kandydat
opozycji uzyska³ tylko 13,2%23. Jak zasugerowa³a przewodnicz¹ca CKW, powtórzona I tura mo¿e odbyæ siê dopiero w 2014 r., przy okazji wyborów do
w³adz lokalnych24.
Przy komisjach wyborczych w³adze bia³oruskie akredytowa³y ponad 30 tys.
obserwatorów krajowych. O s³aboci opozycji wiadczy fakt, ¿e siedem partii
opozycyjnych reprezentowa³o tylko 742 przedstawicieli (2,45%). Zreszt¹ partie
polityczne  podobnie jak kandydaci  nie by³y zbyt licznie reprezentowane (najwiêcej obserwatorów mia³a Komunistyczna Partia Bia³orusi  1086), za to zdecydowanie przewa¿a³y stowarzyszenia: Bia³a Ru (5107), Bia³oruski Republikañski
Zwi¹zek M³odzie¿y (4575), Federacja Zwi¹zków Zawodowych Bia³orusi (4086)
czy Bia³oruskie Stowarzyszenie Weteranów (3408), lojalne wobec w³adz25 .
Wybory obserwowa³o tak¿e 762 obserwatorów miêdzynarodowych
z dwóch g³ównych misji: Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw (347), na czele której
sta³ Siergiej Lebiediew i OBWE (335), której przewodniczy³ Matteo Mecacci, ale
21 Îá èòîãàõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ïàëàòû Ïðåäñòàâèòåëåé Íàöèîíàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïÿòîãî ñîçûâà, <http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/ElectionsPPNS5-Soob5.pdf>.
22 ×ëåíû ÐÎÎ «Áåëàÿ Ðóñü» ïîëó÷èëè àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ìåñò â Ïàëàòå
Ïðåäñòàâèòåëåé Íàöèîíàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïÿòîãî ñîçûâà, <http://
www.belayarus.by/ru/?guid=19160>.
23 M. Rust, Wybory parlamentarne na Bia³orusi: przegrana wszystkich, s. 2, <http://
www.pl.boell.org/downloads/BY-elections2012_analiza_3_Max_Rust.pdf>; Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü.
Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé
Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïÿòîãî ñîçûâà 23 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, <http://
www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS5-Itogi3.pdf>.
24 ÖÈÊ: â ïåðâîì òóðå èçáðàíî 109 äåïóòàòîâ, <http://naviny.by/rubrics/elections/2012/09/
24/ic_news_623_402080/> [data dostêpu: 24.09.2012].
25 Ñâåäåíèÿ î íàáëþäàòåëÿõ, àêêðåäèòîâàííûõ èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè ïî
ñîñòîÿíèþ íà 23 ñåíòÿáðÿ 2012 ã., <http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/ElectionsPPNS5-Sved3.pdf>.
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tak¿e zaproszeni przez bia³oruski parlament i Centraln¹ Komisjê Wyborcz¹. Najwiêcej obserwatorów, jak zwykle, przys³a³a Federacja Rosyjska26. Czterech obserwatorów z pañstw cz³onkowskich OBWE, w tym dwóch parlamentarzystów,
zosta³o uznanych przez bia³oruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za niepo¿¹danych. Mimo i¿ Kodeks wyborczy zak³ada, ¿e obserwatorzy mog¹ braæ
udzia³ w posiedzeniu Komisji Wyborczej, w przedterminowym g³osowaniu
i w dniu wyborów, jednak tak naprawdê nie mieli bezporedniego dostêpu do
kluczowych momentów procesu wyborczego (chocia¿ Centralna Komisja Wyborcza owiadczy³a, i¿ bêd¹ mieli dostêp do ca³ego procesu wyborczego). Obserwatorzy skar¿yli siê na brak mo¿liwoci ledzenia rejestracji kandydatów,
procesu przedterminowego g³osowania oraz procedur w dniu g³osowania. Mimo
i¿ obserwatorzy mieli wgl¹d w protokó³ wyników, nie mogli otrzymaæ jego
powiadczonej kserokopii27.
24 wrzenia opublikowano wstêpny raport, który by³ wynikiem wspólnych
dzia³añ Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Cz³owieka OBWE oraz Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE (jego ostateczna wersja zosta³a zaprezentowana 6 padziernika w Tiranie na posiedzeniu Sta³ej Rady OBWE). Misja obserwatorów OBWE oceni³a, i¿ wybory nie by³y ani wolne, ani bezstronne.
Raport oparty na monitoringu ponad 330 obserwatorów (w tym czworga
z Polski, cz³onków Parlamentarnego Zespo³u ds. Bia³orusi) ujawnia liczne nadu¿ycia w³adzy.
Wskazuje m.in. na niemo¿noæ zarejestrowania swojej kandydatury przez
wielu znanych polityków z powodu przebywania w wiêzieniu lub wyroku s¹dowego, ale tak¿e przebywania w areszcie ledczym, co jest sprzeczne z zasad¹
domniemania niewinnoci. Proces rejestracji by³ utrudniony przez drobiazgowe
przestrzeganie surowych przepisów karnych  27 kandydatom odmówiono rejestracji, poniewa¿ ponad 15% zweryfikowanych podpisów uznano za niewa¿ne
z powodu drobnych niecis³oci technicznych; 15 nastêpnym  z powodu wykrycia rozbie¿noci miêdzy ich dochodami a zeznaniami maj¹tkowymi, poniewa¿
prawo nie zezwala na korygowanie b³êdów technicznych czy przypadkowych28 .
Uznano, i¿ CKW Bia³orusi nie dzia³a³a w sposób neutralny (o czym mog¹
wiadczyæ oficjalne wypowiedzi przewodnicz¹cej Lidii Jermoszynej), a wp³yw
administracji lokalnej na komisje wyborcze by³ widoczny. Mimo prawnego
zagwarantowania 1/3 miejsc w komisjach wyborczych przedstawicielom partii
26 Ñâåäåíèÿ îá èíîñòðàííûõ (ìåæäóíàðîäíûõ) íàáëþäàòåëÿõ, àêêðåäèòîâàííûõ
Öåíòðàëüíîé êîìèññèåé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåñïóáëèêàíñêèõ
ðåôåðåíäóìîâ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé Íàöèîíàëüíîãî
ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïÿòîãî ñîçûâà, <http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/
Elections-PPNS5-Sved10.pdf>.
27 International Election , p. 910.
28 Ibidem, p. 56.
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politycznych i innych stowarzyszeñ publicznych oraz ograniczenia do 1/3 miejsc
pracownikom pañstwowym, w praktyce tylko 0,1% cz³onków okrêgowych komisji wyborczych i 3,5% rejonowych komisji wyborczych zosta³o wyznaczonych przez partie uznaj¹ce siê za opozycyjne29.
W raporcie OBWE uznano tak¿e, i¿ kampania wyborcza w wielu regionach
kraju by³a praktycznie niewidoczna; wprowadzono limity na druk i dystrybucjê
materia³ów reklamowych, ponadto zdarzy³y siê przypadki zastraszania kandydatów i dzia³aczy opozycji. Mimo funkcjonuj¹cej du¿ej liczby mediów kandydatom zabrak³o mo¿liwoci prezentowania swoich pogl¹dów z powodu przeszkód
administracyjnych. Ograniczano zw³aszcza dostêp do telewizji, bêd¹cej g³ównym ród³em informacji politycznych. Wstêpnie kandydatom zezwolono na wykorzystanie piêciu minut w pañstwowej telewizji i radio, udzia³ w debatach
telewizyjnych i publikacjê programów wyborczych w jednej z pañstwowych
gazet. Jednak na podstawie decyzji CKW od 27 sierpnia wiêkszoæ mediów
odmówi³a przyznania czasu antenowego kandydatom wzywaj¹cym do bojkotu
wyborów, a gazety cenzurowa³y lub nie zgadza³y siê na publikacjê programów.
Wiêkszoæ kandydatów, zw³aszcza tych popieraj¹cych rz¹d, nie wykazywa³a zainteresowania udzia³em w debatach telewizyjnych, w zwi¹zku z tym nawet ci
kandydaci opozycji, którzy chcieli wzi¹æ w nich udzia³, nie mieli z kim dyskutowaæ; siedem nagranych debat nie zosta³o wyemitowanych, poniewa¿ pada³y
w nich wezwania do bojkotu wyborów. Media publiczne w czasie czterech tygodni kampanii przedwyborczej koncentrowa³y siê na osobie prezydenta i dzia³aniu rz¹du, minimalizuj¹c liczbê informacji o zbli¿aj¹cych siê wyborach i kandydatach. Wed³ug raportu, monitoring pañstwowych kana³ów telewizyjnych
pokaza³, i¿ w czasie najwy¿szej ogl¹dalnoci a¿ 60% informacji powiêcono
prezydentowi, 24% urzêdnikom pañstwowym, 13% Centralnej Komisji Wyborczej, a mniej ni¿ 1% partiom politycznym i niezale¿nym kandydatom. Monitoring czterech g³ównych pañstwowych mediów drukowanych da³ podobny efekt
 52% informacji powiêcono prezydentowi, 40% urzêdnikom pañstwowym,
5% CKW, a 3% kandydatom. Jedynie prywatne media dostarcza³y szerszych
informacji o kandydatach oraz zamieszcza³y materia³y analityczne, jednak z powodu ograniczonego zasiêgu nie odegra³y wiêkszej roli w kampanii30.
Je¿eli sam przebieg g³osowania oceniono pozytywnie (w 95% przypadkach), to zabrak³o powa¿nej mo¿liwoci obserwowania podliczania g³osów,
a w wielu monitorowanych lokalach zosta³ on oceniony negatywnie (w 37%
przypadkach). W siedmiu okrêgowych komisjach wyborczych obserwatorów
poinformowano, ¿e ostateczne zestawienie wyników wyborów bêdzie gotowe

29
30

Ibidem, p. 4.
Ibidem, p. 78.
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dopiero rano  jednak Centralna Komisja Wyborcza trzydzieci minut po pó³nocy og³osi³a wstêpne wyniki dla wszystkich okrêgów wyborczych31.
Raport wskazuje, i¿ pomimo pewnych zmian w ordynacji wyborczej, niewiele siê zmieni³o w praktyce  poniewa¿ kilka wa¿nych aspektów procesu
wyborczego nadal jest nieprecyzyjnie zdefiniowanych, co pozwala bia³oruskim
w³adzom na dowolne i niekonsekwentne stosowanie prawa (m.in. kryteriów
weryfikacji podpisów niezbêdnych do rejestracji kandydatów). Pozytywn¹
modyfikacj¹ by³a mo¿liwoæ zg³aszania przez partie polityczne kandydatów we
wszystkich okrêgach wyborczych, bez wzglêdu na to, czy mia³y w nim biuro
regionalne32.
Mo¿liwoæ wolnego wyboru zosta³a ograniczona tak¿e przez arbitralne dzia³ania administracji, która mog³a wp³yn¹æ na du¿e grupy wyborców.
Po krytycznych g³osach obserwatorów tak¿e poszczególne pañstwa i ich
establishment wyrazi³y swoje zaniepokojenie i krytykê. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Asthon i komisarz ds. rozszerzenia i polityki s¹siedztwa
w Komisji Europejskiej tefan Füle skrytykowali wybory, okrelaj¹c je kolejn¹
utracon¹ szans¹, aby proces wyborczy spe³ni³ miêdzynarodowe standardy. Odnotowali oni kilka pozytywnych zmian w przebiegu procesu wyborczego, ale wg
nich wybory odby³y siê w atmosferze represji i zastraszania, dlatego wezwali
w³adze w Miñsku do podjêcia kroków w celu wdro¿enia miêdzynarodowych
zobowi¹zañ Bia³orusi w dziedzinie zasad demokracji i praw cz³owieka, obiecuj¹c wsparcie Unii Europejskiej33.
Steffen Seibert, rzecznik kanclerz Angeli Merkel, stwierdzi³, i¿ wybory odby³y siê w atmosferze zastraszania, a minister spraw zagranicznych Niemiec
Guido Westerwelle mówi³ o ra¿¹cych uchybieniach podczas g³osowania. Rz¹d
w Berlinie uzna³ politykê £ukaszenki za tragediê dla kraju i narodu bia³oruskiego, apeluj¹c do Miñska, aby wypuszczono wiêniów politycznych i zaprzestano
represji. Minister zapowiedzia³, ¿e Berlin bêdzie wspiera³ spo³eczeñstwo obywatelskie na Bia³orusi oraz kontynuowa³ politykê izolowania re¿imu £ukaszenki na
arenie miêdzynarodowej34.
Victoria Nuland z biura rzecznika Departamentu Stanu USA w opublikowanym owiadczeniu wezwa³a bia³oruskie w³adze
31
32
33

Ibidem, p. 1011.
Ibidem, p. 12.
Statement by the High Representative Catherine Ashton and Commissioner tefan Füle on
the parliamentary elections in Belarus, <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12706_en.htm> [data dostêpu: 24.09.2012].
34 Außenminister Westerwelle: Belarus die letzte Diktatur im Herzen Europas, <http://
www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/2012/120924-Belarus.html> [data dostêpu: 24.09.2012]; Lukaschenko setzt auf Unterdrückung, <http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2012/09/2012-09-24-weissrussland.html> [data dostêpu: 24.09.2012].
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do podjêcia dzia³añ na rzecz realizacji przyjêtych przez Bia³oru zobowi¹zañ do
przeprowadzania prawdziwie demokratycznych wyborów i respektowania praw
cz³owieka. Poprawa w zakresie poszanowania demokracji i praw cz³owieka na
Bia³orusi, w tym uwolnienie i rehabilitacja wszystkich wiêniów politycznych, s¹
kluczem do poprawy dwustronnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi35.

Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Martin Schulz nazwa³ przebieg
g³osowania kpin¹ z demokratycznych wyborów,
w sytuacji gdy czêæ przywódców opozycji jest wci¹¿ wiêziona, niektórym kandydatom opozycyjnym odmówiono rejestracji, a g³os ludu jest wyciszany. [ ] Bia³oru nadal znajduje siê na niedemokratycznej drodze, pozbawia obywateli ich praw
obywatelskich oraz czerpania korzyci ze cis³ej wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹.
¯a³ujê, ale w tej sytuacji Parlament Europejski nie bêdzie móg³ przywróciæ stosunków z bia³oruskim parlamentem. Ju¿ dawno straci³em z³udzenia co do dobrej woli
bia³oruskiego kierownictwa, zobowi¹zuj¹cego siê do demokratycznych reform36.

O braku z³udzeñ kilka dni wczeniej mówi³ Filip Kaczmarek, przewodnicz¹cy
Delegacji PE do spraw stosunków z Bia³orusi¹, jeszcze przed wyborami pesymistycznie oceniaj¹c szanse na prawdziwe, wolne i demokratyczne wybory37.
Komitet Steruj¹cy Forum Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Partnerstwa
Wschodniego, w opublikowanym 28 wrzenia owiadczeniu, tak¿e potwierdzi³,
i¿ wybory nie by³y ani wolne, ani uczciwe. Znalaz³y siê w nim s³owa:
Ostatnie wybory na Bia³orusi wykaza³y niewiele oznak poprawy w stosunku do
poprzednich wyborów. [ ] Bez wolnych i uczciwych wyborów w krajach Partnerstwa Wschodniego proces reform jest z natury niestabilny. Brak uczciwoci wyborów zagra¿a bezpieczeñstwu wewnêtrznemu pañstw partnerskich i wschodnich
s¹siadów UE38.

35 V. Nuland, Belarusian Elections. Press Statement, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/
09/198106. htm> [data dostêpu: 24.09.2012].
36 Schulz on Belarus elections: mockery of democratic ballot, <http://www.europarl.europa.eu/
the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2012/2012-september/press_release2012-september-13.html> [data dostêpu: 24.09.2012].
37 Wybory na Bia³orusi: czy jest szansa na zmianê?, <http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20120913STO51341+0+DOC+XML+V0//PL> [data
dostêpu: 20.09.2012].
38 Belarus parliamentary elections were neither free nor fair, says Civil Society Forum steering committee: Free and fair elections are key to government legitimacy, 28 September 2012,
p. 12, <http://www.eap-csf.eu/assets/files/Downloads/english/Belaruselectionsstatement28
sept2012.pdf>.
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Ale chyba najcelniej sytuacjê skomentowa³ kanadyjski minister spraw zagranicznych John Baird, który owiadczy³, ¿e jego kraj, choæ rozczarowany, jednak
nie jest zdziwiony zafa³szowanymi wynikami wyborów parlamentarnych39.
Wród krytykuj¹cych przebieg wyborów znalaz³a siê tak¿e Polska. 24 wrzenia rzecznik prasowy polskiego MSZ Marcin Bosacki owiadczy³, i¿ podobnie
jak w latach poprzednich odnotowano podczas bia³oruskich wyborów liczne
nieprawid³owoci i naruszenia. Dwaj polscy obserwatorzy Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE stwierdzili, ¿e w komisjach, które odwiedzili, nic siê nie
zgadza³o. Henryk Smolarz z PSL, gdy chcia³ obserwowaæ do koñca liczenie
g³osów, nie móg³ tego uczyniæ, gdy¿ wezwano milicjê.
Liczne g³osy krytyki p³ynê³y ze strony bia³oruskiej opozycji. Zarzuty dotyczy³y m.in. ca³oci sytuacji politycznej  np. szef ruchu Mów Prawdê! U³adzimir Niaklajeu nazwa³ wybory imprez¹ przeprowadzon¹ przez re¿im
w celu utrzymania w³adzy, a parlament zbiorowiskiem ludzi, którym £ukaszenka rozdaje synekury40, za Anatolij Lebiedka okreli³ niedzielne g³osowanie jako pseudowybory do ³¿eparlamentu41.
Jeszcze przed og³oszeniem wyników 23 wrzenia podczas konferencji prasowej w biurze BNF w Miñsku przedstawiciele piêciu ugrupowañ opozycyjnych
odrzucili rezultat wyborów, wyliczaj¹c szereg fa³szerstw i naruszeñ prawa.
Wskazano m.in., ¿e:
1. Nie dokonano ¿adnych zmian przepisów zapewniaj¹cych transparentnoæ
procesu liczenia g³osów.
2. Nie uwolniono wiêniów politycznych oraz nie przywrócono praw obywatelskich osobom skazanym w czasie procesów politycznych.
3. Podczas procesu formowania komisji wyborczych wszystkich szczebli,
dopuszczania krajowych obserwatorów do lokali wyborczych i stwarzania warunków do agitacji kandydaci lojalni wobec w³adzy mieli widoczn¹ przewagê.
4. Podczas g³osowania przedterminowego (1822.09) stwierdzono przypadki dorzucania g³osów oraz wywierania nacisku na osoby zale¿ne od w³adz, aby
wziê³y udzia³ w g³osowaniu, zwiêkszaj¹c frekwencjê.
5. Cenzurowano nagrane wyst¹pienia kandydatów  debaty wyborcze nie
toczy³y siê na ¿ywo, zosta³y wyciête z nich wypowiedzi, np. namawiaj¹ce do
udzia³u w nielegalnych wiecach.
6. Zatrzymywano uczestników legalnych pikiet42.
39 Standing up for Free and Fair Elections in Belarus, <http://www.international.gc.ca/media/
aff/news-communiques/2012/09/25a.aspx?view=d> [data dostêpu: 25.09.2012].
40 Pikiety wyborcze w Miñsku, <http://www.rp.pl/artykul/935847.html> [data dostêpu: 22.09.2012].
41 Opozycja: Pseudowybory do ³¿eparlamentu, <http://www.rp.pl/artykul/936478.html> [data
dostêpu: 25.09.2012].
42 Àïàçûöûÿ çàÿâ³ëà ïðà íåäàâåð äà âûáàðà¢ íåçàëåæíà àä âûí³êà¢ ãàëàñàâàíüíÿ, <http://
www.svaboda.org/content/article/24717135.html> [data dostêpu: 23.09.2012].
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Wed³ug danych bia³oruskiej Centralnej Komisji Wyborczej frekwencja wynios³a 74,61%. Lider ZPO A. Lebiedka owiadczy³, i¿ uda³o siê uzyskaæ niezale¿ne dane z 1300 (na ponad 6400) lokali wyborczych, z których wynika³oby, i¿
frekwencja nie przekroczy³a 50%, a w Miñsku a¿ 2/3 wyborców nie wziê³o
udzia³u w g³osowaniu. Wed³ug monitoringu Bia³oruskiego Komitetu Helsiñskiego i Centrum Praw Cz³owieka Wiasna ze 150 lokali wyborczych frekwencja
wynios³a 55,4%. Strony bia³oruskiej opozycji prezentuj¹ce dane na temat frekwencji, ró¿ne od oficjalnych, na kilka godzin zosta³y zablokowane.
Krytyka, jakiej poddano wybory, tak ze strony opozycji, jak i instytucji
zachodnich, w wielu aspektach jest uzasadniona. Jednak wyniki badania bia³oruskiej opinii publicznej z 24 wrzenia 2012 r., przeprowadzonego przez Niezale¿ny Instytut Badañ Spo³eczno-Ekonomicznych i Politycznych43, pokazuj¹, ¿e g³oszona przez opozycjê teza o bojkocie wyborów przez spo³eczeñstwo nie do
koñca jest zgodna z prawd¹. Z sonda¿u (przeprowadzonego w grupie licz¹cej
1502 osoby) wynika, ¿e w wyborach frekwencja wynios³a 66,4%  to mniej ni¿
dane oficjalne, ale wiêcej ni¿ oceny opozycji. Tylko 9,6% ankietowanych
stwierdzi³o, ¿e zbojkotowa³o wybory  wiadczy³oby to o niewielkim wp³ywie
opozycji na Bia³orusinów. Tak¿e teza o zmuszaniu do udzia³u w g³osowaniu
przedterminowym uleg³a podwa¿eniu  wziê³o w nim udzia³ 17,4% wyborców,
z których tylko 2,2% owiadczy³o, ¿e zosta³o do tego zmuszonych. 55,6% ankietowanych oceni³o, i¿ wyniki podane przez Centraln¹ Komisjê Wyborcz¹ by³y
prawdziwe, 28,3% stwierdzi³o, ¿e by³y one najprawdopodobniej sfa³szowane44.
Na Bia³orusi znalaz³a siê tak¿e grupa obserwatorów Miêdzyparlamentarnego Zgromadzenia Pañstw-Uczestników WNP, w sk³ad której weszli m.in. deputowani i przedstawiciele w³adz ustawodawczych Azerbejd¿anu, Armenii, Kazachstanu, Mo³dowy, Rosji, Tad¿ykistanu i Ukrainy. W dokumencie z 23 wrzenia,
podsumowuj¹cym prace grupy, stwierdzono, i¿ wybory mia³y charakter demokratyczny, z uwzglêdnieniem praw wszystkich uczestników procesu wyborczego, pochwalono przebieg kampanii przedwyborczej, jej otwarty i demokratyczny
charakter, sprawn¹ organizacjê45.
Rosyjskie MSZ 25 wrzenia owiadczy³o, i¿ wybory by³y wolne i otwarte,
jednoczenie krytykuj¹c obserwatorów OBWE, których negatywna ocena mia³aby siê wzi¹æ z upolitycznionego podejcia. Jak stwierdzono: Jestemy pewni,
43 Uwa¿any za jeden z nielicznych niezale¿nych orodków tego typu  dlatego decyzj¹ S¹du
Najwy¿szego Bia³orusi w 2005 r. zosta³ zamkniêty; od tej pory jest zarejestrowany na Litwie, ale
nadal prowadzi badania na Bia³orusi.
44 Results of the nation opinion poll conducted on September 24  October 3, 2012, <http://
www.iiseps.org/edata129.html>.
45 Çàêëþ÷åíèå ãðóïïû íàáëþäàòåëåé îò Ìåæïàðëàìåíòñêîé Àññàìáëåè ãîñóäàðñòâ 
ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ íà âûáîðàõ â Ïàëàòó ïðåäñòàâèòåëåé
Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïÿòîãî ñîçûâà, <http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS5-Obs_Itog1.pdf>.
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¿e obywatele Bia³orusi byli w stanie dokonaæ wiadomego wyboru podczas niedzielnych wyborów. Jednoczenie zapowiedziano, ¿e Moskwa bêdzie nadal rozwija³a stosunki dwustronne z Miñskiem w interesie obu krajów i narodów46.
Tak¿e pañstwowe media bia³oruskie bardzo wysoko oceni³y przebieg wyborów, uznaj¹c je za g³os narodu. Raport OBWE okrelono jako tendencyjny,
natomiast ocenê misji WNP nazwano zrównowa¿on¹ i obiektywn¹47.
A. £ukaszenka w dniu wyborów powiedzia³, i¿ ma nadziejê, ¿e po ich
zakoñczeniu stosunki z Zachodem ulegn¹ poprawie. Odnosz¹c siê do negatywnych opinii obserwatorów z Zachodu, zw³aszcza z Polski, stwierdzi³, i¿ Polacy
powinni nauczyæ siê przeprowadzaæ wybory tak, jak zrobiono to na Bia³orusi,
czyli szczerze i otwarcie48.
Zainteresowanie wyborami do Izby Reprezentantów na wiecie by³o niewielkie, najwiêksze w Rosji i wród pozosta³ych s¹siadów Bia³orusi. Internetowy portal informacyjny RIA Novosti miêdzy 23 a 25 wrzenia zamieci³
35 informacji na temat wyborów. W tym samym czasie na stronie internetowej
gazety Kommiersant pojawi³o siê 12 informacji, Rossijskoj Gaziety (oficjalnej gazety rz¹dowej)  osiem, Niezawisimoj Gaziety  piêæ. Inne agencje
powiêca³y im znacznie mniej miejsca (np. na internetowej stronie Die Zeit
 15, Der Spiegel  trzy, Financial Times  dwie informacje).
Chiñska agencja Xinhuanet, zamieszczaj¹c 24 wrzenia informacjê na temat
wyborów, wspomnia³a o ich bojkocie przez opozycjê i monitorowaniu przez
762 obserwatorów, ale ju¿ je¿eli chodzi o oceny, to zosta³y przytoczone tylko
s³owa szefa misji obserwacyjnej WNP, który stwierdzi³, i¿ wybory mia³y charakter demokratyczny. Artyku³ z dnia nastêpnego, dotycz¹cy ju¿ tylko ocenom,
wiêkszoæ miejsca powiêca komentarzom rosyjskim, chocia¿ pojawi³y siê tak¿e
informacje o negatywnych opiniach OBWE.
Z pewnoci¹ wybory do Izby Reprezentantów mia³y niewielkie znaczenie,
jeli chodzi o realn¹ w³adzê polityczn¹ na Bia³orusi. Jednak kampania wyborcza
wydawa³a siê szans¹ dla opozycji na prze³amanie blokady informacyjnej i legaln¹ agitacjê wród wyborców. Wnioski dotycz¹ce przebiegu i wyników g³osowania mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹co:
1. Kampania wyborcza kolejny raz ukaza³a s³aboæ opozycji na Bia³orusi,
zw³aszcza niezdolnoæ do wypracowania wspólnego stanowiska (chocia¿by
w kwestii bojkotu wyborów).
46 Êîììåíòàðèé ÌÈÄ Ðîññèè â ñâÿçè ñ ñîñòîÿâøèìèñÿ âûáîðàìè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü, <http://
www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/E9B38FC2E837C39544257A84003F05F7> [data dostêpu: 25.09.2012].
47 Bia³oru ubolewa po ocenach dotycz¹cych wyborów, <http://www.rp.pl/artykul/
936286.html> [data dostêpu: 24.09.2012]; Bia³oruska prasa: Przemówi³ g³os narodu, <http://
www.rp.pl/artykul/936401.html> [data dostêpu: 25.09.2012].
48 £ukaszenko: Niech Polacy siê od nas ucz¹, <http://www.rp.pl/artykul/935899.html> [data
dostêpu: 23.09.2012].
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2. Wiêkszoæ spo³eczeñstwa, dostrzegaj¹c znikome znaczenie swoich g³osów oraz wybieranego parlamentu, nie wyrazi³a zainteresowania wyborami.
W efekcie du¿a czêæ wyborców posz³a do urn z nawyku lub obawy przed
konsekwencjami w miejscu pracy czy nauki.
3. Niska aktywnoæ opozycji i spo³eczeñstwa sprawi³a, i¿ re¿im móg³ ograniczyæ siê tylko do punktowych represji oraz uniemo¿liwienia dostêpu do mediów kandydatów nawo³uj¹cych do bojkotu.
4. Mimo spokojnego przebiegu wyborów (opozycja nie zdecydowa³a siê na
zorganizowanie powyborczej manifestacji, jak mia³o to miejsce po wyborach
prezydenckich w grudniu 2010 r.) nowy parlament nie zosta³ uznany przez UE
oraz wiêkszoæ organizacji miêdzynarodowych. Oznacza to dalsz¹ izolacjê Miñska oraz jego uzale¿nienie od pomocy Moskwy  jedynego realnego kredytodawcy i dostawcy surowców energetycznych.
15 padziernika 2012 r. ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej
na posiedzeniu w Luksemburgu zdecydowali o przed³u¿eniu sankcji wobec
w³adz bia³oruskich do 31 padziernika 2013 r.
In the shadow of autocracy: Belarus
The theme of the article is the election to the House of Representatives  the lowest chamber
of the Belorussian parliament  which took place in September 2012. Successively, all the
issues connected with the election campaign, its course and results are presented, taking the
oppositions situation into consideration. Most attention is paid to national and foreign observers opinions concerning the proper compliance with democratic rules and procedures
during the election. The election to the House of Representatives seems to be of little
importance when it comes to the real political authority in Belarus. However, the election
campaign seemed to be an opportunity for the opposition to fill an information gap among
the voters. The Belorussian oppositions weaknesses, especially an inability to negotiate, are
shown. The election results were not accepted by the UE and most of international organizations. This fact suggests that Minsk will still be isolated and dependent on Moscows aid.
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Po piêciu latach przerwy obywatele Ukrainy ponownie udali siê do urn w celu
wyboru nowego sk³adu Rady Najwy¿szej Ukrainy. Jednak tym razem, w odró¿nieniu od przedterminowej elekcji parlamentarnej 2007 r., wynik wyborów zosta³ w³aciwie ju¿ rozstrzygniêty przed otwarciem lokali wyborczych. Oczywicie pozostawa³o wiele niewiadomych, m.in.  z jak¹ przewag¹ zwyciê¿y
w wyborach proporcjonalnych opozycja, a z jak¹ przewag¹ zwyciê¿y w wyborach wiêkszociowych Partia Regionów oraz jak okaza³y odniesie ona ostateczny sukces wyborczy. Pytaniem otwartym pozostawa³o równie¿, jak¹ skalê bêd¹
mia³y fa³szerstwa wyborcze, szczególnie podczas podliczania g³osów, co wydawa³o siê nieuniknione, bior¹c pod uwagê proces przejmowania kontroli nad
komisjami wyborczymi przez obóz w³adzy. O zwyciêstwie Partii Regionów mia³o przes¹dziæ uchwalenie nowej ordynacji wyborczej w 2011 r. Dlatego przybli¿one zosta³y te rozwi¹zania prawne, które zadecydowa³y o wygranej partii w³adzy, a tym samym o przegranej partii opozycyjnych. Uwaga w artykule zosta³a
skupiona miêdzy innymi na procesie tworzenia komisji wyborczych oraz na
najczêstszych przypadkach ³amania prawa podczas wyborów. Omówiono procesy integracyjne, które objê³y opozycjê, jak równie¿ obóz w³adzy, a tak¿e priorytety programowe oraz szanse wyborcze g³ównych si³ politycznych  Partii Regionów, Ogólnoukraiñskiego Zjednoczenia Ojczyzna, UDAR-u (Ukraiñskiego
Demokratycznego Sojuszu na rzecz Reform) Witalija Kliczki, Ogólnoukraiñskiego Zjednoczenia Swoboda oraz Komunistycznej Partii Ukrainy. Ponadto
poddano analizie oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych.
O tym, ¿e wyniki wyborów zosta³y ju¿ rozstrzygniête przed otwarciem lokali
wyborczych, zadecydowa³o uchwalenie w dniu 17 listopada 2011 r. ustawy
O wyborze deputowanych ludowych Ukrainy, wprowadzaj¹cej system mieszany w miejsce dotychczasowego systemu proporcjonalnego1. Zgodnie z now¹
1

Çàêîí Óêðà¿íè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 11 ëèñòîïàäà 2011 ð., ÂÂÐ
2012, ¹ 1011, s. 73.
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ordynacj¹ 225 mandatów jest obsadzanych w jednomandatowych okrêgach wyborczych na zasadzie wiêkszoci wzglêdnej, za kolejne 225 mandatów jest
dzielone pomiêdzy listy krajowe w wielomandatowym ogólnopañstwowym
okrêgu wyborczym na zasadzie proporcjonalnoci (art. 1 ust. 3). Do najistotniejszych zmian wprowadzonych przez ordynacjê nale¿y równie¿ zaliczyæ podniesienie progu wyborczego do 5% (art. 98 ust. 3) oraz uniemo¿liwienie uczestnictwa w wyborach koalicjom partii politycznych (art. 52, ust. 2 i 3). Wprowadzone
zmiany nale¿y traktowaæ jako rozwi¹zania, które mia³y na celu zmniejszenie
szans wyborczych ugrupowañ opozycyjnych. Podniesienie progu wyborczego
oraz uniemo¿liwienie udzia³u w wyborach koalicjom wyborczym mia³o przede
wszystkim utrudniæ niektórym partiom opozycyjnym dostanie siê do parlamentu.
Otó¿ w chwili, gdy trwa³y prace nad projektem nowej ordynacji, podniesienie
progu wyborczego oznacza³o, i¿ nie zdo³a go pokonaæ UDAR Witalija Kliczki
oraz Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie Swoboda. Z badañ przeprowadzonych
w kwietniu 2011 r. przez Ukraiñskie Centrum Badañ Ekonomicznych i Politycznych im. O³eksandra Razumkowa wynika³o, i¿ poparcie dla UDAR-u wynosi
3,2%, za dla Swobody 3,1%2. Skomplikowaæ sytuacjê partii opozycyjnych
mia³o równie¿ uniemo¿liwienie uczestnictwa w wyborach koalicjom wyborczym. Nale¿y przecie¿ pamiêtaæ, i¿ sukcesy, które osi¹ga³y partie postpomarañczowe w 2006 r. i 2007 r., by³y mo¿liwe m.in. dziêki uczestnictwu w wyborach
w ramach koalicji wyborczych. Mo¿na jednak stwierdziæ, i¿ powy¿sze dwa rozwi¹zania ostatecznie nie przynios³y oczekiwanego przez ich inicjatorów rezultatu. Otó¿ UDAR oraz Swoboda bez wiêkszych przeszkód pokona³y próg wyborczy. Ponadto do parlamentu dostali siê przedstawiciele innych partii, którzy
startowali jako formalnie bezpartyjni z listy Ogólnoukraiñskiego Zjednoczenia
Ojczyzna.
Natomiast wprowadzenie systemu mieszanego, ale tak¿e i sposób tworzenia
komisji wyborczych, nale¿y traktowaæ jako rozwi¹zania maj¹ce na celu zapewnienie ostatecznego zwyciêstwa w wyborach partii w³adzy. Trzeba przyznaæ, ¿e
te rozwi¹zania, w przeciwieñstwie do dwóch poprzednich, spe³ni³y pok³adane
w nich nadzieje. Otó¿ to w³anie wprowadzenie okrêgów jednomandatowych
oraz sposób tworzenia komisji wyborczych, a nie popularnoæ partii wród spo³eczeñstwa, zadecydowa³y o odniesieniu zwyciêstwa w wyborach przez Partiê
Regionów. Oczywicie inicjatorzy zmiany systemu wyborczego doskonale pamiêtali wyniki wyborów parlamentarnych 2002 r., które równie¿ odbywa³y siê
na podstawie systemu mieszanego. Wówczas w wyborach proporcjonalnych
2 Zob. ßêáè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çíîâó â³äáóâàëèñÿ âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, çà
ÿêó ïàðò³þ ÷è âèáîð÷èé áëîê Âè ïðîãîëîñóâàëè á? (äèíàì³êà, 20102011), <http://
www.uceps.org/ukr/poll.php? poll_id=115>. Por. wyniki badañ przeprowadzonych przez Kijowski
Miêdzynarodowy Instytut Socjologii: Åëåêòîðàëüí³ íàì³ðè âèáîðö³â Óêðà¿íè ùîäî âèáîð³â äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, <http://kiis.com.ua/ua/news/view-60.html>.
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zdecydowane zwyciêstwo odnios³a opozycyjna Koalicja Wiktora Juszczenki
Nasza Ukraina (Áëîê Â³êòîðà Þùåíêà Íàøà Óêðà¿íà), jednak dziêki
wyborom wiêkszociowym z koñcowego sukcesu cieszy³a siê proprezydencka
koalicja Za Jedyn¹ Ukrainê! (Çà ªäèíó Óêðà¿íó!). W wyborach 2012 r., tak
jak dziesiêæ lat wczeniej, ostateczne zwyciêstwo partii w³adzy mia³y zapewniæ
okrêgi jednomandatowe. W warunkach ukraiñskich zdecydowanie ³atwiej jest
osi¹gn¹æ po¿¹dany przez w³adzê wynik w okrêgach jednomandatowych ni¿
w okrêgu wielomandatowym. Otó¿ znacznie lepszy skutek przynosi w nich wykorzystywanie czynnika administracyjnego czy np. kupowanie g³osów.
Bardzo du¿y wp³yw na nieprawid³owy przebieg wyborów na Ukrainie,
a szczególnie na proces podliczania g³osów, mia³ sposób tworzenia komisji wyborczych. W myl ordynacji wyborczej prawo do posiadania po jednym przedstawicielu w okrêgowej komisji wyborczej oraz obwodowej komisji wyborczej
maj¹ partie polityczne posiadaj¹ce swoje frakcje parlamentarne. Natomiast
o tym, które z pozosta³ych partii politycznych bêd¹cych podmiotami procesu
wyborczego otrzymaj¹ prawo posiadania po jednym przedstawicielu w okrêgowej komisji wyborczej i obwodowej komisji wyborczej, decyduje losowanie
przeprowadzone przez CWK i OWK (art. 27 ust. 3, art. 28 ust. 5)3 . Pocz¹tkowo
wydawa³oby siê, i¿ przepisy ordynacji dotycz¹ce tworzenia komisji s¹ klarowne
i nie stwarzaj¹ mo¿liwoci do przejêcia kontroli nad poszczególnymi komisjami
przez któr¹ z partii politycznych. Sta³o siê jednak zupe³nie inaczej, gdy¿
w myl art. 12 ust. 1 status podmiotu procesu wyborczego uzyskiwa³a partia,
która zg³osi³a kandydata na deputowanego. Oznacza³o to, ¿e prawo zg³aszania
kandydatur do komisji wyborczych uzyska³y nie tylko partie polityczne, które
zg³osi³y listy krajowe, ale równie¿ partie zg³aszaj¹ce choæby jednego kandydata
w którym z okrêgów jednomandatowych. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e status podmiotu procesu wyborczego uzyska³o a¿ 87 partii politycznych. Tyle w³anie
ugrupowañ zg³osi³o kandydata na deputowanego, dziêki czemu mog³y ubiegaæ
siê o miejsca w komisjach wyborczych. Piêæ partii politycznych posiadaj¹cych
swoje frakcje parlamentarne mia³o zapewnione miejsca w komisjach, natomiast
o tym, które z pozosta³ych 82 bêd¹ mia³y w nich swoich przedstawicieli, decydowa³o losowanie. Wiêkszoæ z tych ugrupowañ stanowi³y partie techniczne,
a wiêc partie dzia³aj¹ce na rzecz g³ównych formacji politycznych funkcjonuj¹cych na scenie politycznej Ukrainy. Zdecydowanie najwiêksz¹ liczbê partii
technicznych mia³a partia w³adzy. Ocenia siê, ¿e mog³a ona kontrolowaæ nawet
49 formacji politycznych4.
3

W myl art. 27 ust. 1 w sk³ad OWK wchodzi przewodnicz¹cy, zastêpca przewodnicz¹cego,
sekretarz oraz inni cz³onkowie komisji w liczbie od 12 do 18 osób.
4 ÊÂÓ: ïå÷àòêè 49 ïàðò³é ³ç 87, ÿê³ ïîäàþòü ëþäåé ó êîì³ñ³¿, çíàõîäÿòüñÿ â îäíîìó
îô³ñ³, Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü, <http://tyzhden.ua/News/60316> [data dostêpu: 18.09.2012].
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Znaczenie partii technicznych w procesie tworzenia komisji wyborczych
zwiêkszy³a uchwa³a Centralnej Komisji Wyborczej nr 69 z dnia 19 kwietnia
2012 r.5 Zgodnie z ni¹ sk³ad wszystkich 225 okrêgowych komisji wyborczych
zosta³ ustalony na podstawie jednego losowania6. W ten sposób umo¿liwiono
partiom politycznym posiadanie swoich przedstawicieli we wszystkich okrêgowych komisjach wyborczych, bez wzglêdu na to, czy partia wystawi³a w danym
okrêgu wyborczym swojego kandydata, czy te¿ nie. W wyniku losowania przeprowadzonego przez CWK 24 sierpnia 2012 r. do sk³adu okrêgowych komisji
wyborczych weszli miêdzy innymi przedstawiciele Ogólnoukraiñskiej Partii Politycznej Bractwo, Ogólnoukraiñskiego Zjednoczenia Politycznego Jedyna
Rodzina7 oraz Partii Politycznej M³odzie¿ do W³adzy, a wiêc ugrupowañ,
które do rywalizacji o mandaty parlamentarne zg³osi³y zaledwie po jednym kandydacie. Natomiast prawa do swoich przedstawicieli w okrêgowych komisjach
wyborczych nie uzyska³y takie si³y polityczne, jak UDAR czy Swoboda,
a wiêc ugrupowania, które nie tylko zg³osi³y listy krajowe, ale mia³y realne
szanse na pokonanie progu wyborczego.
Bez w¹tpienia sposób tworzenia komisji wyborczych mia³ za zadanie przejêcie nad nimi kontroli przez obóz w³adzy. Nie dziwi wiêc fakt, i¿ zgodnie ze
stanem z 13 wrzenia 2012 r. sk³ad okrêgowych komisji wyborczych (dalej:
OWK) zosta³ ju¿ zamieniony w 49%. Sporód 4050 cz³onków zast¹piono a¿
19728. Najwiêcej zmian dokona³y: Polityczna Partia Ukrainy Ru Jedyna,
Ogólnoukraiñska Partia Polityczna Bractwo, Partia Ruska Koalicja, Partia
Polityczna Ruska Jednoæ, Zwi¹zek Anarchistów Ukrainy oraz Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie Polityczne Jedyna Rodzina. £¹cznie te partie dokona³y
1349 zmian cz³onków OWK, a wiêc 68,4% od ogólnej liczby dokonanych
zmian9. Warto odnotowaæ, i¿ doæ znaczna czêæ osób reprezentuj¹cych te partie
w OWK w 2010 r. podczas II tury wyborów prezydenckich popiera³a w terytorialnych komisjach wyborczych interesy Wiktora Janukowicza10. Miêdzy innymi
5

Ïîñòàíîâà ÖÂÊ ¹ 69 â³ä 19 êâ³òíÿ 2012 ðîêó Ïðî Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ Öåíòðàëüíîþ
âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ æåðåáêóâàííÿ ùîäî âêëþ÷åííÿ êàíäèäàòóð äî ñêëàäó îêðóæíèõ âèáîð÷èõ
êîì³ñ³é ç âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ÷åðãîâèõ âèáîðàõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íè 28 æîâòíÿ 2012 ðîêó.
6 Ïàðëàìåíò ³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè â Óêðà¿í³ 2012 ð.: ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ, ñóñï³ëüí³
íàñòðî¿ òà î÷³êóâàííÿ (Àíàë³òè÷íà äîïîâ³äü Öåíòðó Ðàçóìêîâà), Íàö³îíàëüíà áåçïåêà
³ îáîðîíà 2012, nr 78 (136137), s. 26.
7 Warto jeszcze dodaæ, i¿ jedyny kandydat zg³oszony przez Jedyn¹ Rodzinê, O³eksandr
Kohanow, ostatecznie nie wzi¹³ udzia³u w wyborach.
8 Dla porównania w 2006 r. podczas ca³ej kampanii zosta³o zamienionych 796 cz³onków.
Zob. Í. Áîãàøåâà, Þ. Êëþ÷êîâñüêèé, Ë. Êîë³ñåöüêà, Åâîëþö³ÿ âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè (19892006). Äåÿê³ àñïåêòè, Êè¿â 2006, s. 8288.
9 Ïàðëàìåíò ³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè..., s. 26.
10 Í. Áîéêî, ÎÂÊ: â³ä ñóáºêòà âèáîð÷îãî ïðîöåñó äî îáºêòà âèáîð÷èõ ìàí³ïóëÿö³é, Óêðà¿íñüêà
ïðàâäà, <http://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/18/6972914/> [data dostêpu: 18.09.2012].
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dlatego te partie zosta³y uznane za ugrupowania techniczne Partii Regionów.
Aby uzyskaæ pe³niejszy obraz na temat kszta³towania OWK, nale¿y wspomnieæ
o procederze odsprzedawania miejsc w komisjach. 3 wrzenia 2012 r. O³eksandr
Czernenko, przewodnicz¹cy Komitetu Wyborców Ukrainy, poinformowa³, i¿ za
stanowisko cz³onka OWK nale¿a³o zap³aciæ 10 tysiêcy dolarów, za za stanowisko przewodnicz¹cego lub sekretarza 20 tysiêcy dolarów. Wiele osób zgodzi³o
siê na zg³oszenie swoich kandydatur na cz³onków OWK, aby po wyborze odsprzedaæ swoje miejsce formalnie przedstawicielom tych samych si³ politycznych, a realnie ludziom zbli¿onym do w³adzy11.
Oficjalnie kampania wyborcza rozpoczê³a siê 30 lipca 2012 r., jednak rywalizacja o mandaty parlamentarne w rzeczywistoci trwa³a ju¿ o wiele wczeniej.
Tej rywalizacji nierzadko towarzyszy³o ³amanie prawa, by wspomnieæ choæby
wykorzystywanie tzw. czynnika administracyjnego oraz kupowanie g³osów wyborców. Wród g³ównych form wykorzystywania czynnika administracyjnego
wymienia siê: zmuszanie pracowników sfery bud¿etowej do agitacji na rzecz
partii w³adzy, wykorzystywanie programów bud¿etowych w celach agitacyjnych; agitacjê w instytucjach pañstwowych i komunalnych; uniemo¿liwianie
prowadzenia agitacji przez opozycyjne partie polityczne i opozycyjnych kandydatów12. W przypadku kupna/sprzeda¿y g³osów warto odnotowaæ, i¿ wyborca za
odsprzedanie g³osu móg³ najczêciej zarobiæ w granicach 50500 hrywien, o czym
informowa³ ju¿ na pocz¹tku padziernika Komitet Wyborców Ukrainy13. Cena za
g³os bywa³a równie¿ wy¿sza, w obwodzie czerkaskim proponowano nawet
600 hrywien14. Bardzo czêsto próbowano przekupiæ wyborców za pomoc¹ prowadzenia tzw. dzia³alnoci dobroczynnej, polegaj¹cej m.in. na rozdawaniu ró¿nego
rodzaju artyku³ów spo¿ywczych15. Warto wspomnieæ, i¿ tylko Obywatelska Sieæ
Opora w trakcie kampanii wyborczej odnotowa³a 457 wypadków wykorzystania
czynnika administracyjnego, 366 przypadków kupowania g³osów wyborców,
302 przypadki uniemo¿liwiania prowadzenia dzia³alnoci politycznej, 268 przypadków nieuczciwej agitacji, 26 przypadków zastosowania si³y oraz 16 wypadków
zastosowania nacisków na rodki masowego przekazu16.
11 Ð. ßêåëü, Îêðóæí³ êîì³ñ³¿: âñòàíîâëåííÿ êîíòðîëþ, Äçåðêàëî òèæíÿ. Óêðà¿íà 2012,
nr 31, <http://dt.ua/POLITICS/_okruzhni_komisiyi__vstanovlennya_kontrolyu_-108355.html>.
12 Ïàðëàìåíò ³ ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè..., s. 41.
13 Êàíäèäàòè â äåïóòàòè ïðîïîíóþòü çà ãîëîñè âèáîðö³â â³ä 50 äî 500 ãðèâåíü, <http://
dt.ua/ POLITICS/kandidati_v_deputati_proponuyut_za_golosi_vibortsiv_vid_50_do_500_griven.html>.
14 Íà ×åðêàùèí³ âèáîðöÿì ïðîïîíóþòü ïî 600 ãðèâåíü çà ãîëîñ, <http://www.kray.ck.ua/
zmi/item/ 1457-na-cherkaschini-vibortsyam-proponuyut-po-600-griven-za-golos>.
15 Zob. np. Øëÿõ äî âèáîðöÿ ÷åðåç øëóíîê, Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü 2012, nr 4 (221), s. 89.
16 Ñüîìèé çâ³ò çà ðåçóëüòàòàìè çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ñïîñòåðåæåííÿ  ïàðëàìåíòñüê³
âèáîðè 2012, æîâòåíü, <http://oporaua.org/en/vybory/article/3125-somyj-zvit-za-rezultatamy-zagalnonacionalnogo-spo sterezhennja-parlamentski-vybory-2012-zhovten>. O ró¿nego rodzaju metodach, które zosta³y wykorzystane w celu sfa³szowania wyników wyborów, zob. Oïåðàö³ÿ
«Ôàëüñèô³êàö³¿-2012», Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü 2012, nr 44 (261), s. 1213.
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Uniemo¿liwienie koalicjom wyborczym uczestnictwa w elekcji parlamentarnej 2012 r. spowodowa³o, i¿ partie polityczne zaczê³y szukaæ innej formy
wspó³pracy. Wyjciem z sytuacji okaza³o siê zawieszanie przez poszczególnych
polityków cz³onkostwa w partii i uczestniczenie w wyborach z listy innych
ugrupowañ politycznych. O takiej formie udzia³u w wyborach zdecydowa³ miêdzy innymi Front Zmian (Ôðîíò çì³í  FZ) Arsenija Jaceniuka, który móg³ byæ
przecie¿ spokojny o pokonanie progu wyborczego w pojedynkê. Jednak partia
w celu zwiêkszenia szans wyborczych opozycji zdecydowa³a siê na udzia³
w elekcji wspólnie z Ogólnoukraiñskim Zjednoczeniem Ojczyzna (Âñåóêðà¿íñüêå îáºäíàííÿ Áàòüê³âùèíà  WO Ojczyzna). W kwietniu 2012 r.
liderzy obu ugrupowañ  Julia Tymoszenko i Arsenij Jaceniuk  podpisali Deklaracjê Jednoci, wzywaj¹c¹ naród ukraiñski do udzielenia poparcia Zjednoczonej Opozycji (Îáºäíàíà îïîçèö³ÿ) w walce z re¿imem Janukowicza17.
Partie postanowi³y zg³osiæ wspóln¹ listê krajow¹ oraz uzgodniæ kandydatów w
okrêgach jednomandatowych. Ponadto zapowiedziano kontynuowanie wspó³pracy po elekcji parlamentarnej, której celem ma byæ zapewnienie zwyciêstwa si³
demokratycznych podczas wyborów prezydenckich.
Na uczestnictwo w wyborach pod szyldem Ojczyzny zdecydowa³a siê
równie¿ Pozycja Obywatelska (Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ  HP) by³ego ministra
obrony Anatolija Hrycenki18. Dokument zawieraj¹cy zasady, na których partia
przystêpowa³a do Zjednoczonej Opozycji, zosta³ podpisany 15 czerwca 2012 r.
Za wspólny cel uznano rozbudowê niepodleg³ego pañstwa na podstawie wartoci europejskich19. Zjednoczona Opozycja chcia³a zapobiec zjawisku przechodzenia opozycyjnych kandydatów do obozu w³adzy, które nabra³o znacznych
rozmiarów w Radzie Najwy¿szej VI kadencji. Dlatego te¿ zaznaczono, ¿e ka¿dy
kandydat opozycji pisemnie zobowi¹¿e siê do tego, ¿e gdy zostanie deputowanym, pod ¿adnym warunkiem nie opuci frakcji i nie zgodzi siê na ¿adn¹ kadrow¹ propozycjê w³adzy wbrew decyzji rady Zjednoczonej Opozycji20. Najwa¿niejszym czynnikiem jednocz¹cym opozycjê, jak podkreli³ Anatolij Hrycenko
 lider Pozycji Obywatelskiej  sta³ siê prezydent Wiktor Janukowicz. Ponadto
17

Deklaracja Jednoci zosta³a odczytana podczas konferencji prasowej 23 kwietnia 2012 r.
przez zastêpcê przewodnicz¹cego Ojczyzny O³eksandra Turczynowa. Zob. Òèìîøåíêî ³ ßöåíþê
îáºäíàëèñÿ. Äåêëàðàö³ÿ ºäíîñò³, Óêðà¿íñüêà ïðàâäà, <http://www.pravda.com.ua/ news/2012/
04/23/ 6963250/> [data dostêpu: 23.04.2012].
18 Zatem wspólny udzia³ w elekcji parlamentarnej wziê³y trzy partie, których liderzy konkurowali miêdzy sob¹ w wyborach prezydenckich 2010 r. W pierwszej turze wyborów, które odby³y siê
17 stycznia 2010 r., J. Tymoszenko uzyska³a 25,05% g³osów, A. Jaceniuk  6,96%, za A. Hrycenko  1,20%. Zob. Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ïî Óêðà¿í³, <http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/
WP0011>.
19 Ãðèöåíêî âëèâñÿ â Îáºäíàíó îïîçèö³þ, <http://www.unian.ua/news/510489-gritsenko-vlivsya-v-obednanu-opozitsiyu.html>.
20 Ibidem.
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o uczestnictwie w wyborach do Rady Najwy¿szej pod szyldem Ojczyzny zdecydowa³y nastêpuj¹ce ugrupowania: Ludowy Ruch Ukrainy (Íàðîäíèé ðóõ
Óêðà¿íè  NRU), Za Ukrainê! (Çà Óêðà¿íó!  ZU), Ludowa Samoobrona
(Íàðîäíà ñàìîîáîðîíà  NS) oraz Partia Reformy i Porz¹dek (Ïàðò³ÿ
Ðåôîðìè òà ïîðÿäîê  PRP). W przypadku tych czterech partii, podobnie
zreszt¹ jak i w przypadku Pozycji Obywatelskiej, indywidualny udzia³ w wyborach zakoñczy³by siê zapewne pora¿k¹. W programie wyborczym Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie Ojczyzna zaakcentowa³o potrzebê zmiany w³adzy okrelonej mianem kryminalnego re¿imu okupacyjnego. Zapowiedziano wszczêcie
procedury usuniêcia Wiktora Janukowicza z urzêdu prezydenta; likwidacjê immunitetu przys³uguj¹cego prezydentowi, deputowanym oraz sêdziom; uchwalenie ustawy zezwalaj¹cej na odwo³ywanie deputowanych; zmuszenie deputowanych do osobistego g³osowania, a tak¿e powo³anie Narodowego Biura Antykorupcyjnego, którego celem by³aby likwidacja korupcji w krêgach w³adzy21.
Ojczyzna zapowiedzia³a, i¿ doprowadzi do zwolnienia by³ej premier Julii Tymoszenko oraz by³ego ministra spraw wewnêtrznych Jurija £ucenki, a tak¿e
innych wiêniów politycznych. Ponadto partia podkreli³a potrzebê utworzenia
nowych miejsc pracy, zwiêkszenia wynagrodzeñ, zapewnienia bezp³atnej s³u¿by
zdrowia, uniezale¿nienia siê od drogiego rosyjskiego gazu oraz przed³u¿enia
moratorium na sprzeda¿ ziemi rolnej. Zadeklarowano sprzyjanie zastosowaniu
jêzyka ukraiñskiego we wszystkich sferach ¿ycia, a ponadto zapowiedziano podpisanie i ratyfikowanie umowy stowarzyszeniowej oraz zniesienie ruchu wizowego z Uni¹ Europejsk¹22.
Swoim szyldem dla czêci ugrupowañ postpomarañczowych pos³u¿y³a równie¿ Polityczna Partia Nasza Ukraina (ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Íàøà Óêðà¿íà
 NU). Na wspólny udzia³ w wyborach z parti¹ by³ego prezydenta zdecydowa³a
siê Ukraiñska Partia Ludowa (Óêðà¿íñüêà íàðîäíà ïàðò³ÿ  UNP) oraz Kongres Ukraiñskich Nacjonalistów (Êîíãðåñ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â  KUN)23.
Nasza Ukraina okreli³a siê mianem si³y patriotycznej nr 1, natomiast Zjednoczon¹ Opozycjê i partiê w³adzy uzna³a za technologiczne biznes-ugrupowania, które nie bêd¹ dba³y o ukraiñskie interesy24. Warto zaznaczyæ, i¿ niektórzy
politycy NU nie zgodzili siê jednak z tym, aby partia konkurowa³a z innymi
21 Ïåðåäâèáîðíà ïðîãðàìà ÂÎ «Áàòüê³âùèíà». Çàòâåðäæåíî Õ² Ç¿çäîì Âñåóêðà¿íñüêîãî
îáºäíàííÿ «Áàòüê³âùèíà» 30 ëèïíÿ 2012 ðîêó, <http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/
WP502?pt001f01=900 &pf7171=52>.
22 Ibidem.
23 Lider UNP  Jurij Kostenko, podobnie jak i lider NU, uczestniczy³ w rywalizacji o urz¹d
prezydenta podczas wyborów 2010 r. W. Juszczenko uzyska³ 5,45% g³osów, za J. Kostenko zaledwie 0,22%. Zob. Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ïî Óêðà¿í³, <http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/
WP0011>.
24 Âàííèêîâà: Íàøà Óêðà¿íà  ïàòð³îòè÷íà ñèëà íîìåð îäèí, <http://www.unp.ua/ua/
banner/24-interview-uk/1910>.
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opozycyjnymi ugrupowaniami podczas wyborów parlamentarnych. Dlatego te¿
szeregi partii opuci³ Wa³entyn Na³ywajczenko  by³y szef S³u¿by Bezpieczeñstwa Ukrainy, przewodnicz¹cy rady politycznej NU. Ostatecznie wzi¹³ udzia³
w wyborach z listy krajowej UDAR-u; zaj¹³ na niej bardzo wysokie trzecie
miejsce. Poza NU znalaz³ siê tak¿e by³y minister spraw zagranicznych, zastêpca
przewodnicz¹cego rady politycznej partii  Wo³odymyr Ohryzko, który równie¿
zaj¹³ trzecie miejsce, jednak na licie krajowej Ukraiñskiej Platformy Sobór
(Óêðà¿íñüêà ïëàòôîðìà Ñîáîð)25.
Procesy integracyjne nie objê³y jednak tylko stronnictw opozycyjnych.
Przebiega³y równie¿ w obozie w³adzy, a do najwiêkszego wzmocnienia pozycji
Partii Regionów dosz³o w wyniku przy³¹czenia siê do niej Silnej Ukrainy
(Ñèëüíà Óêðà¿íà  SU), a wiêc partii, której lider  Serhij Tihipko, zaj¹³ trzecie
miejsce podczas rywalizacji o najwy¿szy urz¹d w pañstwie w 2010 r.; uzyska³
wówczas 13,05% g³osów26. Przewodnicz¹cy Silnej Ukrainy bardzo szybko nawi¹za³ blisk¹ wspó³pracê z Parti¹ Regionów, czego efektem by³o objêcie przez
niego w marcu 2010 r. stanowiska wicepremiera w rz¹dzie Myko³y Azarowa,
a nastêpnie podjêcie przez SU decyzji o przy³¹czeniu siê do PR. 17 marca 2012 r.
podczas II Narodowego Zjazdu Silnej Ukrainy postanowiono o samorozwi¹zaniu partii. Jednoczenie rekomendowano swoim cz³onkom wejcie do PR. Nastêpnie podczas XIII Zjazdu Partii Regionów, który odby³ siê tego samego dnia,
S. Tihipko zosta³ wybrany na zastêpcê przewodnicz¹cego PR. Blisk¹ wspó³pracê
z Parti¹ Regionów nawi¹za³a równie¿ Partia Ludowa (Íàðîäíà ïàðò³ÿ  NP)
Wo³odymyra £ywyna. Co prawda w jej przypadku nie dosz³o do samorozwi¹zania i wejcia jej cz³onków do PR. Jednak trzej przedstawiciele NP znaleli siê na
wysokich miejscach na licie wyborczej partii w³adzy27. Ihor Szarow zaj¹³ na
niej 16 miejsce, O³eh Zarubinskyj  38, za Kateryna Waszczuk  45. Poza tymi
trzema politykami do parlamentu dosta³ siê równie¿ Wo³odymyr £ytwyn oraz
Serhij Hryneweckyj. Lider partii rywalizacjê wyborcz¹ wygra³ w okrêgu jednomandatowym nr 65 w obwodzie ¿ytomierskim, za S. Hryneweckyj zwyciêstwo
odniós³ w okrêgu nr 134 w obwodzie odeskim. Ci dwaj politycy zdo³ali uzyskaæ
miejsce w parlamencie przede wszystkim dlatego, ¿e nie musieli konkurowaæ
w swoich okrêgach wyborczych z politykami z PR.
W programie wyborczym Partii Regionów poddano krytyce rz¹dy poprzedników, uznano, i¿ piêæ lat pomarañczowych rz¹dów doprowadzi³o kraj do granicy gospodarczo-spo³ecznej katastrofy. Partia zaznaczy³a, i¿ od poprzedników
25 Poza parti¹ znalaz³ siê równie¿ Andrij Parubij, który zaj¹³ 21 miejsce na licie wyborczej
Ojczyzny.
26 Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ïî Óêðà¿í³/×åðãîâ³ âèáîðè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 17.01.2010/
Ò³ã³ïêî Ñ.Ë., <http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011>.
27 Ëèòâèí íå çàñóäæóº ñâî¿õ òðüîõ á³æåíö³â äî Ïàðò³¿ Ðåã³îí³â, <http://gazeta.ua/articles/ politics/_litvin-ne-zasudzhue-svojih-troh-bizhenciv-do-partiji-regioniv/448325>.
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otrzyma³a w spadku mniejszy o 15% PKB, 22% inflacjê, zwiêkszony czterokrotnie d³ug zewnêtrzny i wewnêtrzny oraz hrywnê, której wartoæ spad³a dwukrotnie28. Krytyce podda³a tak¿e umowê gazow¹ zawart¹ z Rosj¹. Do swoich g³ównych celów Partia Regionów zaliczy³a zwiêkszenie pomocy udzielanej z tytu³u
urodzenia dziecka, zwiêkszenie wynagrodzeñ, zapewnienie m³odym specjalistom pierwszego miejsca pracy oraz zrekompensowanie utraconych oszczêdnoci. Obiecano równie¿ coroczny wzrost PKB o 5%, zwiêkszenie kompetencji
samorz¹du terytorialnego oraz zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego
Ukrainy. Uniezale¿nieniu energetycznemu mia³oby sprzyjaæ zwiêkszenie wydobycia ukraiñskiego wêgla, ropy naftowej oraz gazu, a tak¿e wydobywanie gazu
³upkowego oraz wzrost pozyskiwania energii ze róde³ odnawialnych. Partia
Regionów podkreli³a potrzebê nadania jêzykowi rosyjskiemu statusu jêzyka
urzêdowego, a odnosz¹c siê do polityki zagranicznej, podkreli³a koniecznoæ
zachowania pozablokowego statusu Ukrainy, przez co nale¿y przede wszystkim
rozumieæ sprzeciw partii wobec przyst¹pienia Ukrainy do NATO. Partia Regionów opowiedzia³a siê za cz³onkostwem stowarzyszonym Ukrainy w UE, utworzeniem strefy wolnego handlu oraz wprowadzeniem ruchu bezwizowego miêdzy Ukrain¹ i UE. Równoczenie podkreli³a potrzebê pog³êbienia wspó³pracy
gospodarczej w ramach Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw29.
Sporód partii opozycyjnych, które zdecydowa³y siê na indywidualny udzia³
w wyborach, nale¿y zwróciæ uwagê na UDAR i Swobodê. Ugrupowanie
o nazwie UDAR nied³ugo funkcjonuje na scenie politycznej Ukrainy, gdy¿ dopiero od 2010 r. 24 kwietnia tego¿ roku, podczas VII nadzwyczajnego zjazdu
Nowego Kraju (Íîâà êðà¿íà), zdecydowano o zmianie nazwy partii na UDAR
(Ukraiñski Demokratyczny Sojusz na rzecz Reform) Witalija Kliczki  ÓÄÀÐ
(Óêðà¿íñüêèé äåìîêðàòè÷íèé àëüÿíñ çà ðåôîðìè) Â³òàë³ÿ Êëè÷êà. W lipcu
now¹ nazwê partii zarejestrowa³o Ministerstwo Sprawiedliwoci Ukrainy30.
Chocia¿ pocz¹tkowo wyniki badañ opinii publicznej nie by³y dla ugrupowania
korzystne, to jednak ta sytuacja uleg³a dosyæ szybko zmianie. Na pó³ roku przed
wyborami poparcie dla partii wynosi³o ju¿ 10,1%31. Natomiast W. Kliczko
stwierdza³, i¿ w przypadku zachowania dynamiki wzrostu popularnoci, ugrupowanie uzyska podczas wyborów do 15% g³osów32. Jak mia³o okazaæ siê pod
koniec padziernika, lider partii prawid³owo oceni³ mo¿liwoci ugrupowania.
28 Ïåðåäâèáîðíà ïðîãðàìà Ïàðò³¿ Ðåã³îí³â Â³ä ñòàá³ëüíîñò³  äî äîáðîáóòó.
Çàòâåðäæåíî ð³øåííÿì Õ²V Ç¿çäó ÏÐ 3007.2012 ð., s. 2
29 Ibidem, s. 24.
30 ²ñòîð³ÿ ïàðò³¿, <http://klichko.org/ua/about/history>.
31 Badanie zosta³o przeprowadzone przez Centrum Razumkowa w okresie od 14 do 19 kwietnia 2012 r. Zob. Â³òàë³é Êëè÷êî, «îïîçèö³ÿ ìàº îáºäíóâàòèñÿ âæå â ïàðëàìåíò³».
Ñï³ëêóâàâñÿ Îëåêñàíäð Êðàìàð, Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü 2012, nr 1718 (234235), s. 12.
32 Âèòàëèé Êëè÷êî, ß íå õî÷ó áûòü ìýðîì áåç ïîëíîìî÷èé, <http://klichko.org/ua/news/
publications/ klichko-ya-ne-hochu-byt-merom-bez-polnomochiy>.
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Nale¿y podkreliæ, i¿ UDAR nie zdecydowa³ siê na udzia³ w wyborach wspólnie
z Ojczyzn¹, gdy¿ uzna³, i¿ partie funkcjonuj¹ na innym polu elektoralnym33.
O ile ta decyzja by³a uzasadniona w przypadku okrêgu wielomandatowego,
o tyle rywalizacja w okrêgach jednomandatowych niejednokrotnie doprowadzi³a
do zwyciêstwa kandydata z obozu w³adzy34.
W programie wyborczym UDAR podkreli³ potrzebê przeprowadzenia antykorupcyjnej lustracji, której wynikiem mia³oby byæ zwolnienie wszystkich
skorumpowanych urzêdników, milicjantów, sêdziów i prokuratorów35. Zwrócono uwagê na koniecznoæ zmniejszenia liczby podatków, uproszczenia systemu
podatkowego, wprowadzenia instytucji inicjatywy ludowej36, weta lutowego37
oraz ludowego wotum nieufnoci38. Partia opowiedzia³a siê za przeprowadzaniem wyborów do Rady Najwy¿szej Ukrainy na podstawie systemu proporcjonalnego z otwartymi listami wyborczymi. System proporcjonalny mia³by obowi¹zywaæ równie¿ podczas wyborów rad terenowych, jednak z wyj¹tkiem rad
wiejskich i osiedlowych, które to by³yby wybierane na podstawie systemu wiêkszociowego. Domagano siê przeprowadzania wyborów merów miast w dwóch turach,
a tak¿e przyznania czynnego prawa wyborczego w wyborach samorz¹dowych osobom, które ukoñczy³y 16 rok ¿ycia. Ponadto UDAR zwróci³ uwagê na potrzebê
zapewnienia realnej równoci miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, potrzebê zwiêkszenia
wydatków na wojsko, udzielenia wsparcia samorz¹dowi terytorialnemu oraz przywrócenia merowi Kijowa kompetencji Kijowskiej Miejskiej Administracji Pañstwowej39. Warto odnotowaæ, i¿ partia w swoim programie wyborczym nie odnios³a siê
ani do sytuacji jêzykowej na Ukrainie, ani do kwestii polityki zagranicznej.
O indywidualnym udziale w wyborach zdecydowa³o równie¿ skrajnie antykomunistyczne i antyprezydenckie Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie Swoboda (Âñåóêðà¿íñüêå îáºäíàííÿ Ñâîáîäà  WO Swoboda). Przez d³ugi
okres partia funkcjonowa³a pod nazw¹ Socjalno-Narodowa Partia Ukrainy
(Ñîö³àë-íàö³îíàëüíà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè  SNPU). Skrajnie prawicowa SNPU
zosta³a utworzona w padzierniku 1991 r., a jej liderem zosta³ Jaros³aw
33 Partia nie widzia³a potrzeby jednoczenia siê przed wyborami, podkrela³a natomiast koniecznoæ zjednoczenia siê opozycji ju¿ w parlamencie. Zob. Â³òàë³é Êëè÷êî, «îïîçèö³ÿ..., s. 10.
34 Î. Îëåêñ³ºíêî, À. Ñêóì³í, Æîäíèõ ³ëþç³é, Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü 2012, nr 45 (262), s. 25.
35 Ïåðåäâèáîðíà ïðîãðàìà Ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ÓÄÀÐ (Óêðà¿íñüêèé Äåìîêðàòè÷íèé
Àëüÿíñ çà Ðåôîðìè) Â³òàë³ÿ Êëè÷êà» «Â³ä óñï³õó ëþäèíè  äî óñï³õó êðà¿íè», <http://
www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/ WP502?pt001f01=900&pf7171=55>.
36 Projekt ustawy, który uzyska³by poparcie 150 tys. obywateli, mia³by byæ rozpatrywany
w Radzie Najwy¿szej w pierwszej kolejnoci.
37 Obywatele uzyskaliby prawo uchylania w drodze referendum decyzji organów w³adzy pañstwowej.
38 Obywatele uzyskaliby prawo wyra¿ania w drodze referendum wotum nieufnoci przewodnicz¹cemu terytorialnej administracji pañstwowej, kierownikowi milicji i milicji podatkowej oraz prokuratorowi i sêdziemu. Konsekwencj¹ wyra¿enia wotum nieufnoci by³oby ust¹pienie ze stanowiska.
39 Ibidem.
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Andruszkiw40. O zmianie nazwy ugrupowania zdecydowano podczas IX zjazdu
partii, który odby³ siê 14 lutego 2004 r. Wówczas te¿ stanowisko przewodnicz¹cego obj¹³ parlamentarzysta O³eh Tiahnybok41. Chocia¿ partia jest obecna na
scenie politycznej Ukrainy od 1991 r., to jednak zaczê³a odgrywaæ na niej wiêksz¹ rolê dopiero w ostatnich kilku latach. Na zwiêkszenie popularnoci Swobody bez w¹tpienia mia³a wp³yw bezwzglêdna krytyka kierowana pod adresem
w³adzy, ale równie¿ kompromitacja dwóch postpomarañczowych megakoalicji, które okaza³y siê niezdolne do podjêcia trwa³ej wspó³pracy w RN VI kadencji  nie potrafi³y zablokowaæ ratyfikacji umów charkowskich; nie potrafi³y skutecznie przeciwdzia³aæ uchwaleniu ustawy O zasadach pañstwowej polityki
jêzykowej. Znaczny wp³yw na zwiêkszenie rozczarowania opozycyjnego wyborcy mia³ fakt przechodzenia poszczególnych deputowanych opozycyjnych do
obozu w³adzy. W tej sytuacji Swoboda sta³a siê alternatyw¹ dla wyborcy,
który chcia³ byæ pewien, i¿ oddany przez niego g³os nie oka¿e siê g³osem oddanym na w³adzê. Partia zaczê³a byæ postrzegana jako ugrupowanie pozbawione
tuszek, a wiêc kandydatów na deputowanych, którzy po wyborze do parlamentu przejd¹ do obozu w³adzy. Swoboda, podobnie jak UDAR, wystawi³a swoj¹
listê krajow¹, jednak w przeciwieñstwie do partii Kliczki potrafi³a uzgodniæ
z Ojczyzn¹ kandydatów w okrêgach jednomandatowych. Dziêki temu nie dosz³o w nich do rozproszenia g³osów elektoratu opozycyjnego pomiêdzy kandydatów zg³oszonych przez te dwa ugrupowania.
W programie wyborczym Swoboda, podobnie jak Ojczyzna, podkreli³a
swój skrajnie negatywny stosunek wobec w³adzy okrelonej mianem re¿imu
kryminalno-oligarchicznych klanów42. Wród celów partii znalaz³o siê: przeciwdzia³anie politycznej korupcji polegaj¹cej na kupowaniu deputowanych;
uchwalenie ustawy o impeachmencie prezydenta; spowodowanie dymisji rz¹du
oraz anulowanie zdradzieckich umów charkowskich. Wskazano na koniecznoæ przeciwdzia³ania tworzeniu rynku ziemi rolnej, anulowania antyukraiñskiej ustawy O zasadach pañstwowej polityki jêzykowej; anulowania reformy
emerytalnej oraz Kodeksu podatkowego. Swoboda, podobnie jak UDAR, podkreli³a potrzebê wprowadzenia w wyborach parlamentarnych proporcjonalnego
systemu wyborczego z otwartymi listami wyborczymi. Domaga³a siê osobistego
g³osowania w parlamencie, likwidacji obwodowych i rejonowych administracji
pañstwowych, stworzenia mo¿liwoci odwo³ywania deputowanych wszystkich
szczebli oraz wprowadzenia wybieralnoci sêdziów43. Partia opowiedzia³a siê
40
41
42

Â. ßáëîíñüêèé, ß. Ëàòêî, Ñó÷àñí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ Óêðà¿íè, Êè¿â 1999, s. 218 i 220.
Âñåóêðà¿íñüêå îáºäíàííÿ Ñâîáîäà, <http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/istoriya/>.
Ïåðåäâèáîðíà ïðîãðàìà Âñåóêðà¿íñüêîãî îáºäíàííÿ «Ñâîáîäà» Ñâîÿ âëàäà  Ñâîÿ
âëàñí³ñòü  Ñâîÿ ã³äí³ñòü íà ÑÂÎ¿é, Áîãîì ÄÀí³é çåìë³, <http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/
WP502?pt001f01=900& pf7171=71>.
43 Sêdziowie mieliby byæ wybierani przez spo³ecznoæ lokaln¹ na okres piêciu lat.
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za nacjonalizacj¹ uprzednio sprywatyzowanych przedsiêbiorstw, likwidacj¹ prywatnych monopolistów, sprzyjaniem rozwojowi klasy redniej oraz zakazem
handlu ziemi¹ roln¹. Zwrócono uwagê na potrzebê przyjêcia ustawy O ochronie
jêzyka ukraiñskiego, a tak¿e wprowadzenia obowi¹zkowego egzaminu ze znajomoci jêzyka ukraiñskiego dla funkcjonariuszy publicznych oraz kandydatów na
stanowiska obsadzane w wyniku wyborów. Podkrelono potrzebê uznania cz³onków Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów i Ukraiñskiej Powstañczej Armii za
uczestników walki narodowowyzwoleñczej oraz potrzebê og³oszenia 14 padziernika wiêtem pañstwowym44. Ponadto domagano siê uchwalenia nowej
ustawy o obywatelstwie uniemo¿liwiaj¹cej posiadanie podwójnego obywatelstwa, a tak¿e wprowadzenia odpowiedzialnoci karnej za propagandê narkomanii i zboczeñ seksualnych45.
W walce o mandaty parlamentarne liczy³a siê równie¿ Komunistyczna Partia Ukrainy (Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè  KPU), a wiêc ugrupowanie, które
z jednej strony, w Radzie Najwy¿szej VI kadencji utworzy³o koalicjê parlamentarn¹ wspólnie z PR i koalicj¹ £ytwyna, za z drugiej strony, podkrela³o swoj¹
opozycyjnoæ wobec w³adzy. Do rywalizacji wyborczej partiê poprowadzi³ Petro
Symonenko  niezmienny lider ugrupowania od 19 czerwca 1993 r., czyli od
dnia, w którym to nast¹pi³o odnowienie dzia³alnoci przez KPU46. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ KPU jest jedyn¹ parti¹, która w okresie niepodleg³oci Ukrainy
liczy³a siê w walce o mandaty parlamentarne w ka¿dych kolejnych wyborach.
W programie wyborczym partia bardzo krytycznie oceni³a sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ w kraju, a o ten stan rzeczy obwini³a kapitalizm, który uzna³a za
przyczynê dyktatury oligarchii, bezprawia, ubóstwa, braku gwarancji socjalnych
oraz demoralizacji. Zmianê sytuacji widziano w powrocie na drogê socjalistycznego rozwoju i w ustanowieniu w³adzy ludu47. Komunistyczna Partia Ukrainy
opowiedzia³a siê za nacjonalizacj¹ najwa¿niejszych sektorów gospodarki, zakazem kupna/sprzeda¿y ziemi rolnej, udzieleniem wsparcia producentowi krajowemu, wprowadzeniem podatku od luksusu, zwiêkszeniem kontroli pañstwowej
nad cenami oraz zapewnieniem zwrotu utraconych oszczêdnoci. Wskazano tak¿e
na potrzebê przezwyciê¿enia korupcji, ustanowienia wybieralnoci sêdziów, zapewnienia darmowej s³u¿by zdrowia i edukacji oraz zapewnienia pierwszego miejsca pracy dla m³odych specjalistów. Za priorytet polityki zagranicznej uznano
wejcie do Unii Celnej, Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej oraz Euroazjatyckiej
Wspólnoty Gospodarczej. Równoczenie zadeklarowano zaprzestanie wspó³pracy
44
45
46

14 padziernika jest uznawany za dzieñ utworzenia Ukraiñskiej Powstañczej Armii.
Ïåðåäâèáîðíà ïðîãðàìà Âñåóêðà¿íñüêîãî îáºäíàííÿ «Ñâîáîäà»...
Óêðà¿íñüê³ ë³â³: ì³æ ëåí³í³çìîì ³ ñîö³àë-äåìîêðàò³ºþ, za: Î. Ãàðàíÿ,
Î. Ìàéáîðîäè (red.), Êè¿â 2000, s. 46.
47 Ïåðåäâèáîðíà ïðîãðàìà Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè. Ïîâåðíåìî êðà¿íó íàðîäó!,
s. 1, <http:// www. cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP502?pt001f01=900&pf7171=11>.
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z Miêdzynarodowym Funduszem Walutowym. KPU, podobnie jak PR, jest zdecydowanym przeciwnikiem przyst¹pienia Ukrainy do NATO, dlatego te¿
podkreli³a potrzebê zachowania pozablokowego statusu Ukrainy. Te dwa ugrupowania ³¹czy równie¿ kwestia jêzykowa. Otó¿ KPU, tak samo jak PR, domaga
siê przyznania jêzykowi rosyjskiemu statusu jêzyka urzêdowego. Ponadto partia
podkreli³a potrzebê wprowadzenia odpowiedzialnoci karnej za heroizacjê
osób, które wspó³pracowa³y z nazistami, oraz potrzebê udzielenia wsparcia dla
kanonicznej Cerkwi prawos³awnej, czyli dla Ukraiñskiej Cerkwi Prawos³awnej (Patriarchatu Moskiewskiego)48.
Wyniki badañ opinii publicznej przeprowadzane we wrzeniu i padzierniku
2012 r. jednoznacznie wskazywa³y, i¿ spokojne o pokonanie progu wyborczego
mog³y byæ cztery partie polityczne: PR, Ojczyzna, UDAR i KPU. Pewna pokonania klauzuli zaporowej nie mog³a byæ natomiast Swoboda. Zgodnie
z wynikami badañ przeprowadzonych przez Socjologiczn¹ Grupê Rejtynh poparcie dla poszczególnych partii politycznych wynosi³o: PR  26,3%, Ojczyzna
 22,6%, UDAR  12,0%, KPU  10,8%. Poza progiem wyborczym znalaz³y siê:
Swoboda  4,1%, Naprzód  Ukraina!  3,7% oraz Nasza Ukraina
 1,1%49. Wed³ug badañ przeprowadzonych przez Kijowski Miêdzynarodowy Instytut Socjologii poparcie by³o nastêpuj¹ce: PR  30,7%, UDAR  21,5%, Ojczyzna
 19,8%, KPU  13,3%, Swoboda  6,7%. Poza progiem wyborczym znalaz³y siê:
Naprzód Ukraina!  2,6% oraz Nasza Ukraina  1,8%50. Natomiast zgodnie
z wynikami badañ przeprowadzonych przez Research & Branding Group Partia
Regionów mog³a liczyæ na 27,8% g³osów, Ojczyzna  19,4%, UDAR  16,6%,
za KPU na 11,2%. Tu¿ poza progiem wyborczym znalaz³a siê Swoboda  4,7%51.
15 padziernika 2012 r. CWK anulowa³a rejestracjê Ukraiñskiej Platformy
Sobór. W zwi¹zku z tym ostatecznie do rywalizacji o miejsca w Radzie Najwy¿szej Ukrainy w wielomandatowym okrêgu wyborczym stanê³o 21 partii politycznych. Zgodnie z oczekiwaniami do parlamentu dosta³y siê: PR, Ojczyzna,
UDAR oraz KPU. Ponadto próg wyborczy, i to z du¿ym zapasem, pokona³a
Swoboda (zob. tab. nr 1). Frekwencja wyborcza wynios³a 57,99%52 .
48
49

Ibidem, s. 25.
Badanie opinii publicznej przeprowadzono w dniach 111 wrzenia 2012 r. Objêto nim
1200 osób, które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia. Zob. Ðåéòèíãè ïàðò³é ³ ïîë³òèê³â. Ñîö³îëîã³÷íà ãðóïà
Ðåéòèíã, âåðåñåíü 2012, s. 7.
50 Badanie przeprowadzono w dniach od 21 wrzenia do 1 padziernika 2012 r. na reprezentatywnej próbie 2043 osób, które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia. Zob. Åëåêòîðàëüí³ íàì³ðè âèáîðö³â
Óêðà¿íè íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ, <http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=100>.
51 Badanie przeprowadzono w okresie od 27 wrzenia do 9 padziernika 2012 r. wród
3118 osób. Zob. Îïèòóâàííÿ: â óêðà¿íñüêèé ïàðëàìåíò ïðîõîäÿòü ÷îòèðè ïàðò³¿,
ÂÎ Ñâîáîäà 5% áàðºð íå äîëàº, <http://www.newsru.ua/ukraine/13oct2012/barrier.html>.
52 Zob. Íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ-2012 çàô³êñîâàíà ðåêîðäíî íèçüêà ÿâêà, <http://dt.ua/
VYBORY -2012/na_parlamentskih_viborah-2012_zafiksovana_rekordno_nizka_yavka_vibortsiv.html>; ßâêà íà âèáîðàõ äî ÂÐ ñêëàëà 57,99%  äàí³ ÖÂÊ, http://gazeta.ua/articles/politics/
_yavka-na-viborah-do-vr-sklala-57-99-dani-cvk/463809.
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Tabela 1
Wyniki wyborów parlamentarnych 2012 r.

Nr

Nazwa partii

Procent
otrzymanych
g³osów

Liczba
otrzymanych
g³osów

30 %

6 116 746

1

Partia Regionów

2

Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie Ojczyzna

25,54%

5 209 090

3

UDAR (Ukraiñski Demokratyczny Sojusz na rzecz
Reform) Witalija Kliczki

13,96%

2 847 979

4

Komunistyczna Partia Ukrainy

13,18%

2 687 269

5

Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie Swoboda

10,44%

2 129 933

6

Partia Natalii Koro³ewskiej Naprzód Ukraina!

1,58%

322 198

7

Polityczna Partia Nasza Ukraina

1,11%

226 492

8

Radykalna Partia O³eha Laszki

1,08%

221 144

9

Partia Emerytów Ukrainy

0,56%

114 206

10

Socjalistyczna Partia Ukrainy

0,45%

93 071

11

Partia Zielonych Ukrainy

0,34%

70 261

12

Ukraiñska Partia Zielona Planeta

0,34%

70 106

13

Partia Ruska Koalicja

0,31%

65 532

14

Polityczna Partia Zieloni

0,25%

51 369

15

Polityczna Partia Ukraina Przysz³oci

0,18%

37 909

16

Polityczne Zjednoczenie Ojczysty Kraj

0,16%

32 701

17

Ludowo-Pracowniczy Zwi¹zek Ukrainy

0,11%

22 854

18

Polityczna Partia Nowa Polityka

0,10%

21 030

19

Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie Hromada

0,08%

17 667

20

Ukraiñskie Zgromadzenie Narodowe

0,08%

16 913

21

Liberalna Partia Ukrainy

0,07%

15 549

ród³o: Â³äîìîñò³ ïðî ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â âèáîðö³â ïî çàãàëüíîäåðæàâíîìó áàãàòîìàíäàòíîìó îêðóãó,
<http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp300?PT001F01=900>.

Partia Regionów, która wed³ug oficjalnych wyników uzyska³a 30% g³osów, tradycyjnie najwiêkszym poparciem cieszy³a siê w dziesiêciu po³udniowo-wschodnich regionach Ukrainy. Zwyciêstwo odnios³a w obwodzie donieckim (65,09%
g³osów), ³ugañskim (57,06%), ARK (52,34%), Sewastopolu (46,90%), obwodzie odeskim (41,90%), charkowskim (40,98%), zaporoskim (40,95%), miko³ajewskim (40,51%), dniepropietrowskim (35,79%), chersoñskim (29,34%). Ponadto ugrupowanie zwyciê¿y³o w obwodzie zakarpackim (30,87%). Partia
Regionów nie zdo³a³a pokonaæ progu wyborczego tylko w obwodzie lwowskim
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(4,70%)53. Drugie miejsce w wyborach zajê³a Ojczyzna. Odnios³a ona zwyciêstwo w 15 regionach centralnej i zachodniej Ukrainy: w obwodzie winnickim
(45,01%), czerniowieckim (39,60%), wo³yñskim (39,46%), tarnopolskim
(39,04%), iwanofrankowskim (38,21%), czerkaskim (37,78%), chmielnickim
(37,71%), kijowskim (36,63%), rówieñskim (36,59%), sumskim (36,27%), ¿ytomierskim (36,15%), kirowogradzkim (32,17%), w Kijowie (30,99%), w obwodzie czernihowskim (30,73%) i po³tawskim (30,14%)54. Warto podkreliæ, i¿
Ojczyzna jako jedyna partia polityczna zdo³a³a pokonaæ próg wyborczy
w ka¿dym z 27 regionów Ukrainy55. Trzecie miejsce w wyborach zdoby³ UDAR
Witalija Kliczki. Najwiêksze poparcie uzyska³ w Kijowie (25,45%) i obwodzie
zakarpackim (20,03%), za najmniejsze, nieprzekraczaj¹ce progu wyborczego,
w obwodzie donieckim (4,71%) i ³ugañskim (4,74%)56. Czwarta KPU, podobnie
jak PR, najwiêkszym poparciem cieszy³a siê w prorosyjskich po³udniowowschodnich regionach Ukrainy; sporód nich najwiêcej g³osów uzyska³a w Sewastopolu (29,46%) i obwodzie ³ugañskim (25,14%). Komunici nie zdo³ali
pokonaæ progu wyborczego w trzech obwodach Galicji  w obwodzie iwanofrankowskim (1,78%), tarnopolskim (1,92%) i lwowskim (1,99%)57. Ostatni¹
parti¹, która pokona³a próg wyborczy, okaza³a siê Swoboda. Ugrupowanie
odnios³o zwyciêstwo w obwodzie lwowskim (38,2%); ponadto bardzo dobry
wynik uzyska³o w pozosta³ych obwodach Galicji  w obwodzie iwanofrankowskim (33,79%) i tarnopolskim (31,22%)58. Partia nie zdo³a³a pokonaæ progu
wyborczego a¿ w dziewiêciu regionach po³udniowo-wschodniej Ukrainy  regionach zdominowanych przez zwolenników PR i KPU59.
Warto zwróciæ uwagê, i¿ poza progiem wyborczym znalaz³y siê partie polityczne wymieniane ju¿ na wiele miesiêcy przed wyborami jako ugrupowania,
które spowoduj¹ tylko rozproszenie opozycyjnego elektoratu. Nale¿y w pierwszej
53 Â³äîìîñò³ ïðî ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â ïî çàãàëüíîäåðæàâíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó â ìåæàõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, <http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/p302?PT001F01=900&pf7171=50>.
54 Â³äîìîñò³ ïðî ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â ïî çàãàëüíîäåðæàâíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó â ìåæàõ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Âñåóêðà¿íñüêå Îáºäíàííÿ Áàòüê³âùèíà, <http://www.cvk.gov.ua/pls/
vnd2012/wp302?PT001F 01=900&pf7171=52>.
55 Na 27 regionów Ukrainy sk³adaj¹ siê 24 obwody, Autonomiczna Republika Krymu oraz
dwa miasta wydzielone  Kijów i Sewastopol.
56 Â³äîìîñò³ ïðî ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â ïî çàãàëüíîäåðæàâíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó â ìåæàõ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ ÓÄÀÐ (Óêðà¿íñüêèé Äåìîêðàòè÷íèé Àëüÿíñ çà Ðåôîðìè)
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, <http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp302?PT001F01=900&pf7171=55>.
57 Â³äîìîñò³ ïðî ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â ïî çàãàëüíîäåðæàâíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó â ìåæàõ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè, <http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/
wp302?PT001F01=900&pf 7171=11>.
58 Â³äîìîñò³ ïðî ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â ïî çàãàëüíîäåðæàâíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó â ìåæàõ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Âñåóêðà¿íñüêå îáºäíàííÿ Ñâîáîäà, <http://
www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp 302?PT001F01=900&pf7171=71>.
59 W ARK, w obwodzie donieckim, ³ugañskim, w Sewastopolu, w obwodzie odeskim, charkowskim, zaporoskim, miko³ajewskim i chersoñskim.
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kolejnoci wymieniæ dwie partie za³o¿one przez by³ych wspó³pracowników
J. Tymoszenko  Partiê Natalii Koro³ewskiej Naprzód Ukraina! i Radykaln¹
Partiê O³eha Laszki  oraz partiê by³ego prezydenta Nasza Ukraina60. Jak
s³usznie zauwa¿y³ A. Skumin, w przypadku partii Koro³ewskiej mielimy do
czynienia ze wiadomym dzia³aniem maj¹cym na celu rozproszenie g³osów opozycji61. Natomiast w przypadku Naszej Ukrainy na drodze do koordynacji
dzia³añ z opozycj¹ stanê³y ambicje polityków NU62. Zdecydowan¹ wiêkszoæ
g³osów oddanych na partie, które nie pokona³y progu wyborczego, nale¿y traktowaæ jako g³osy odebrane dla opozycji (Ojczyzny, UDAR-u i Swobody).
Wed³ug niektórych szacunków w ten sposób opozycja zosta³a pozbawiona ponad
6% g³osów63.
Mimo indywidualnego zwyciêstwa Partii Regionów w okrêgu wielomandatowym mo¿na bez trudu zauwa¿yæ, i¿ wiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³a siê w nim
jednak opozycja. Otó¿ trzy ugrupowania opozycyjne otrzyma³y ³¹cznie ok. 50%
g³osów, podczas gdy partia w³adzy zdoby³a zaledwie 30% g³osów. Uzyskane
poparcie pozwoli³o opozycji na wprowadzenie do parlamentu z list wyborczych
a¿ 121 deputowanych, natomiast Partii Regionów osi¹gniêty wynik zapewni³
tylko 72 miejsca (zob. tab. nr 2). O ostatecznym sukcesie wyborczym mia³y
jednak zadecydowaæ, tak jak w 2002 r., wyniki wyborów wiêkszociowych.
Zgodnie z przewidywaniami najwiêksz¹ liczbê mandatów w okrêgach jednomandatowych uzyska³a Partia Regionów. Jej kandydaci zwyciê¿yli a¿ w 113
okrêgach, podczas gdy kandydaci opozycji zaledwie w 57. Ponadto niema³¹
liczbê miejsc uzyskali tzw. kandydaci bezpartyjni, sporód których znaczna
czêæ zdecydowa³a siê na przyst¹pienie do frakcji Partii Regionów. Dlatego
to, zgodnie ze stanem z 12 grudnia 2012 r., w jej sk³adzie znalaz³o siê
a¿ 210 deputowanych, podczas gdy w sk³adzie trzech frakcji opozycyjnych
tylko 17864.
O wielkiej wadze ka¿dego mandatu niech wiadczy nieuczciwa walka, któr¹
stoczy³ obóz w³adzy podczas podliczania g³osów w poszczególnych okrêgach
jednomandatowych, by wymieniæ choæby te okrêgi, w których ostatecznie nie
uda³o siê ustaliæ wyników g³osowania, a wiêc nr 94, 132, 194, 197 i 223.
W okrêgu nr 94 w obwodzie kijowskim po przeliczeniu 97,79% protoko³ów
zdecydowanie prowadzi³ kandydat Ojczyzny Wiktor Romaniuk, na którego
60
61

À. Ñêóì³í, Ïîë³òè÷í³ ø³ñòêè, Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü 2012, nr 20 (237), s. 15.
Na temat partii Natalii Koro³ewskiej jako technicznym projekcie w³adzy zob.
À. Ïàñòóõîâà, Õ³ä Êîðîëåâñüêî¿, Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü 2012, nr 3 (220), s. 1617.
62 À. Ñêóì³í, op. cit., s. 15.
63 Zob. Ð. Ôåäèíåöü, Çàâäàííÿ ïàðò³¿ âèêîíàíî, Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü 2012, nr 45 (262),
s. 1819.
64 Zob. Â³äêðèëàñÿ ïåðøà ñåñ³ÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ñüîìîãî ñêëèêàííÿ, <http://portal.rada. gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=323997&cat_id =33449>.
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Tabela 2
Liczba uzyskanych mandatów przez poszczególne partie polityczne
Liczba uzyskanych
mandatów
w okrêgach
jednomandatowych

Liczba uzyskanych
mandatów
w okrêgu
wielomandatowym

£¹czna liczba
uzyskanych
mandatów

Partia Regionów

72

113

185

Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie
Ojczyzna

62

39

101

UDAR Witalija Kliczki

34

6

40

Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie
Swoboda

25

12

37

Komunistyczna Partia Ukrainy

32

0

32

Jedyne Centrum

3

0

3

Partia Ludowa

2

0

2

Partia Zwi¹zek

1

0

1

Radykalna Partia O. Laszki

1

0

1

43

0

43

Nazwa partii

Bezpartyjni

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Îáðàí³ äåïóòàòàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, <http://
www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp611?PT001F01=900>.

kandydaturê odda³o g³osy 38 632 (45,21%) wyborców. Kandydatka Partii Regionów Tetiana Zasucha mia³a wówczas 30 114 (35,24%) g³osów, a wiêc mniej
o ponad osiem tysiêcy65. W celu zapewnienia zwyciêstwa kandydatce Partii
Regionów OWK podjê³a decyzjê o uniewa¿nieniu wyników g³osowania w 28 lokalach wyborczych, które zapewnia³y zwyciêstwo kandydatowi opozycji. Dziêki
temu zabiegowi zwyciê¿czyni¹ wyborów og³oszono T. Zasuchê. Mia³a ona uzyskaæ 24 555 (41,80%) g³osów, za kandydat opozycji  23 386 (39,81%) g³osów66. W okrêgu nr 132 w obwodzie miko³ajewskim po przeliczeniu 100%
protoko³ów z obwodowych komisji wyborczych zwyciêzc¹ by³ kandydat Ojczyzny Arkadij Kornackyj, który mia³ przewagê nad konkurentem z Partii Regionów Witalijem Trawiankiem dorównuj¹c¹ 4 299 g³osom67. Jednak w wyniku
zmian wprowadzonych w protoko³ach przez 47 obwodowych komisji wyborczych
65 Î. Êîâàëåíêî, Âêðàäåíà ïåðåìîãà, Óêðà¿íñüêà ïðàâäà, <http://www. pravda.com.ua/columns/2012/11/4/6976663/> [data dostêpu: 4.11.2012].
66 Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹94 (Êè¿âñüêà îáëàñòü), <http://www.cvk.gov.ua/pls/
vnd2012/ WP040?PT001F01=900&pf7331=94>. Zob. tak¿e Ì. Ëºë³÷, Ìàæîðèòàðíèé
áåñïðºäºë, Óêðà¿íñüêèé òèæäåíü 2012, nr 45, s. 15.
67 ÖÂÊ ïðèéíÿëà ïðîòîêîë 132 îêðóæêîìó ³ ïåðåâ³ðèòü äî êîìè, Óêðà¿íñüêà ïðàâäà,
<http://www.pravda.com.ua/news/2012/11/3/6976626/> [data dostêpu: 3.11.2012].
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ostateczny wynik uleg³ zmianie na korzyæ kandydata Partii Regionów. Mia³ on
uzyskaæ 29 910 (39,97%) g³osów, za kandydat opozycji 29 678 (39,66%) g³osów68. Îstatecznego zwyciêstwa kandydatowi opozycji nie by³a nawet w stanie
zapewniæ przewaga ponad 12 tysiêcy g³osów. Taka sytuacja mia³a miejsce
w okrêgu wyborczym nr 194 w obwodzie czerkaskim, w którym to kandydat
Ojczyzny Myko³a Bu³ateckyj uzyska³ 32 554 g³osy (40,79%), za jego kontrkandydatka, Wa³entyna ¯ukowska, otrzyma³a zaledwie 20 181 (25,29%) g³osów69. Zwyciêstwo kandydatowi opozycji odebrano równie¿ w okrêgu nr 197
w obwodzie czerkaskim, w którym kandydat Ojczyzny, £eonid Dacenko, uzyska³ 28 610 g³osów, za bezpartyjny Bohdan Hubskyj 23 938 g³osów70. Wed³ug
ostatecznych danych CWK Hubskyj mia³ uzyskaæ 29 084 g³osy (35,65%), za
Dacenko 25 961 (31,82%) g³osów71. Koñcowy wynik zosta³ zapewniony dziêki
podrobieniu protoko³ów72. Kolejnym okrêgiem, w którym nie uda³o siê ustaliæ
wyników g³osowania, a w³aciwie nie chciano ich ustaliæ, by³ okrêg nr 223
w Kijowie. W tym okrêgu kandydat obozu w³adzy Wiktor Py³ypyszyn otrzyma³
o 930 g³osów mniej od kandydata Swobody Jurija £ewczenki73. Jednak to
w³anie przedstawiciel w³adzy zosta³ uznany za zwyciêzcê, na którego mia³o
zag³osowaæ 27 468 (27,57%) osób. Kandydat opozycji mia³ otrzymaæ 27 026
(27,12%) g³osów74. Sukces kandydata w³adzy zosta³ zapewniony dziêki zniszczeniu czêci kart do g³osowania z g³osami oddanymi na opozycjonistê. Dlatego
podczas powtórnego przeliczania okaza³o siê, i¿ znaczna czêæ g³osów, które
wczeniej by³y zaliczone na korzyæ £ewczenki, jest niewa¿na75. Powy¿sze sytuacje, zwi¹zane z procesem nieprawid³owego podliczania g³osów, to tylko niektóre z tych, które mia³y miejsce podczas wyborów parlamentarnych 2012 r.
Wed³ug Ruchu Obywatelskiego Wspólna Sprawa takich okrêgów by³o co najmniej 3576. Wspólna Sprawa nie wymieni³a jednak, ju¿ wspominanych, okrêgów
68

Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹132 (Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü), <http://www.cvk.gov.ua/pls/
vnd2012/WP040?PT001F01=900&pf7331=132>. Zob. tak¿e Ì. Ëºë³÷, op. cit., s. 15.
69 Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹194 (×åðêàñüêà îáëàñòü), <http://www.cvk.gov.ua/pls/
vnd2012/ WP040?PT001F01=900&pf7331=194>. Zob. tak¿e Ì. Ëºë³÷, op. cit., s. 16.
70 Ó ×åðêàñüêîìó îêðóç³ Ãóáñüêîãî-Äàöåíêà ïåðåì³ã îñòàíí³é, Óêðà¿íñüêà ïðàâäà,
<http://www.pravda.com.ua/news/2012/11/1/6976447/> [data dostêpu: 1.11.2012].
71 Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹197 (×åðêàñüêà îáëàñòü), <http://www.cvk.gov.ua/pls/
vnd2012/ WP040?PT001F01=900&pf7331=197>.
72 Â. Òðåãóáîâ, Ïÿòü îêðóã³â ïåêëà, Äçåðêàëî òèæíÿ. Óêðà¿íà 2012, nr 40, <http://
dt.ua/POLITICS /pyat_okrugiv_pekla-111901.html>.
73 Ñ. Ùåðáèíà, 223-é ÎÂÊ. Çà ñêëîì, Óêðà¿íñüêà ïðàâäà, <http://www.pravda.com. ua/
articles/2012/11/2/6976549/> [data dostêpu: 2.11.2012].
74 Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹223 (ì. Êè¿â), <http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/
WP040? PT001F01=900&pf7331=223>.
75 ÎÂÊ 223: Ïèëèïèøèí âèðèâàº ïåðåìîãó çàâäÿêè ç³ïñîâàíèì áþëåòåíÿì, Óêðà¿íñüêà
ïðàâäà, <http://www.pravda.com.ua/news/2012/11/8/6977043/> [data dostêpu: 8.11.2012].
76 Zob. Ñï³ëüíà ñïðàâà çàÿâëÿº, ùî ðåçóëüòàòè ÖÂÊ ñôàëüñèô³êîâàí³ ïî 35 îêðóãàõ,
Óêðà¿íñüêà ïðàâäà, <http://www.pravda.com.ua/news/2012/11/1/6976381/> [data dostêpu: 1.11.2012].
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nr 94, 194 i 223, jak równie¿ okrêgów numer 11 i 14 w obwodzie winnickim,
w których to zwyciêstwa zostali pozbawieni kandydaci Ojczyzny  Natalia
So³ejko i Iwan Melnyczuk. Mechanizm fa³szowania wyników wyborów w tych
dwóch okrêgach by³ taki sam jak w przypadku okrêgu nr 223  zniszczono czêæ
kart do g³osowania z g³osami oddanymi na opozycjonistów. Nastêpnie podczas
powtórnego przeliczenia okazywa³o siê, i¿ na korzyæ opozycjonistów niesprawiedliwie zaliczono szereg g³osów77.
Podczas analizy wyborów parlamentarnych 2012 r. wy³ania siê obraz wielu
nadu¿yæ, wielu przypadków ³amania prawa  by wspomnieæ wykorzystywanie
czynnika administracyjnego, kupowanie g³osów wyborczych, kupowanie miejsc
w komisjach wyborczych, przypadki zastraszania i pobiæ agitatorów oraz kandydatów na deputowanych, jak równie¿ fa³szowanie wyników wyborów przez poszczególne okrêgowe i obwodowe komisje wyborcze. Nale¿y jednak podkreliæ,
i¿ wszelkiego rodzaju nadu¿ycia przynios³y po¿¹dany przez w³adzê skutek
przede wszystkim w przypadku wyborów wiêkszociowych, w których to zdecydowanie wygra³a PR. Du¿¹ liczbê miejsc w okrêgach jednomandatowych zdobyli tak¿e tzw. kandydaci niezale¿ni, z których znaczna czêæ bardzo szybko okaza³a siê byæ zale¿na od Partii Regionów. Nale¿y jednak na koniec odnotowaæ, i¿
fa³szowanie wyników wyborczych odbywa³o siê nie tylko w okrêgach jednomandatowych, ale równie¿ w okrêgu wielomandatowym. Na przyk³ad w samym
tylko Fastowie i rejonie fastowskim ju¿ po podliczeniu g³osów i sporz¹dzeniu
protoko³ów przez poszczególne obwodowe komisje wyborcze dopisano Partii
Regionów 3410 g³osów. Zdecydowan¹ wiêkszoæ z nich, bo a¿ 3380, odebrano
partii Witalija Kliczki78. Nie mog¹ wiêc dziwiæ wyniki równoleg³ego podliczenia g³osów przeprowadzonego przez partiê UDAR. Wed³ug nich podczas wyborów parlamentarnych 2012 r. Partia Regionów uzyska³a 27,08% g³osów, Ojczyzna  25,4%, UDAR  15,08%, KPU  12,68%, za Swoboda  11,7%79.
Zatem w porównaniu z oficjalnymi wynikami wyborów mniejsze poparcie
o prawie 3% uzyska³a PR. Natomiast wiêksz¹ liczbê g³osów otrzyma³a partia
UDAR oraz Swoboda.

77 Íà Â³ííè÷÷èí³ âæå ïåðåìàãàº îïîíåíò îïîçèö³îíåðêè, Óêðà¿íñüêà ïðàâäà, <http://
www.pravda.com.ua/news/2012/11/4/6976639/> [data dostêpu: 4.11.2012]. Zob. tak¿e Ì. Ëºë³÷,
op. cit., s. 14.
78 Wyniki zosta³y sfa³szowane w 17 z 25 obwodowych komisji wyborczych Fastowa oraz
jednej komisji w rejonie fastowskim (We³yka Snitynka). W posiadaniu autora s¹ notatki sporz¹dzone w noc wyborcz¹ z oryginalnych protoko³ów kilku obwodowych komisji wyborczych Fastowa.
Liczby zawarte w protoko³ach nie zgadzaj¹ siê z liczbami umieszczonymi na oficjalnej stronie
CWK. G³osy odebrane partii UDAR zosta³y dodane PR.
79 Çà ðåçóëüòàòàìè ïàðàëåëüíîãî ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â ÓÄÀÐ íàáðàâ ïîíàä 15%, <http://
klichko. org/ua/news/infographics/za-rezultatami-paralelnogo-pidrahunku-golosiv-udar-nabrav-ponad-15>.
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Wybory parlamentarne 2012 r., tak jak i wybory 2002 r. udowodni³y, ¿e
partia w³adzy potrafi zapewniæ sobie zwyciêstwo pomimo tego, i¿ to opozycja
cieszy siê wiêksz¹ popularnoci¹ wród spo³eczeñstwa. O przegranej opozycji
zdecydowa³a przede wszystkim zmiana ordynacji wyborczej. W przypadku przeprowadzenia wyborów na podstawie systemu proporcjonalnego wynik koñcowy
elekcji by³by zupe³nie inny  opozycja dysponowa³aby w Radzie Najwy¿szej
wiêkszoci¹ bezwzglêdn¹. Oczywicie o tym doskonale wiedzia³a Partia Regionów, dlatego to d¹¿y³a do zmiany systemu wyborczego. Podsumowuj¹c nale¿y
tak¿e podkreliæ, i¿ wybory parlamentarne 2012 r. trzeba traktowaæ jako próbê
generaln¹ przed wyborami prezydenckimi 2015 r. Wynik wyborczy osi¹gniêty
przez opozycjê w okrêgu wielomandatowym wskazuje, i¿ to jej kandydat bêdzie
mia³ najwiêksze szanse w rywalizacji o najwy¿szy urz¹d w pañstwie. Oczywicie tutaj nasuwa siê pytanie, czy liderzy opozycji bêd¹ umieli zrezygnowaæ ze
swoich osobistych ambicji na rzecz wspólnego kandydata, tak jak mia³o to miejsce w 2004 r., gdy Julia Tymoszenko zrezygnowa³a z ubiegania siê o najwy¿szy
urz¹d w pañstwie na rzecz Wiktora Juszczenki. Warto w tym miejscu przypomnieæ, i¿ po wygranych wyborach parlamentarnych 2002 r. obóz w³adzy przegra³ wybory prezydenckie 2004 r. Czy ten scenariusz powtórzy siê i tym razem,
a wiêc po wygranych wyborach parlamentarnych 2012 r. bêdzie on zmuszony do
pogodzenia siê z przegran¹ w wyborach prezydenckich 2015 r.? Zapewne obóz
rz¹dz¹cy zrobi wiele, aby utrzymaæ siê przy w³adzy, a najlepszym tego przyk³adem jest przebieg elekcji parlamentarnej 2012 r. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿
wykorzystanie wszelkich rodków, zgodnych i niezgodnych z prawem, nie zapewni³o sukcesu wyborczego Wiktorowi Janukowiczowi podczas elekcji prezydenckiej 2004 r. Na drodze do zwyciêstwa stanê³a wówczas zjednoczona opozycja oraz spo³eczeñstwo, które wyst¹pi³o przeciwko sfa³szowanym wyborom,
daj¹c tym samym pocz¹tek pomarañczowej rewolucji. Odpowied na pytanie,
czy cz³onkowie opozycji i spo³eczeñstwo bêd¹ ju¿ gotowi do ponownego przeciwstawienia siê ewentualnym fa³szerstwom wyborczym, powinnimy poznaæ
podczas wyborów prezydenckich.
2012 parliamentary election in Ukraine
The decisive factor which determined the victory of the Party of Regions in the 2012 parliamentary election in Ukraine was an introduction of a new voting system in 2011. Therefore,
the article focuses, among other things, on certain legal solutions that determined the victory
of the ruling party and thus the defeat of the opposition parties. The article discusses the main
political powers and priorities of their programmes, as well as integration processes which
involved both the opposition and the ruling fractions. The process of creating electoral
committees is described together with the most common cases of breaking the law during the
election. Furthermore, the official results of parliamentary election of 2012 are analyzed.
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1. Wstêp
Region Europy rodkowej i Wschodniej to czêæ obszaru Europy, do którego
zwykle zalicza siê pañstwa po³o¿one w jej centralnej i wschodniej czêci (por.
mapa 1). Wiêkszoæ pañstw tego regionu to cz³onkowie Unii Europejskiej (UE),
od 2004 r. s¹ nimi: Czechy, Wêgry, Polska, S³owacja, S³owenia, Estonia, Litwa
i £otwa. W 2007 r. grupa pañstw Europy rodkowo-Wschodniej (EW) w UE
zosta³a powiêkszona o Bu³gariê i Rumuniê. Do grupy pañstw regionu EW
zalicza siê tak¿e Rosjê i Ukrainê. Pozosta³e pañstwa nale¿¹ce do tego regionu,
czyli kraje ba³kañskie oraz Bia³oru, w chwili obecnej s¹ mniej znacz¹ce pod
wzglêdem offshoringu. Jednak ju¿, jak mo¿na s¹dziæ, przyst¹pienie do UE kolejnych pañstw, w tym Chorwacji w lipcu 2013 r., w ci¹gu kilku lat powinno
zdynamizowaæ sytuacjê w zakresie omawianej problematyki.
W ujêciu definicyjnym w szerszym zakresie podkrela siê, ¿e offshoring jest
procesem polegaj¹cym na wytwarzaniu us³ug na terytorium innego pañstwa1.
W ujêciu wê¿szym terminem tym2 okrela siê takie dzia³anie podejmowane
1 Odwrotnym zjawiskiem do offshoringu jest coraz bardziej popularne zjawisko reshoringu,
czyli przenoszenie produkcji przede wszystkim amerykañskich firm (g³ównie z Chin i Meksyku)
z powrotem do USA. Nazwê stworzyli ekonomici ze Stanów Zjednoczonych. Reshoring nie jest
jeszcze zjawiskiem masowym, ale coraz bardziej widocznym. Reshoring nie dotyczy, jak dot¹d,
pañstw Europy rodkowej i Wschodniej.
2 Por. tak¿e M. Majchrzak, Offshoring jako nowoczesna forma wiadczenia us³ug w skali
miêdzynarodowej, Zeszyty Naukowe 2010, nr 145, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Of
-fshoring in turbulent times, CEBIT Global Business Magazine 2010.
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Mapa 1. Kraje Europy rodkowej i Wschodniej
ród³o: https://maps.google.pl/maps/ [data dostêpu: 26.04.2013].

przez przedsiêbiorstwa, które polega na wydzieleniu czêci produkcji lub/oraz
us³ug biznesowych, technologii informacyjnej (IT) i badawczo-rozwojowych,
a nastêpnie przekazaniu ich do wykonania przedsiêbiorstwom w krajach o ni¿szych kosztach pracy lub o wiêkszych zasobach kapita³u intelektualnego3. W tabeli 1 podano typy us³ug, które najczêciej podlegaj¹ offshoringowi.
Typy us³ug podlegaj¹cych offshoringowi
Typ us³ug

Tabela 1

Przyk³ad us³ugi

Us³ugi IT

programowanie, integracja systemów, testowanie
aplikacji, zarz¹dzanie infrastruktur¹ IT, konsulting IT,
tworzenie software, hurtowanie danych

Us³ugi biznesowe, us³ugi wspieraj¹ce
funkcjonowanie przedsiêbiorstwa, us³ugi
oparte na wiedzy

centra kontaktowe, zarz¹dzanie zasobami ludzkimi,
listy p³ac, finanse i ksiêgowoæ, analiza finansowa, data
mining, us³ugi in¿ynierskie, badania i rozwój, us³ugi
prawne, dziennikarskie, medyczne

ród³o: Offshoring in turbulent times, CEBIT Global Business Magazine 2010, s. 611.

Terminy outsourcing i offshoring s¹ nies³usznie ze sob¹ mylone, wiele osób
u¿ywa ich zamiennie. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na wyrane ró¿nice definicyjne wystêpuj¹ce miêdzy oboma pojêciami. Outsourcing oznacza bowiem prze3

N. Burgholder, Outsourcing: The Definitive View, Applications and Implications, New Jersey
2006, s. 15.
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suniêcie zamówieñ, produkcji, us³ug do innej firmy, a z kolei offshoring to
przesuniêcie zamówieñ, produkcji i us³ug poza granice kraju4. Wybór pañstwa
jako lokalizacji offshoringu w sferze us³ug warunkuj¹ takie czynniki, jak korzystne dla inwestora parametry: stawki p³ac, skala podatku oraz inne ulgi oferowane przedsiêbiorstwom, a ponadto wystêpuj¹ce w danym pañstwie zasoby kapita³u ludzkiego i struktury oraz trendy charakteryzuj¹ce dan¹ gospodarkê.
Wybór lokalizacji offshoringu jest bardzo istotny, gdy¿ rozwój przedsiêbiorstwa
warunkuje w du¿ym stopniu dostêp do okrelonych zasobów, a w szczególnoci
do kapita³u ludzkiego. D¹¿enie do pozyskania pracowników o okrelonych kwalifikacjach doprowadzi do tego, ¿e dzia³alnoæ offshoringowa bêdzie najprawdopodobniej lokowana w nowych miejscach, znajduj¹cych siê poza tradycyjnie
najczêciej wybieranymi regionami. Posiadane przez dane pañstwo zasoby si³y
roboczej przes¹dzaj¹ w znacznym stopniu o jego atrakcyjnoci jako miejsca
lokalizacji inwestycji typu offshore5.
2. Karpackie tygrysy
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat du¿o pañstw i regionów wiata dziêki
wykreowaniu swoich rynków gospodarczych i tym samym otworzeniu siê na
wiat sta³o siê popularnym celem dla offshoringu. Wiêkszoæ rozwiniêtych
i uprzemys³owionych regionów wiata wiadczy us³ugi offshoringu czy posiada
swoj¹ bazê us³ugow¹, zlokalizowan¹ w s¹siedztwie swojego regionu. Przyk³adowo: Ameryka Pó³nocna umiejscowi³a swoje us³ugi offshoringowe w Ameryce
rodkowej i Po³udniowej, Europa Zachodnia w Europie rodkowej i Wschodniej6, region Azji, Pacyfiku i pozosta³ych g³ównych regionów gospodarczych
wiata  w Chinach i Indiach, maj¹c tym samym wp³yw na ca³y globalny rynek.
G³ówne regiony offshoringu specjalizuj¹ siê w rozmaitych dziedzinach. Wp³ywa
na to sytuacja gospodarcza danego pañstwa oraz jej g³ówne cele rozwoju. Na
przyk³ad, Chiny s¹ g³ówn¹ baz¹ us³ugow¹, a Indie sta³y siê synonimem offshoringu w dziedzinach IT, us³ugach i operacjach finansowych realizowanych na
skalê wiatow¹. EW, jako ca³y region, sta³a siê miejscem offshoringu dla wielu
firm europejskich i amerykañskich, powoduj¹c tym samym nap³yw firm azjatyckich w tym regionie7.
4

K. Rybiñski, Globalizacja w trzech ods³onach, http://www.rybinski.eu/wp-content/uploads/
offshoring_06 1027.pdf, s. 17 [data dostêpu: 04.05.2013].
5 D. Farrell, Offshoring, Understanding the Emerging Global Market, McKinsey Global Institute 2006, s. 12; por. tak¿e D. Ciesielska, Offshoring us³ug. Wp³yw na rozwój przedsiêbiorstwa,
Warszawa 2009.
6 Jedn¹ z g³ównych lokalizacji offshoringu procesów biznesowych w regionie Europy rodkowo-Wschodniej jest Polska.
7 Por. szerzej Zachowanie przedsiêbiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejcie sieciowe, pod red. K. Fonfary, Warszawa 2009.
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Tabela 2 obrazuje udzia³ wybranych krajów/regionów w globalnym rynku
offshoringu w latach 20042011.
Udzia³ poszczególnych krajów/grup krajów w globalnym rynku offshoringu
w latach 20042011 (w %)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tabela 2

2011

Indie

32

34

35

35

35

35

34

34

Kanada

45

38

33

27

23

21

19

20

Filipiny

9

12

14

15

15

15

14

14

Irlandia

7

6

5

5

4

4

4

4

Chiny

2

2

2

2

3

3

4

4

Kraje Europy rodkowej
i Wschodniej

1

1

2

4

6

6

8

8

Inne

4

7

9

12

14

16

17

16

ród³o: UNCTAD, based on information from the Everest Research Institute analysis and Nasscom, 2010 and 2012.

Zgodnie z danymi statystycznymi zawartymi w tabeli 2 ronie znaczenie offshoringu w regionie EW. W 2004 r. udzia³ tej grupy pañstw w globalnym rynku
offshoringu wyniós³ zaledwie 1%, podczas gdy w 2011 r. a¿ 7%.
W pierwszej dekadzie XXI w. kraje, takie jak: Czechy, Wêgry, Polska
i S³owacja osi¹gnê³y jedn¹ z najwy¿szych pozycji na wiecie pod wzglêdem np.
produkcji samochodów na osobê w Europie. Wszystko to dziêki niezwykle potrzebnemu w tym regionie nap³ywowi bezporednich inwestycji zagranicznych
realizowanemu przez takie firmy, jak: Volkswagen, Toyota-Peugeot-Citroën, Hyundai, Kia, Audi, Renault, Suzuki, Fiat i inne. Przeniesienie produkcji mo¿e
nast¹piæ poprzez bezporednie inwestycje zagraniczne. Tabela 4 obrazuje przep³ywy bezporednich inwestycji zagranicznych w regionie EW. Warto nadmieniæ, ¿e offshoring w formie bezporednich inwestycji zagranicznych jest czêsto
wykorzystywany przez firmy decyduj¹ce siê na delokalizacjê us³ug, które charakteryzuj¹ siê wiêkszym skomplikowaniem i których sposób wykonania ulega
czêstym zmianom, oraz us³ug maj¹cych wysokie wymagania zwi¹zane z bezpieczeñstwem przeprowadzania operacji8.

8

A. Vashistha, The Offshore Nation, New York 2006, s. 90.

2429

588

1825

12 886

7808

S³owacja

S³owenia

Chorwacja

Rosja

Ukraina

2006

5604

29 701

1473

644

4693

11 367

19 603

1663

1817

6818

1797

5463

7805

9891

55 073

5035

1514

3581

9921

23 561

2322

2015

3951

2725

10 444

12 389

2007

10 913

75 002

6179

1947

4687

13 910

14 839

1261

2045

7384

1731

6451

9855

2008

Nap³yw BIZ

4816

36 500

2911

-582

-50

4847

13 698

94

172

2045

1838

2927

3351

2009

6495

41 194

583

834

526

3573

9681

349

629

2377

1539

6781

2170

2010

275

12 767

239

641

150

-31 423

3406

128

346

2179

691

19 1

310

2005

-133

23 151

259

862

511

279

8864

170

291

3877

1107

468

177

2006

673

45 916

289

1802

600

277

5405

369

597

3621

1746

1620

282

2007

1010

55 594

1425

1390

530

-86

4414

243

336

3111

1114

4323

755

2008

Odp³yw BIZ

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) [data dostêpu: 2.05. 2013].

6483

Rumunia

1028

Litwa

707

7709

Wêgry

10 293

2869

Estonia

Polska

11 653

Republika Czeska

£otwa

3920

2005

Bu³garia

Pañstwo

Przep³ywy bezporednich inwestycji zagranicznych w regionie Europy rodkowej i Wschodniej (w mln USD)

162

43 665

1235

167

432

193

5219

-62

217

2699

1549

949

-119

2009

736

51 697

-203

151

328

203

4701

16

128

1546

133

1702

238

2010

Tabela 3
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Dane statystyczne zawarte w tabeli 3 przedstawiaj¹ wzrost nap³ywu bezporednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do EW. Szczególnie by³ on widoczny
w latach 20062008 w Polsce, Czechach, na Wêgrzech, w Rosji, na Ukrainie,
w Rumunii i Chorwacji. W latach 20092010 na skutek kryzysu ekonomicznego
i spowolnienia koniunktury gospodarczej w wielu pañstwach, szczególnie
o mniejszym potencjale, takich jak Estonia, Litwa, £otwa, ale równie¿ w pozosta³ych pañstwach regionu, nast¹pi³ spadek nap³ywu BIZ.
Zgodnie z prognozami UNCTAD9 kraje EW mog¹ spodziewaæ siê wzrostu
zainteresowania ze strony kapita³u zagranicznego w takich dziedzinach, jak B&R
i projektowanie, biznes wspieraj¹cy us³ugi, w tym technologiê informatyczn¹, czy
orodki technologiczne. Wartym podkrelenia jest fakt, ¿e dynamika zjawiska
w regionie EW nie ustêpuje tej, jak¹ obserwuje siê w Chinach, przy zachowaniu
proporcji potencja³ów10. Pomimo kryzysu gospodarczego i spowolnienia wzrostu,
w tym spadku PKB, w regionie, znacznie wiêkszym, ni¿ ma to miejsce w przypadku takich pañstw, jak Chiny czy Indie, skala i dynamika rozwoju EW w zakresie
offshoringu jest nadal widoczna. Tabela 4 obrazuje, jak zmienia siê wielkoæ
globalnego rynku offshoringu na przestrzeni ostatnich lat. Widoczny jest szczególnie du¿y wzrost w zakresie offshoringu procesów biznesowych i IT11.
Wielkoæ globalnego rynku offshoringu (w mld USD)

Tabela 4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Offshoring
procesów
biznesowych
(BPO)

10 do 12

17 do 19

22 do 25

26 do 29

54 do 56

56 do 58

57 do 59

Offshoring
procesów IT
(ITO)

20 do 23

30 do 32

37 do 40

44 do 47

35 do 37

36 do 48

39 do 40

£¹cznie

30 do 35

47 do 51

59 do 65

70 do 76

89 do 93

92 do 96

100 do 103

ród³o: UNCTAD, based on information from the Everest Research Institute analysis and Nasscom, 2010
and 2012.

Globalny eksport us³ug IT oraz procesów biznesowych, jak zosta³o to zobrazowane w tabeli 4, zwiêksza³ siê dynamicznie od 2004 r. W 2004 r. wyniós³ on
3035 mld USD, a w 2010 r. ju¿ 100103 mld USD.
9 World Investment Report 2012. Towards a new generation of investment policies, UNCTAD,
New YorkGeneva 2012, s. 5659.
10 Ibidem.
11 Offshoring w niniejszym zestawieniu jest traktowany jako po³¹czenie offshoringu kapita³owego w formie bezporednich inwestycji zagranicznych oraz outsourcingu miêdzynarodowego.
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W grudniu 2007 r. miêdzynarodowy magazyn BusinessWeek12 okrzykn¹³
EW nastêpnym offshoringowym schronieniem dla rozwoju in¿ynierii i oprogramowania oraz pisa³, ¿e powsta³a potêga offshoringu. Don DePalma, wywodz¹cy siê z firmy badawczo-konsultingowej Common Sense Advisory13, opisuj¹c w ostatnim czasie potencjalny wzrost gospodarczy tego regionu, okreli³
EW jako karpackie tygrysy, na wzór s³ynnych azjatyckich czy celtyckich
tygrysów. (Okrelenie karpackie tygrysy wywodzi siê od Karpat  ³añcucha
górskiego po³o¿onego w regionie EW, ci¹gn¹cego siê ³ukiem przez terytoria
Austrii, Czech, S³owacji, Polski, Ukrainy, Rumunii, Serbii i pó³nocnych Wêgier). Jeszcze w 2009 r. Ernst i Young14 w swojej publikacji European Attractiveness Survey «Emerging Economies Stake Their Claim» potwierdzi³ pozycjê
pañstw regionu EW, która stanowi wa¿n¹ konkurencjê dla chiñskich niskich
cen. Firma ta, opieraj¹c siê na badaniach wród miêdzynarodowych menad¿erów
biznesowych pracuj¹cych w Europie, odkry³a, ¿e kraje EW sta³y siê g³ównym
celem planów offshoringu poród firm, które realizuj¹ swoje projekty za granic¹.
Warto przytoczyæ dane, z których wynika, ¿e EW stanowi³a np. ponad 50%
firm realizuj¹cych swoje nowe przedsiêwziêcia za granic¹ w 2011 r. (dla porównania w 2004 r. by³o to zaledwie 27%), wyprzedzaj¹c tym samym m.in. Chiny,
które utrzymuj¹ siê na sta³ym poziomie  22%. Indie sta³y siê rynkiem wschodz¹cym (7% dla offshoringu) g³ównie dla firm amerykañskich.
Pozycjê regionu Europy rodkowej i Wschodniej potwierdza tak¿e publikacja rankingu Global Services Location Index firmy A.T. Kearney (por. tabela 5).
Uwzglêdnia on trzy czynniki, które determinuj¹ atrakcyjnoæ offshoringu na
wiecie, tj. atrakcyjnoæ finansow¹, dostêpnoæ i umiejêtnoæ pracowników oraz
otoczenie biznesu. Kraje EW zajmuj¹ relatywnie wysokie pozycje w rankingu:
Estonia  11., £otwa  13., Litwa  14., Bu³garia  17., Rosja  20., Polska
 24., Rumunia  25., Wêgry  31., Republika Czeska  35., Ukraina  38.,
S³owacja  40. Czo³owe lokaty zajmuj¹ kraje rozwijaj¹ce siê z Azji oraz Ameryki Po³udniowej i Ameryki rodkowej. Z krajów Unii Europejskiej spoza EW
wysokie pozycje zajê³y Wielka Brytania i Niemcy.

12
13
14

http://www.businessweek.com [data dostêpu: 14.04.2013].
http://www.commonsenseadvisory.com [data dostêpu: 18.04.2013].
http://www.ey.com [data dostêpu: 18.04.2013].
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Tabela 5
A.T. Kearney, Global Services Location Index, 2011

Lp.

Kraj

Atrakcyjnoæ
finansowa

Dostêpnoæ
i umiejêtnoci
pracowników

Otoczenie
biznesu

£¹czna
wartoæ
indeksu

1,14

7,01

1.

Indie

3,11

2,76

2.

Chiny

2,62

2,55

1,31

6,49

3.

Malezja

2,78

1,38

1,83

5,99

4.

Egipt

3,10

1,36

1,35

5,81

5.

Indonezja

3,24

1,53

1,01

5,78

6.

Meksyk

2,68

1,60

1,44

5,72

7.

Tajlandia

3,05

1,38

1,29

5,72

8.

Wietnam

3,27

1,19

1,24

5,69

9.

Filipiny

3,18

1,31

1,16

5,65

10.

Chile

2,44

1,27

1,82

5,52

11.

Estonia

2,31

0,95

2,24

5,51

12.

Brazylia

2,02

2,07

1,38

5,48

13.

£otwa

2,56

0,93

1,96

5,46

14.

Litwa

2,48

0,93

2,02

5,43

15.

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

2,41

0,94

2,05

5,41

16.

Wielka Brytania

0,91

2,26

2,23

5,41

17.

Bu³garia

2,82

0,88

1,67

5,37

18.

Stany Zjednoczone

0,45

2,88

2,01

5,35

19.

Kostaryka

2,84

0,94

1,56

5,34

20.

Rosja

2,48

1,79

1,07

5,34

21.

Sri Lanka

3,20

0,95

1,11

5,26

22.

Jordan

2,97

0,77

1,49

5,23

23.

Tunezja

3,05

0,81

1,37

5,23

24.

Polska

2,14

1,27

1,81

5,23

25.

Rumunia

2,54

1,03

1,65

5,21

26.

Niemcy

0,76

2,17

2,27

5,20

31.

Wêgry

2,05

1,24

1,82

5,11

35.

Republika Czeska

1,81

1,14

2,03

4,98

38.

Ukraina

2,86

1,07

1,02

4,95

40.

S³owacja

2,33

0,93

1,65

4,91

ród³o: A.T. Kearney, Global Services Location Index 2011, http:// https://www.atkearney.com/gbpc/globalservices-location-index/full-report/ [data dostêpu: 3.05.2013].
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3. Co stanowi o atrakcyjnoci zjawiska offshoringu
w Europie rodkowej i Wschodniej?
Wzrost atrakcyjnoci dla offshoringu pañstw EW jest wynikiem wielu czynników. Dotycz¹ one m.in. globalizacji sektora us³ugowego. W pracy zidentyfikowano kilka najwa¿niejszych.
Pierwszym, niezwykle istotnym, jest si³a robocza15. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
pracownicy EW cechuj¹ siê wysokim wykszta³ceniem, dobrym wyszkoleniem,
motywacj¹, osi¹gaj¹ wysoki poziom produktywnoci i elastycznoci. Wszystkie
te cechy si³y roboczej czyni¹ EW atrakcyjnym obszarem w tej czêci wiata.
W regionie EW wy¿sze szko³y techniczne kszta³c¹ na wysokim poziomie, co
pozwala im na konkurowanie w zakresie tworzenia globalnego skupiska technologicznego rozwoju. Z jednej strony EW wytwarza mniejsz¹ liczbê absolwentów uczelni wy¿szych, ni¿ ma to miejsce np. w Chinach. Z drugiej jednak
strony absolwenci uczelni EW okazuj¹ siê czêciej bardziej odpowiedni do
pracy w miêdzynarodowych firmach, zw³aszcza w sektorze us³ugowym. W dobie globalizacji istnieje mo¿liwoæ osi¹gniêcia dobrego rozdzia³u pomiêdzy koñcowym a pocz¹tkowym stadium procesu czy us³ugami zwi¹zanymi z bezporedni¹ obs³ug¹ klienta. Jednak¿e globalizacja przyczynia siê do zauwa¿alnego
zjawiska, jakim jest ogromna dysproporcja w jakoci personelu odpowiedzialnego za bezporedni kontakt z klientami. W tym przypadku bezporednioæ mo¿e
oznaczaæ wprowadzanie danych do rejestru bazy danych w celu wychwycenia
b³êdów w oprogramowaniu podczas jego testowania. W ostatnim czasie trend
ten zosta³ potwierdzony przez McKinsey Global Institute (MGI), tworz¹cy niezale¿n¹ grupê ekspertów pracuj¹c¹ dla McKinsey & Company16. Na podstawie
wykonanego przez nich raportu zatytu³owanego Sizing the Emerging Global
Labor Market zanalizowali potencjalny dostêp do zagranicznych talentów
w 28 pañstwach charakteryzuj¹cych siê minimaln¹ p³ac¹. Podczas analizy eksperci z MGI odkryli, ¿e kandydaci ze wschodniej Europy wyró¿niali siê sporód
wszystkich pracowników najbardziej przydatnymi kwalifikacjami. McKinsey
definiuje przydatnoæ jako co obejmuj¹cego nastêpuj¹ce czynniki: umiejêtnoci
jêzykowe, wykszta³cenie i wykorzystanie go w praktyce, kulturê osobist¹ oraz
inne predyspozycje osobowociowe okrelane jako soft skills. Dla przyk³adu:
eksperci z McKinsey doszli do wniosku, ¿e firmy w wyniku przeprowadzonych
rozmów kwalifikacyjnych sporód wszystkich kandydatów w 50% zdecydowali
siê na zatrudnienie in¿ynierów  absolwentów z uczelni wy¿szych, pochodz¹cych z Czech, Polski i Wêgier. Dla porównania  25% nowo zatrudnionych
15 N. Singh, Transaction costs, information, technology and development, Indian Growth and
Development Review 2008, Vol. 1, No. 2, s. 212236.
16 http://www.mckinsey.com/mgi [data dostêpu: 18.04.2013].
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in¿ynierów stanowili absolwenci z Indii, a w przypadku Brazylii kandydaci,
którzy znaleli zatrudnienie, stanowili 13%. Rosja i Chiny uplasowa³y siê jeszcze ni¿ej w rankingu przydatnoci pracowników dla miêdzynarodowych firm.
Tylko 10% nowo zatrudnionych in¿ynierów w placówkach miêdzynarodowych
pochodzi³o z Rosji i Chin. Powy¿sza analiza pokazuje, ¿e jakoæ mo¿liwie dostêpnej si³y roboczej jest tak wa¿na, jak jej iloæ.
Jednak¿e obszar globalizacji offshoringu pod wzglêdem dostêpnych zasobów nie jest taki nieograniczony. W istocie w niedalekiej przysz³oci zaistniej¹
obawy przed zbli¿aj¹cym siê deficytem wykwalifikowanej i przydatnej si³y roboczej w Chinach. Podczas gdy rynek pracy w EW korzysta ze swoich m³odych i (jeszcze) entuzjastycznych pracowników, jednym z wyzwañ, przed którymi stoi ten region, jest poprawa znajduj¹cych siê na niskim wci¹¿ poziomie
umiejêtnoci zarz¹dzania. Jednak i w tej kwestii obserwuje siê rozwój dziêki
rosn¹cej liczbie szkó³ i programów zarz¹dzania, w tym MBA.
Drugim wa¿nym czynnikiem atrakcyjnoci tego regionu s¹ koszty pracy17.
Z tego wzglêdu ekonomiczne korzyci ulokowania operacji w EW s¹ ca³kowicie zrozumia³e. Presja zwi¹zana ze wzrastaj¹cymi zarobkami jest jednym
z g³ównych powodów przemawiaj¹cych za zjawiskiem offshoringu. Podczas gdy
w EW godzinowe stawki p³ac dla in¿ynierów mog¹ ró¿niæ siê miêdzy poszczególnymi pañstwami, s¹ one nadal ni¿sze ni¿ w Europie Zachodniej czy w USA.
Polski in¿ynier otrzymuje rednio 40% tego, co Amerykanin, Czech  43%,
Wêgier  42%, Rosjanin  53%, ale ju¿ np. irlandzki in¿ynier  102%, a niemiecki  150% (por. wykres 1).
Jednak¿e wyrównanie, a nawet zmiana warunków p³ac miêdzy poszczególnymi pañstwami i regionami wiata mog¹ stosunkowo szybko ulec zmianie
i przewiduje siê, ¿e taka sytuacja bêdzie mia³a miejsce. Za punkt odniesienia
w tej sprawie mo¿na uznaæ Irlandiê. Kraj ten w rzeczywistoci by³ jednym
z pierwszych orodków offshoringu i charakteryzowa³ siê jedn¹ z najni¿szych
p³ac w Europie na przestrzeni ostatnich 2025 lat. Obecnie zarobki dla pracowników w Irlandii s¹ porównywalne z p³acami w Wielkiej Brytanii (co obrazuje
wykres 1), a w niektórych sektorach nawet wiêksze. W rezultacie Irlandia sta³a
siê teraz mniej atrakcyjna dla lokowania inwestycji offshoringowych. W ci¹gu
nastêpnych 1520 lat podobna sytuacja wyst¹pi w EW. Wspó³czesne czasy
pokazuj¹, ¿e ¿adne pañstwo charakteryzuj¹ce siê niskimi kosztami nie pozostanie w nieskoñczonoæ pañstwem niskonak³adowym. Na przestrzeni ostatnich
17 Koszty pracy s¹ ³¹cznym obci¹¿eniem ponoszonym przez pracodawcê w zwi¹zku z zatrudnieniem pracowników. Obejmuj¹ nie tylko wynagrodzenie brutto, lecz tak¿e dodatkowe pozap³acowe obci¹¿enia pracodawcy, jak po³owê sk³adek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne oraz na
wypadek bezrobocia (wg s³ownika ekonomicznego). Niektóre firmy dok³adaj¹ do tych kosztów
równie¿ dodatek urlopowy. Koszty pracy s¹ wa¿nym wskanikiem konkurencyjnoci danego kraju.
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Wykres 1. Przeciêtne wynagrodzenie za godzinê pracy p³acone in¿ynierom
w wybranych krajach w 2012 r. (Stany Zjednoczone = 100)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Labor Productivity Growth, OECD, Paris, April 2013, http://
www.oecd.org [data dostêpu: 2.05.2013].

kilku lat uwidoczni³ siê bardzo wa¿ny trend objawiaj¹cy siê zarówno stopniowymi,
jak i wyranymi wzrostami p³ac w krajach offshoringu. Na przyk³ad wed³ug
magazynu BusinessWeek w takich krajach, jak Litwa, £otwa czy Bu³garia
oczekiwana jest inflacja zarobkowa na poziomie wiêkszym ni¿ 2030% do
2020 r.18 Podobnie w Rosji, szczególnie w takich miastach, jak Moskwa i Sankt
Petersburg, spodziewany jest wzrost p³ac o 50% dla in¿ynierów oprogramowania na przestrzeni kolejnych 35 lat19. W innych krajach regionu wzrost p³ac jest
mniejszy, ale nadal odczuwalny. Problem ten nie jawi siê wiêc jako wyj¹tkowy
dla EW20. Procentowe zmiany kosztów pracy ze szczególnym uwzglêdnieniem
regionu Europy rodkowej i Wschodniej obrazuje tabela 6. Z danych Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju wynika, ¿e w pañstwach tych nastêpuje
systematyczny wzrost jednostkowych kosztów pracy. Wzrost ten by³ w analizowanym okresie silniejszy ni¿ w przypadku takich pañstw, jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy.

18 Global Wage Report 2012/13. Wages and equitable growth, International Labour Office,
Geneva 2013, s. 1636.
19 Ibidem, s. 3536.
20 Ibidem, s. 2234.
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie OECD Unit Labour Costs  Annual Indicators, http://www.oecd.org [data dostêpu: 2.05.2013].
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Tabela 6
Zmiana jednostkowych kosztów pracy (w %) w wybranych krajach Europy rodkowej i Wschodniej i pañstwach Unii Europejskiej
w latach 20012012
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Wipro, jedna z trzech najwiêkszych firm offshoringowych w dziedzinie oprogramowania w Indiach, zanotowa³ spadek kursu akcji o 56%, i to pomimo doniesieñ o wzrocie dochodów i profitów bazuj¹cych na wzrocie p³ac (w niektórych
miastach Indii zanotowano piêtnastoprocentowy wzrost p³ac w ci¹gu roku).
G³ównym powodem wzrostu p³ac jest skupienie operacji offshoringu w takich
orodkach, jak: Praga, Budapeszt czy Moskwa w regionie EW lub Bangalore,
Delhi czy Bombaj w Indiach. W wyniku tego orodki te dowiadczaj¹ lokalnej
inflacji zarobkowej, jak równie¿ maj¹ do czynienia z wysokim zu¿yciem wydajnoci pracy wród pracowników. Powy¿sza sytuacja spowodowa³a, ¿e wiele
firm zmienia swoj¹ strategiê polegaj¹c¹ na utworzeniu orodków produkcyjnych
w miastach innych ni¿ stolice danego kraju, jak np. Brno
w Czechach czy Nankin w Chinach. W 2011 r. rednie wynagrodzenie za godzinê pracy w sektorze przemys³u wynios³o w Danii  51,67 USD, w Szwecji
 49,12 USD, w Niemczech  47,38 USD, we Francji  42,12 USD, w krajach
EW: w Republice Czeskiej  13,31 USD, w Estonii  10,39 USD, w Polsce
 8,83 USD, w Bu³garii  jedynie 5,98 USD (por. szerzej wykres 2). Widoczna
jest wiêc du¿a dysproporcja w poziomie wynagrodzeñ miêdzy lepiej rozwiniêtymi krajami UE a Europ¹ rodkow¹ i Wschodni¹.

Wykres 2. rednie wynagrodzenie za godzinê pracy w wybranych krajach w 2011 r. w sektorze
przemys³u (w USD)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics (BLS), 2012.
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Kolejnym wartym podkrelenia czynnikiem jest bliskoæ kulturowa wzglêdem
miêdzynarodowych klientów, jak równie¿ poszczególnych grup docelowych21,
co zas³uguje na szczególn¹ uwagê ze wzglêdu na fakt, ¿e niektórzy
z us³ugodawców ulokowani w tym regionie wytwarzaj¹ wiêcej ni¿ 90% swoich
dochodów pochodz¹cych od miêdzynarodowych klientów. Wszystko to zawdziêcza siê niskiemu lokalnemu popytowi. Ta bliskoæ kulturowa jest krytycznym
elementem w ca³kowitych kosztach offshoringu. Podczas gdy godzinowe koszty robocze mog¹ ró¿niæ siê miêdzy poszczególnymi lokalizacjami, w porównaniu z wiêkszoci¹ pañstw EW bywaj¹ ci¹gle ni¿sze w Chinach i Indiach
i stanowi¹ jedynie czêæ ca³kowitych kosztów. W celu g³êbszego zrozumienia
koncepcji kosztów wewn¹trz organizacji nale¿y odnieæ siê do teorii kosztów
transakcyjnych, która zosta³a rozwiniêta przez Olivera Williamsona w latach 80.
XX w. Teoria ta zamiast czynników kosztów (jak np. si³a robocza) analizuje
koszty zarz¹dzania i kontrolê indywidualnych transakcji oraz jak firmy s¹ skonstruowane i w jaki sposób ustalaj¹ granice w celu zmniejszenia kosztów transakcyjnych22. W pewnych sytuacjach teoria Williamsona by³a czêsto wykorzystywana w celu uzasadnienia decyzji dotycz¹cych offshoringu. Bliskoæ kulturowa,
znajomoæ jêzyków, pozytywne nastawienie i inne predyspozycje osobowociowe si³y roboczej w EW pozwalaj¹ na obni¿enie ca³kowitych kosztów prowadzonych transakcji pomiêdzy klientami a us³ugodawcami wiadcz¹cymi swoje
us³ugi ulokowane w tym regionie. Etyka pracy, która istnieje w wiêkszoci regionu EW, by³a czêsto obserwowana i przytaczana jako czynnik ró¿nicuj¹cy.
rednia liczba godzin pracy pracowników EW jest zazwyczaj wiêksza ni¿
w innych regionach wiata. Dla przyk³adu: wed³ug danych statystycznych
z 2013 r. (obejmuj¹cych 2012 r.) przedstawionych przez Eurostat rednia liczba
godzin pracy rocznie dla Niemców, Szwedów czy Duñczyków wynios³a odpowiednio: 1904 godziny, 1719 godzin i 1727 godzin. W regionie EW przeciêtnie
Rumun pracuje 2095 godzin rocznie, Wêgier  2025 godzin, Polak  1975
godzin, a Czech  1936 godzin (por. wykres 3). Na wyniki tych danych statystycznych wp³ynê³o wiele czynników, ale z pewnoci¹ du¿a ambicja populacji
EW w d¹¿eniu do sukcesu, porównywalna z poziomem ambicji Chin czy Indii,
jest g³ównym tego powodem.

21 Znaczenie tych czynników przy jednoczesnym spadku znaczenia zwi¹zanego z niskimi
kosztami pracy bêdzie wzrasta³o.
22 O. Williamson, Instytucje ekonomiczne kapitalizmu, Warszawa 1998, s. 16.
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Wykres 3. redni roczny czas pracy pracowników pe³noetatowych w krajach Unii Europejskiej
w 2012 r. (w godz.)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych Eurostatu.

Niezwykle wa¿nym elementem dla rozwoju offshoringu jest lokalizacja. Zaletami po³o¿enia regionu EW s¹ jej bliskoæ wzglêdem wielkich gospodarek Europy oraz korzyci p³yn¹ce z cz³onkostwa w UE, wynikaj¹ce z politycznej
i ekonomicznej jednoci. Zalety te pozwalaj¹ firmom na wykorzystywanie mo¿liwoci komunikacyjnej, szybkiego i ³atwego podró¿owania miêdzy miastami
w tej samej strefie czasowej czy dostêpu do tanich linii lotniczych obs³uguj¹cych wszystkie du¿e miasta europejskie. Cz³onkowie UE upraszczaj¹ procedury
administracyjne i redukuj¹ koszty. W przypadku testowania sprzêtu logistyka
przewozu urz¹dzeñ testowych pomiêdzy klientem w Europie Zachodniej
a orodkiem testowym w EW jest zasadniczo taka sama jak w sytuacji przewozu towaru w obrêbie danego kraju.
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4. Podsumowanie
Reasumuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e offshoring jest czêci¹ procesów kszta³towania siê miêdzynarodowego podzia³u pracy w gospodarce wiatowej. Region
EW to posiadacz istotnych przewag konkurencyjnych w obszarze offshoringu
w Unii Europejskiej. Jest on jak najbardziej ukierunkowany na zjawisko offshoringu, przede wszystkim w zakresie sektora us³ugowego. Pomimo relatywnie
mniejszej atrakcyjnoci kosztowej w porównaniu z krajami z Azji, Ameryki
Po³udniowej i rodkowej szereg miêdzynarodowych korporacji decyduje siê
w dalszym ci¹gu na przeniesienie swojej dzia³alnoci do krajów Europy rodkowej i Wschodniej. Region ten jest, jak omówiono w artykule, atrakcyjn¹ lokalizacj¹ offshoringu. Powoduje to przede wszystkim dostêpnoæ pracowników posiadaj¹cych specjalistyczne umiejêtnoci, wzglêdnie wysoka jakoæ systemu
edukacji, przyjazny klimat dla bezporednich inwestycji zagranicznych, dobra
infrastruktura, bliskoæ geograficzna oraz (nadal) ni¿sze koszty pracy w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Region EW jest
atrakcyjny w³anie dlatego, ¿e oferuje wykwalifikowanych pracowników posiadaj¹cych tak¿e np. wiêksze umiejêtnoci jêzykowe  w pañstwach tych oprócz
angielskiego popularne s¹ tak¿e inne jêzyki. Znaczenie ma równie¿ bliskoæ
kulturowa. Coraz powszechniejsze postrzeganie EW przez inwestorów jako
regionu oferuj¹cego nie tylko stosunkowo tani¹, lecz równie¿ wysoko kwalifikowan¹ si³ê robocz¹ znajduje odzwierciedlenie w tworzeniu coraz liczniejszych
centrów badawczo-rozwojowych, technologii informatycznych i obs³uguj¹cych
procesy biznesowe. Utworzy³o je wiele znanych firm wiatowych, w tym m.in.:
General Electric, Samsung, IBM, Motorola, Siemens, HP, Volvo, Lufthansa,
Philips. Dalszy rozwój offshoringu w tej czêci Europy wymagaæ bêdzie jednak,
obok utrzymania wspomnianych wy¿ej dotychczasowych atutów (dostêpnoæ
stosunkowo taniej i wysoko kwalifikowanej si³y roboczej), wyeliminowania s³aboci (przede wszystkim biurokracji, czêstych zmian przepisów oraz d³ugiego
czasu oczekiwania na decyzje administracyjne, jak równie¿ istotnego zaktywizowania dzia³añ promocyjnych na rzecz rozwoju offshoringu ca³ego regionu
EW).
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The attractiveness of Central and Eastern Europe for the development
of global market of offshoring
The aim of this article is to examine the issue of offshoring in the region of Central and
Eastern Europe. The paper presents the most important factors affecting the attractiveness of
this part of Europe for the global offshoring market. Great emphasis is placed on the issue of
labor costs. The author argues that present times show that no state characterized by low
costs will indefinitely remain a low input state. Increasingly vital to such factors as young
professionals, cultural proximity to international customers as well as to the target group, are
the location and membership in the EUs structures, which contribute to the economic and
political stability.
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Ïîëüñêî-ðîññèéñêèå îòíîøåíèÿ âñåãäà áûëè äîñòàòî÷íî ñëîæíûìè è íåîäíîçíà÷íûìè  èìåííî ñ ýòîé ìûñëè íà÷èíàþò ñâîè èññëåäîâàíèÿ ïî äàííîé
òåìàòèêå áîëüøèíñòâî àâòîðîâ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîëÿêè è ðóññêèå
ÿâëÿþòñÿ ñîñåäñòâóþùèìè ñëàâÿíñêèìè íàðîäàìè, à ñ äðóãîé  ÷àñòî
ïðåäúÿâëÿþò äðóã äðóãó ïðåòåíçèè. Å. À. Ñàôàðîâà, êàê è ìíîãèå äðóãèå
èññëåäîâàòåëè, ïîä÷åðêèâàåò:
Âçàèìîîòíîøåíèÿ Ðîññèè è Ïîëüøè íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé èñòîðèè
ñêëàäûâàëèñü íåîäíîçíà÷íî, áûëî è ñîòðóäíè÷åñòâî, òåðïèìîñòü, íî áûëè
ïåðèîäû è ïðîòèâîñòîÿíèÿ è êîíêóðåíöèè. [ ] ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ìåæäó
Ðîññèåé è Ïîëüøåé ñóùåñòâóþò ìíîãîâåêîâûå ýêîíîìè÷åñêèå, êóëüòóðíûå,
ñîöèàëüíûå ñâÿçè, ïîäêðåïëåííûå ýòíè÷åñêîé áëèçîñòüþ1.

Ðåëèãèîçíûé è ïîëèòè÷åñêèé ôèëîñîô Ðîññèè êîíöà XIX  ïåðâîé
ïîëîâèíû XX âåêà Í. À. Áåðäÿåâ åùå â íà÷àëå XX âåêà íàïèñàë â ñâîåì
òðóäå «Ñóäüáà Ðîññèè» ñëåäóþùåå:
Íàðîäû ðîäñòâåííûå è áëèçêèå ìåíåå ñïîñîáíû äðóã äðóãà ïîíÿòü è áîëåå
îòòàëêèâàþòñÿ äðóã îò äðóãà, ÷åì äàëåêèå è ÷óæèå. Ðîäñòâåííûé ÿçûê çâó÷èò
íåïðèÿòíî è êàæåòñÿ ïîð÷åé ñîáñòâåííîãî ÿçûêà. [ ] ×óæèì ìíîãîå

1 Å. À. Ñàôàðîâà Ïîëüñêàÿ äèàñïîðà â Ðîññèè, â: Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà è Ðîññèÿ. Èñòîðèÿ,
ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå, ïåðñïåêòèâû âçàèìîîòíîøåíèé. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2008, ñ. 94.
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ïðîùàþò, íî ñâîèì, áëèçêèì íè÷åãî íå õîòÿò ïðîñòèòü... È íèêòî íå êàæåòñÿ
òàêèì ÷óæèì è íåïîíÿòíûì, êàê ñâîé, áëèçêèé2.

Ïàðàäîêñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, èìåÿ îáùèå ñëàâÿíñêèå êîðíè, à òàêæå
ñõîæóþ êóëüòóðó, õðèñòèàíñêóþ ðåëèãèþ, ïîëÿêè è ðóññêèå íà ïðîòÿæåíèè
ìíîãèõ âåêîâ êîíôëèêòóþò.
Ïðîøëî ïî÷òè ñòî ëåò ñ ìîìåíòà íàïèñàíèÿ âûøåóïîìÿíóòîé ñòàòüè
Áåðäÿåâà «Ðóññêàÿ è ïîëüñêàÿ äóøà», îäíàêî àêòóàëüíîñòè ñâîåé åå
ñîäåðæàíèå íå óòðàòèëî è ïî ñåé äåíü. Äåéñòâèòåëüíî, îòíîøåíèÿ Ïîëüøè
è Ðîññèè ñëîæíî íàçâàòü ïðîñòûìè, à ñòåðåîòèïû è èñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå,
êîòîðîå êàæäûé íàðîä òðàêòóåò ïî-ñâîåìó, òîëüêî ëèøü óñóãóáëÿþò
ñèòóàöèþ. Íåèçìåííûì íà ïðîòÿæåíèè âîò óæå ìíîãèõ ëåò îñòàåòñÿ îäíî
 îòñóòñòâèå âçàèìîïîíèìàíèÿ â íåêîòîðûõ î÷åíü âàæíûõ âîïðîñàõ, à òàêæå
ñóùåñòâîâàíèå âçàèìíûõ ïðåòåíçèé. Â ñâÿçè ñ ýòèì À. Â. Ëèïàòîâ ïèøåò:
Ïîëÿêè íå ìîãóò çàáûòü  ñòåðåòü èç ñâîåé èíäèâèäóàëüíîé è îáùåñòâåííîé
ïàìÿòè  íàñèëèÿ Ðîññèè íàä èõ Ðîäèíîé, èáî ñàìà Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ,
à çàòåì àññîöèèðóþùèéñÿ ñ íåé èìïåðèàëüíûé ÑÑÑÐ ïîñòîÿííî ýòè íàñèëèÿ
âîçîáíîâëÿëè, èñòîðè÷åñêè íàñëàèâàëè, âûêîâûâàÿ íåïðåðûâíóþ öåïü
íàöèîíàëüíîãî ïîðàáîùåíèÿ, à òåì ñàìûì ïðîâîöèðóÿ ãåðîè÷íûå è òðàãè÷åñêèå ïîïûòêè íåïîêîðíîé íàöèè ýòó öåïü ðàçîðâàòü3.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ìû ÿâëÿåìñÿ ñâèäåòåëÿìè òîãî, êàê âçàèìîîòíîøåíèÿ íàðîäîâ ìåíÿþòñÿ: îò ñâîåîáðàçíîé «îòòåïåëè», ò.å. ïîïûòêè äâóõ
íàðîäîâ ñáëèçèòüñÿ, ïîíÿòü äðóã äðóãà, íàëàäèòü äðóæåñòâåííûå è äîáðîñîñåäñêèå îòíîøåíèÿ, äî íåíàâèñòè. Êëþ÷åâûì â äàííîì ïðîöåññå
ÿâëÿåòñÿ ñëîâî ïîíÿòü  ê ñîæàëåíèþ, èìåííî îá ýòîì ìíîãèå ãîäû
çàáûâàëè è ïîëèòèêè, è ïðîñòûå ãðàæäàíå. Â îäíîé èç ñòàòåé æóðíàëà
«Îãîíåê» ÷èòàåì:
Îäíà èç ïðèìåò íûíåøíåãî ãîäà  ïîòåïëåíèå îòíîøåíèé ñ Ïîëüøåé. Ýòî
îòëè÷íûé ïîâîä ïî-íîâîìó ïðèãëÿäåòüñÿ ê ñîñåäó, â îòíîøåíèÿõ ñ êîòîðûì
âñåãäà õâàòàëî ñèëüíûõ ýìîöèé, íî íå ñïîêîéíîãî èíòåðåñà. Òàê êòî æå îíè,
ïðîñòûå ïîëÿêè?4

Öåëüþ äàííîé ïóáëèêàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà
ñîäåðæàíèÿ ñòàòåé ðîññèéñêîãî ïóáëèöèñòè÷åñêîãî åæåíåäåëüíèêà «Îãîíåê»,
êîòîðûå çàòðàãèâàþò òåìó ïîëüñêî-ðîññèéñêèõ îòíîøåíèé, à òàêæå òåõ,
2
3

Í. À. Áåðäÿåâ Ðóññêàÿ è ïîëüñêàÿ äóøà, â: Ñóäüáà Ðîññèè, Ìîñêâà 2007, ñ. 56.
Òðóäíîå ñîñåäñòâî (îò ñîñòàâèòåëåé), â: Ïîëÿêè è ðóññêèå: Âçàèìîïîíèìàíèå
è âçàèìîíåïîíèìàíèå. Ñîñò. À.Â. Ëèïàòîâ, È.Î. Øàéòàíîâ, Ìîñêâà 2000, ñ. 9.
4 Ïðîñòî ïîëÿêè // Îãîíåê, ¹ 33, 23.08.2010.
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â êîòîðûõ êàêèì-ëèáî îáðàçîì óïîìèíàþòñÿ ïîëÿêè è Ïîëüøà. Íà
îñíîâàíèè äàííîãî àíàëèçà ìû ïîïûòàåìñÿ îõàðàêòåðèçîâàòü, êàê
ñåãîäíÿøíÿÿ ïóáëèöèñòèêà «ïðåïîäíîñèò» Ïîëüøó ðîññèÿíàì.
Íåîáõîäèìî îáîñíîâàòü âûáîð æóðíàëà: ïî÷åìó èìåííî «Îãîíåê»?
«Îãîíåê» ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ êàê «åæåíåäåëüíûé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé èëëþñòðèðîâàííûé æóðíàë, îðèåíòèðîâàííûé íà øèðîêóþ
÷èòàòåëüñêóþ àóäèòîðèþ»5. Òèðàæ â 2010 ã. ñîñòàâëÿë áîëåå 60 òûñ.
ýêçåìïëÿðîâ, â 2012 ã.  100 òûñ. Â äåêàáðå 2012 ã. èñïîëíèëîñü 113 ëåò ñî
äíÿ âûõîäà â ñâåò ïåðâîãî íîìåðà åæåíåäåëüíèêà. Æóðíàë ÿâëÿåòñÿ
îáùåðîññèéñêèì, îí äîñòóïåí øèðîêîìó êðóãó ÷èòàòåëåé, èìååò ìàññîâóþ
íàïðàâëåííîñòü, à òàêæå âåêîâóþ èñòîðèþ.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, «Îãîíåê», èçäàâàåìûé â Ðîññèè ñ êîíöà XIX âåêà,
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ìàòåðèàëîâ äëÿ äàííîé
ñòàòüè, ïîòîìó ÷òî, âî-ïåðâûõ, ýòî  çàðåêîìåíäîâàâøåå ñåáÿ èçäàíèå
ñ ìíîãîëåòíåé èñòîðèåé; âî-âòîðûõ, ÷òî íåìàëîâàæíî, àâòîðû ñòàòåé
äîñòàòî÷íî ñâîáîäíî âûðàæàþò ñâîå ìíåíèå íà òó èëè èíóþ òåìó. È, íàêîíåö,
â-òðåòüèõ, æóðíàë ÿâëÿåòñÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîì, à çíà÷èò
çàòðàãèâàåò øèðîêèé êðóã òåì è ïðîáëåì. Ââèäó íåäîñòóïíîñòè æóðíàëà
â ïå÷àòíîì âèäå, ìû ïîëüçóåìñÿ òåì àðõèâîì, êîòîðûé ðàçìåùåí íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå «Îãîíüêà»  http://www.kommersant.ru/ogoniok/.
Èìåííî ïîýòîìó â ñíîñêàõ îòñóòñòâóþò íîìåðà ñòðàíèö, íà êîòîðûõ
ðàçìåùåíû ïóáëèêàöèè.
Â äàííîì àíàëèçå ìû îãðàíè÷èëèñü íîìåðàìè åæåíåäåëüíèêà
«Îãîíåê», êîòîðûå áûëè èçäàíû â ïåðèîä ñ 2009 ïî 2012 ãã. Âûáîð äàííîãî
ïðîìåæóòêà âðåìåíè ìîæíî îáîñíîâàòü òåì, ÷òî ñ 2010 ã., ïîñëå
òðàãè÷åñêîãî ñîáûòèÿ ïîä Ñìîëåíñêîì ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ â ïîëüñêîðîññèéñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ: ñàìî ýòî ñîáûòèå íàçûâàþò êëþ÷åâûì
â èñòîðèè ñîâðåìåííûõ îòíîøåíèé äâóõ ãîñóäàðñòâ. Ñòàòüè çà 2009 ã.
ïîìîãóò ïðîñëåäèòü, èçìåíèëîñü ëè ÷òî-òî â ïóáëèêàöèÿõ ïîñëå òðàãåäèè
ïîä Ñìîëåíñêîì: ñòàëè ëè ÷àùå ïèñàòü î Ïîëüøå, èçìåíèëàñü ëè
ïðîáëåìàòèêà, à òàêæå ñîäåðæàíèå è õàðàêòåð ìàòåðèàëîâ.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî äàëåêî íå êàæäûé ðîññèÿíèí èìååò
ïðåäñòàâëåíèå î Ïîëüøå èëè ïîëÿêàõ, ïîñêîëüêó ëè÷íî íå çíàêîì
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äàííîãî íàðîäà è íå áûë â äàííîé ñòðàíå. Ïîýòîìó âñþ
èíôîðìàöèþ áîëüøèíñòâî ëþäåé ÷åðïàþò èç ëèòåðàòóðû, ó÷åáíèêîâ ïî
èñòîðèè, à ÷àùå  èç ÑÌÈ. Öåëåñîîáðàçíî áûëî áû âñïîìíèòü è îá
îñîáåííîñòÿõ ãåîãðàôèè Ðîññèè, à òî÷íåå, î âûòåêàþùèõ èç ýòîãî
ðàçëè÷èÿõ âî âçãëÿäàõ ðîññèÿí íà òîò èëè èíîé âîïðîñ. Ñòðàíà ýòà îãðîìíà
ïî òåððèòîðèè, èìåííî ïîýòîìó òðóäíî, è äàæå íåâîçìîæíî ïîëíîñòüþ
5

http://www.kommersant.ru/ogoniok/  îôèöèàëüíûé ñàéò åæåíåäåëüíèêà «Îãîíåê».
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îõàðàêòåðèçîâàòü ïðåäñòàâëåíèå «ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî» ðîññèÿíèíà
î Ïîëüøå. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ó æèòåëåé
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè è ßêóòèè ïðåäñòàâëåíèÿ áóäóò êàðäèíàëüíî
îòëè÷àòüñÿ â ñèëó îñîáåííîñòåé ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ðåãèîíîâ, ò.å.
áëèçîñòüþ ê Ïîëüøå â ïåðâîì ñëó÷àå è îòäàëåííîñòüþ îò íåå âî âòîðîì.
Åùå îäèí íåìàëîâàæíûé ôàêò, íà êîòîðûé íåîáõîäèìî îáðàòèòü
âíèìàíèå, ãîâîðÿ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ Ïîëüøè è Ðîññèè, ýòî òî, ÷òî
îòíîøåíèÿ íàðîäà è ãîñóäàðñòâà (â ëèöå ïîëèòèêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé
âëàñòè) âñåãäà ñóùåñòâåííî îòëè÷àëèñü. Ïðîñòûì ãðàæäàíàì âñåãäà áûëî
íàìíîãî ïðîùå äîãîâîðèòüñÿ, ÷åì ïîëèòèêàì. À. Íîâàê, èñòîðèê,
ïðîôåññîð ßãåëëîíñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñïåöèàëèñò ïî èñòîðèè ïîëüñêîðîññèéñêèõ îòíîøåíèé, ïèøåò:
Ê ñîæàëåíèþ, è â Ðîññèè, è â Ïîëüøå ãîëîñ èíòåëëèãåíöèè, êîòîðàÿ ïðèçâàíà
ïîêàçûâàòü äîðîãó ïîëèòèêàì, î÷åíü òèõèé. Åãî òðóäíî óñëûøàòü. Õîòÿ
èìåííî èíòåëëèãåíöèÿ äîëæíà ïðåäëîæèòü ïîëèòèêàì âàðèàíòû âûáîðà.
Äóìàþ, íàäî íàêîíåö îñîçíàòü: ïðåäóáåæäåíèÿ Ïîëüøè ê Ðîññèè  ýòî
èìåííî ïðåäóáåæäåíèÿ ê Ðîññèè, ê ãîñóäàðñòâó â áîëüøåé ñòåïåíè, íåæåëè
ê ðóññêèì. Òî æå ñàìîå, ñêîðåå âñåãî, èìååò ìåñòî ñ âàøåé ñòîðîíû
 ïðåäóáåæäåíèÿ ê Ïîëüøå, à íå ê ïîëÿêàì. Êîíå÷íî, áûë Äîñòîåâñêèé,
êîòîðûé íàçûâàë ïîëÿêîâ «åõèäíûìè õîëóÿìè», «íàäìåííûìè ïàíàìè». Íî
áûë è Òîëñòîé, ó êîòîðîãî ïîëÿêè áûëè ïðåäñòàâëåíû êàê æåðòâû ðîññèéñêîé
èìïåðñêîé ïîëèòèêè. [ ] Ìåæäó ñòðàíàìè áûëè îòíîøåíèÿ ïî ñõåìå
ïîä÷èíåíèÿ, íî îáûêíîâåííûå ïîëÿêè è ðóññêèå æèëè äðóã ñ äðóãîì íåðåäêî
íà õîðîøåì óðîâíå. Ñâèäåòåëüñòâîì ýòîãî ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî ìíîãèå ïîëÿêè,
äàæå ññûëüíûå, æåíèëèñü íà ðóññêèõ è ñòàíîâèëèñü ðóññêèìè6.

Âûøåóïîìÿíóòûå ìîìåíòû íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ãîâîðÿ îá îáðàçå
Ïîëüøè è ïîëÿêîâ â Ðîññèè.
Ïðè àíàëèçå ñîáðàííîãî ìàòåðèàëà ìû èñïîëüçîâàëè êîëè÷åñòâåííûé,
ïîíÿòèéíûé è èíòåðïðåòàöèîííûé ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ïåðåä íåïîñðåäñòâåííûì àíàëèçîì ñîáðàííîãî ìàòåðèàëà, íåîáõîäèìî îáîçíà÷èòü
êðèòåðèè. Âî-ïåðâûõ, íàñ áóäåò èíòåðåñîâàòü ÷àñòîòíîñòü  íàñêîëüêî
÷àñòî ïîÿâëÿþòñÿ ñòàòüè î Ïîëüøå è ïîëÿêàõ. Âî-âòîðûõ, â ñâÿçè ñ ÷åì
â Ðîññèè ïèøóò î Ïîëüøå è ïîëÿêàõ (êàêèå òåìû çàòðàãèâàþòñÿ).
Â-òðåòüèõ, ïðîáëåìàòèêà è îöåíêà  áîëüøå ïîëîæèòåëüíîãî èëè
îòðèöàòåëüíîãî, â êàêîì ðàêóðñå îñâåùåíà òà èëè èíàÿ òåìà.

6

À. Íîâàê Ïîëüøà  íå êóðèöà // Îãîíåê, ¹ 49, 4.12.2006
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Ïðîàíàëèçèðîâàâ âñå íîìåðà ñ 20097 ïî 2012 ãã., ìû îáíàðóæèëè
46 ñòàòåé, â êîòîðûõ óïîòðåáëÿåòñÿ ñëîâà ïîëÿê, Ïîëüøà, ïîëüñêèé (è äð.
îäíîêîðåííûå ñëîâà). Ó÷èòûâàëèñü òàêæå ñòàòüè, ïîñâÿùåííûå èçâåñòíûì
ïîëÿêàì, ñîáûòèÿì â Ïîëüøå è ò.ä. Â ñðåäíåì ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â óêàçàííûé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè âûõîäèëà îäíà ñòàòüÿ â ìåñÿö, òàê èëè èíà÷å
çàòðàãèâàþùàÿ òåìó Ïîëüøè è ïîëÿêîâ. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå òî, ÷òî
«Îãîíåê» ÿâëÿåòñÿ åæåíåäåëüíèêîì, ìû ìîæåì ñìåëî óòâåðæäàòü, ÷òî ýòî
íå òàê óæ ìàëî.
Äëÿ íà÷àëà ñîáðàííûé ìàòåðèàë íåîáõîäèìî ïîäåëèòü íà ãðóïïû
òåìàòè÷åñêè. Ïîñêîëüêó ìíîãèå ñòàòüè çàòðàãèâàþò öåëûé ðÿä ïðîáëåì, òî
êëàññèôèêàöèÿ èìååò óñëîâíûé õàðàêòåð. Ìîæíî âûäåëèòü 9 òåì: êóëüòóðà
è ïóòåøåñòâèÿ (16 ñòàòåé), ÅÂÐÎ-2012 (10 ñòàòåé), ïîëèòèêà è ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè (6 ñòàòåé), èñòîðèÿ è Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà (5 ñòàòåé),
îáùåñòâî (3 ñòàòüè), ðàçìåùåíèå ñèñòåìû ÏÐÎ â Åâðîïå (3 ñòàòüè),
4 íîÿáðÿ  Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà (2 ñòàòüè), àâèàêàòàñòðîôà ïîä
Ñìîëåíñêîì (1 ñòàòüÿ), ãàçîâûå ïðîáëåìû (1 ñòàòüÿ). Ñëåäóåò òàêæå
êëàññèôèöèðîâàòü ïóáëèêàöèè íà äâå ãðóïïû, èñõîäÿ èç äðóãîãî ïðèíöèïà,
à èìåííî  ñòàòüè î Ïîëüøå è ïîëÿêàõ, íàïèñàííûå ðîññèéñêèìè
æóðíàëèñòàìè, è ñòàòüè-èíòåðâüþ ñ ïîëÿêàìè, ãäå ãëàâíàÿ ðîëü
ïðèíàäëåæèò èìåííî ãîñòÿì. Íàì óäàëîñü íàñ÷èòàòü 11 èíòåðâüþ, ÷òî
ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 1/4 îáùåãî êîëè÷åñòâà ñîáðàííîãî íàìè ìàòåðèàëà çà
2009-2012 ãã.
Íåñìîòðÿ íà ñóùåñòâóþùèé ñòåðåîòèï, ÷òî ðóññêèõ è ïîëÿêîâ
îáúåäèíÿåò è îäíîâðåìåííî ðàçäåëÿåò, ïðåæäå âñåãî, èñòîðèÿ, ê ïåðâîé,
ñàìîé áîëüøîé ãðóïïå, ìîæíî îòíåñòè ñòàòüè íà òåìó êóëüòóðû
è ïóòåøåñòâèé. Êàê âåðíî çàìå÷àåò Ëèïàòîâ, èìåííî êóëüòóðà ÿâëÿåòñÿ
òåì, ÷òî îáúåäèíÿåò äâà íàðîäà ñ äàâíèõ âðåìåí:
Íàðÿäó ñ âîéíàìè è âîïðåêè èì â ðóññêîì êóëüòóðíîì ñàìîñîçíàíèè õîðîøî
èçâåñòíà òà îñîáîé èñêëþ÷èòåëüíîñòè ðîëü, êîòîðóþ ñûãðàëà Ïîëüøà  åå
êóëüòóðà, íàóêà è ñëîâåñíîñòü  äëÿ ðóññêèõ íà ïðîòÿæåíèè XVII âåêà, [ ]
êîãäà ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå ïîëüñêîãî áàðîêêî  åùå äî ïåòðîâñêèõ âðåìåí
 íà÷àëîñü âõîæäåíèå Ìîñêîâèè â çàïàäíîåâðîïåéñêóþ ñîâðåìåííîñòü.
Ñôîðìèðîâàâøèåñÿ òîãäà ñâÿçè (êîðåíÿùèåñÿ â ïðåäøåñòâóþùåé òðàäèöèè)
çàëîæèëè îñíîâû òàêîãî êóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, êîòîðîå ñ ðàçíîé
ñòåïåíè èíòåíñèâíîñòè ïðîñìàòðèâàåòñÿ âïëîòü äî íàøåãî âðåìåíè
(äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ðîëü ïîëüñêîé ëèòåðàòóðû, êèíåìàòîãðàôà,
ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà, íàêîíåö, ñàìîé ìîäû ó íàñ ñî âðåìåí îòòåïåëè)8.
7

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 2009ã. æóðíàë èçäàâàëñÿ ëèøü ñ ìàÿ ïî ïðè÷èíå âíóòðåííèõ
ïðîáëåì.
8 Òðóäíîå ñîñåäñòâî (îò ñîñòàâèòåëåé), â: Ïîëÿêè è ðóññêèå: Âçàèìîïîíèìàíèå
è âçàèìîíåïîíèìàíèå. Ñîñò. À.Â. Ëèïàòîâ, È.Î. Øàéòàíîâ, Ìîñêâà 2000, ñ. 9.
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Êèíî, àêòåðàì è ðåæèññåðàì ïîñâÿùåíî áoëüøåå êîëè÷åñòâî ñòàòåé
ïåðâîé ãðóïïû. Âñòðå÷àþòñÿ òàêæå èíòåðâüþ, êîòîðûå îçàãëàâëåíû êàê
«áåñåäà»  ñëîâîì, íà íàø âçãëÿä, ïðåäïîëàãàþùèì áîëåå áëèçêîå,
íåôîðìàëüíîå îáùåíèå. È äåéñòâèòåëüíî, æóðíàëèñò Â. Ìàñòåðîâ â áåñåäàõ ñ Ä. Îëüáðûõñêèì è Ç. Òóõîëüñêèì îáðàùàåòñÿ ê íèì íà «òû», à âî
âñòóïëåíèè îáúÿñíÿåò ýòî ìíîãîëåòíèì çíàêîìñòâîì ñ ãîñòÿìè9. Ñàì ôàêò
òîãî, ÷òî â ðåäàêöèè ðàáîòàåò ÷åëîâåê, èìåþùèé òàêèå òåñíûå îòíîøåíèÿ
ñ ïîëÿêàìè, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî òåìà äëÿ æóðíàëà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
çíà÷èìûõ, íî ñàìîå ãëàâíîå  îíà âîñòðåáîâàíà. Áîëåå òîãî, ÷àùå âñåãî
ïîäîáíûå ìàòåðèàëû ãîòîâèëèñü íåïîñðåäñòâåííî â Ïîëüøå, ÷òî ïîçâîëÿåò
àâòîðó áûòü áîëåå îáúåêòèâíûì.
Ñëåäóåò ñðàçó îòìåòèòü, ÷òî èç øåñòíàäöàòè ïðîàíàëèçèðîâàííûõ íàìè
ñòàòåé, êîòîðûå ìû îáúåäèíèëè â ïåðâóþ ãðóïïó, â ïåðèîä ñ ìàÿ 2009 ã. ïî
àïðåëü 2010 ã. áûëè îïóáëèêîâàíû ëèøü äâå èç íèõ: «Ðîññèÿ èì ïîêàæåò»
(Þ. Ëàðèíà, «Îãîíåê» ¹ 2 25.05.2009) è «Íà ïàìÿòü î ðîäíîì Çàíçèáàðå»
(À. Êîëåñíèêîâ, «Îãîíåê» ¹ 17 07.09.2009). Âñå îñòàëüíûå ïîÿâèëèñü
ïîñëå êàòàñòðîôû ïðåçèäåíòñêîãî ñàìîëåòà. Ïåðâàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà òåìå
ïîêóïêè ðîññèéñêèõ ñåðèàëîâ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè. Àâòîð ïðèõîäèò ê ñëåäóþùåìó âûâîäó:
Ïðîäàâàòü íàøó òåëåïðîäóêöèþ ãîñóäàðñòâàì áûâøåãî ñîöëàãåðÿ ïîðîé
áûâàåò ñëîæíåå, ÷åì íà äàëüíèé Çàïàä: ïîêóïàòåëÿì ìåøàåò èñòîðè÷åñêàÿ
ïàìÿòü. Òàê, ñàìûìè ñëîæíûìè ñòðàíàìè äëÿ ïðîäàæ ÿâëÿþòñÿ ×åõèÿ
è Ïîëüøà10.

Â ñòàòüå Êîëåñíèêîâà òàêæå êîñâåííî çàòðîíóòà òåìà èñòîðèè, õîòÿ
àâòîð îïèñûâàåò ñâîè âïå÷àòëåíèÿ î Ãäàíüñêå:
Ïîëüñêèé ãîðîä Ãäàíüñê ìåíÿ óäèâèë. Îêàçàëñÿ î÷åíü óæ õîðîø. Ìîæåò,
ïîòîìó ÷òî íå ñîâñåì ïîëüñêèé. ß äóìàë, ïîëÿêè ê íàì ïëîõî îòíîñÿòñÿ, òî
åñòü êàê ðàíüøå. Âñå-òàêè ìû èõ îò ôàøèçìà îñâîáîäèëè, à òàêîå íå
çàáûâàåòñÿ. Îñàäîê êàêîé-òî îñòàåòñÿ. ×óâñòâî áëàãîäàðíîñòè, êîòîðîå òû,
ïîëÿê, äîëæåí èñïûòûâàòü ê ðóññêèì, áåñèò òåáÿ íåìíîãî, êîíå÷íî, õî÷åøü òû
ýòîãî èëè íåò11.

9 Ìîÿ Àíå÷êà âñåõ ëþáèëà (Àííà Ãåðìàí)  30ëåòèå ñî äíÿ ñìåðòè. Â. Ìàñòåðîâ
áåñåäóåò ñî Ç. Òóõîëüñêèì // Îãîíåê, ¹ 34, 27.08.2012; Ìîãó ñïåòü ïî-ðóññêè Â. Ìàñòåðîâ
áåñåäóåò ñ Ä. Îëüáðûõñêèì // Îãîíåê, ¹ 41, 15.10.2012.
10 Þ. Ëàðèíà Ðîññèÿ èì ïîêàæåò // Îãîíåê, ¹ 2, 25.05.2009.
11 À. Êîëåñíèêîâ Íà ïàìÿòü î ðîäíîì Çàíçèáàðå // Îãîíåê, ¹ 17, 07.09.2009.
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Ïîäîáíûé íåñêîëüêî âûñîêîìåðíûé òîí âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî ëèøü
â äàííîé ñòàòüå, ãäå àâòîð íå ñîâñåì êîððåêòíî èçëàãàåò ðîññèéñêîå
âèäåíèå èñòîðèè, êîòîðîå Ëèïàòîâ íàçâàë ñòåðåîòèïîì «íåáëàãîäàðíûå
ïîëÿêè»12.
Îñòàëüíûå ïóáëèêàöèè, îáúåäèíåííûå â äàííóþ ãðóïïó, ïîñâÿùàþòñÿ
ðàçëè÷íûì êóëüòóðíûì ñîáûòèÿì èëè äåÿòåëÿì êóëüòóðû. Òðè ñòàòüè
ïîñâÿùåíû íàãðàæäåííîìó ïðåçèäåíòîì Ðîññèè îðäåíîì Äðóæáû
ðåæèññåðó À. Âàéäå, êîòîðûé ñêàçàë ñëåäóþùèå ñëîâà ïî ïîâîäó ôèëüìà
«Êàòûíü»: «Íóæíî ðàçäåëÿòü ðàññòðåëû è ëîæü, êîòîðàÿ èõ ïîêðûâàëà.
ß óâåðåí, íàøè íàðîäû  íàâåêè âìåñòå, è ðàäè èõ áëàãà ÿ äîëæåí áûë
îòðàáîòàòü ýòó òåìó»13.
Êðîìå Âàéäû íàì âñòðåòèëèñü òàêæå èìåíà äðóãèõ ðåæèññåðîâ:
Å. Ãîôìàíà è Ð. Ïîëÿíñêîãî. Îáøèðíàÿ ñòàòüÿ Â. Ìàñòåðîâà è Ñ. ×åðåïàíîâîé ïîñâÿùåíà ñåðèàëó «Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü», åãî ñóäüáå
è âîçâðàùåíèþ íà òåëåýêðàíû êàïèòàíà Êëîññà («Îãîíåê» ¹ 31,
08.08.2011). Â ìàå 2010 ã. ïîÿâèëàñü íåáîëüøàÿ ñòàòüÿ î ÷åìïèîíå ìèðà ïî
ñóäîêó  ß. Ìðîçîâñêîì, à ïîçæå î âûñòóïëåíèè ðîññèéñêîãî ìîëîäåæíîãî
òåàòðà, äëÿ êîòîðîãî «ïðèäóìàëèñü íîâûå òåêñòû íà ìîòèâû ïîëüñêèõ
òàíãî 1930-õ ãîäîâ»14.
Êîðîòêàÿ ïóáëèêàöèÿ, â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ îá îòêðûòîì ïèñüìå
Îëüáðûõñêîãî ïî ïîâîäó «ïîçîðíîãî ïîâåäåíèÿ» ïîëüñêèõ áîëåëüùèêîâ âî
âðåìÿ îëèìïèéñêîãî ìàò÷à ïî âîëåéáîëó ìåæäó Ðîññèåé è Ïîëüøåé15,
çàòðàãèâàåò òàêæå è òåìó ñïîðòà. Êàê óæå óïîìèíàëîñü âûøå, íåêîòîðûå
òåêñòû òðóäíî îäíîçíà÷íî êëàññèôèöèðîâàòü, ýòî  îäèí èç òàêèõ ñëó÷àåâ.
Îäíàêî ìû îòíåñëè åãî èìåííî ê ïåðâîé ãðóïïå, ïîñêîëüêó çäåñü âàæåí
ãîëîñ àêòåðà Îëüáðûõñêîãî, ïðèçûâàþùåãî áîëåëüùèêîâ è íàðîä
çàäóìàòüñÿ î ñâîåì ïîâåäåíèè è ïðèçíàþùåãîñÿ, ÷òî åìó áûëî ñòûäíî
ïåðåä ðîññèéñêèìè äðóçüÿìè è êîëëåãàìè.
Â ñòàòüå «Ðóññêèå çàõâàòèëè Ïîëüøó» («Îãîíåê» ¹ 48, 06.12.2010)
óïîìèíàåòñÿ âèçèò ïðåçèäåíòà Ðîññèè Ä. Ìåäâåäåâà â Âàðøàâó, õîòÿ àâòîð
ïèøåò î òîì, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ïîëüñêèõ ðåêëàìíûõ ñëîãàíàõ ÷àñòî
ôèãóðèðóþò ðîññèéñêèå ìîòèâû  Êàøïèðîâñêèé, êîñìîñ, Ñèáèðü è ò.ä.:

12

À.Â. Ëèïàòîâ Ðîññèÿ è Ïîëüøà: «äîìàøíèé ñïîð» ñëàâÿí èëè ïðîòèâîñòîÿíèå
ìåíòàëèòåòîâ? Â: Ïîëÿêè è ðóññêèå: Âçàèìîïîíèìàíèå è âçàèìîíåïîíèìàíèå. Ñîñò. À.Â. Ëèïàòîâ,
È.Î. Øàéòàíîâ, Ìîñêâà 2000, ñ. 19.
13 Ðóáðèêà «Ãîëîñ» // Îãîíåê, ¹ 32, 16.08.2010.
14 Ñïåëèñü ñ Ïîëüøåé // Îãîíåê, ¹ 49, 13.12.2010.
15 Â. Ìàñòåðîâ Äàíèýëü Îëüáðûõñêèé, àêòåð. Ïðèíöèïèàëüíûé // Îãîíåê, ¹ 33,
20.08.2012.
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Ïîëüñêàÿ ðóñîôîáèÿ óõîäèò êîðíÿìè â èñòîðèþ è ïîëèòèêó, íî íå ÿâëÿåòñÿ
ïîçèöèåé îáûêíîâåííûõ ëþäåé,  ãîâîðèò ß. Õëóäçèíñêèé èç àãåíòñòâà PZL.
 Ïîëÿêè ÷óâñòâóþò äóõîâíóþ ñâÿçü ñ ðóññêèìè. Ìû òàêèå æå ñïîíòàííûå,
ëþáèì ïîâåñåëèòüñÿ. Ïîýòîìó ðóññêèå ìîòèâû â ïîëüñêîé ðåêëàìå òàê
õîðîøî ïðîäàþòñÿ16.

Ñòàòüÿ «Íåôîðìàòíûå ëèäåðû» Ä. Ãóáèíà («Îãîíåê» ¹ 16, 23.04.2012)
 ñâîåãî ðîäà îò÷åò î ðàáî÷åé ïîåçäêå àâòîðà â Ïîëüøó, à â ÷àñòíîñòè, î åãî
âèçèòàõ íà ïîëüñêèõ îáùåñòâåííûõ ðàäèîñòàíöèÿõ Ãäàíüñêà, Âàðøàâû
è Îëüøòûíà.
À ðàäèî Îëüøòûíà (Îëüøòûí ïî ðàçìåðàì  ãîðîäîê â òàáàêåðêå, ïî
íàñåëåíèþ, êàê íàø Êîâðîâ, 170 òûñÿ÷ æèòåëåé)  ýòî âñòðîåííàÿ â ñîñíîâóþ
ðîùèöó îòëè÷íîé ñîâðåìåííîé àðõèòåêòóðû âèëëà, ãäå ðàáîòàþò (Êîâðîâó ýòî
è íå ñíèëîñü!) 60 ñîòðóäíèêîâ. È ýòî ðàäèî åæåäíåâíî âûïóñêàåò â ýôèð
öåëûõ äâå ïðîãðàììû íà óêðàèíñêîì ÿçûêå  òîëüêî ïîòîìó, ÷òî 10 ïðîöåíòîâ
îëüøòûíñêîãî íàñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ýòíè÷åñêèìè óêðàèíöàìè. (À íó-êà, íó-êà,
ãäå â ñòðàäàþùåé ïî èìïåðñêîìó âåëè÷èþ ñòðàíå, õîòÿ áû â æèðåþùåé
è áîðçåþùèé îò äåíåã Ìîñêâå, íàéäåòñÿ õîòÿ áû ìèíóòà ðàäèîýôèðà íà
ãàñòàðáàéòåðñêîì òàäæèêñêîì?!)17.

Êîðîòêàÿ çàìåòêà «Êøèøòîô Áàðàíîâñêèé, ìîðåïëàâàòåëü»18 ïîñâÿùåíà ïðîåêòó «Øêîëà ïîä ïàðóñàìè», èíèöèàòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
74-ëåòíèé ïîëüñêèé ìîðåïëàâàòåëü Ê. Áàðàíîâñêèé. Ïðîåêò íàïðàâëåí íà
ðàáîòó ñ ìîëîäåæüþ, â ýòîì ãîäó ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áûëè äâîå ðóññêèõ
ðåáÿò.
Òåìå ÅÂÐÎ-2012 ïîñâÿùåíî äåñÿòü ñòàòåé, ñåìü èç êîòîðûõ âûøëè
íåïîñðåäñòâåííî âî âðåìÿ è ñðàçó ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýòîãî ìàñøòàáíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ. Àâòîðû, îáðàùàÿñü ê äàííîé òåìàòèêå, íå ñòîëüêî çàòðàãèâàþò ñïîðò (ìîæåò áûòü, â ñèëó òîãî, ÷òî ïîõâàëèòüñÿ íè ðîññèÿíàì, íè
ïîëÿêàì îñîáî íå÷åì), ñêîëüêî ïèøóò î âçàèìîîòíîøåíèÿõ áîëåëüùèêîâ,
î õîäå ïîäãîòîâêè ê ìåðîïðèÿòèþ, î öåíàõ â ãîñòèíèöàõ, î íàñòðîåíèè
æèòåëåé Ïîëüøè; à òàêæå äàþò îöåíêó ïîâåäåíèþ ðîññèÿí è ïîëÿêîâ
è â öåëîì áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà. Áûëà äàíà äàæå
îöåíêà ãèìíó ïîëüñêîé ñáîðíîé æóðíàëèñòêîé ×åðåïàíîâîé:
Ïîêà Óêðàèíà ðåøàëà íàñóùíûå ïðîáëåìû, Ïîëüøà âûáèðàëà ãèìí äëÿ ñâîåé
ñáîðíîé. Ïîëó÷èëîñü áîäðåíüêî: íà ïîçèöèþ áàáóøêè ïðîâîæàþò áîéöîâ.
[ ] Ðåàêöèÿ, âïðî÷åì, íå áûëà îäíîçíà÷íîé. Ïîêà îäíè íàõâàëèâàëè
16
17
18

Ðóññêèå çàõâàòèëè Ïîëüøó // Îãîíåê, ¹ 48, 06.12.2010.
Ä. Ãóáèí Íåôîðìàòíûå ëèäåðû // Îãîíåê, ¹ 16, 23.04.2012.
Îãîíåê, ¹ 45, 12.11.2012.
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áàáóøåê, äðóãèå âîçìóùàëèñü: «Äîæèëè! Ïîêàæåì íà Åâðî áîëüøóþ
ïîëüñêóþ äåðåâíþ!»19.

Â äðóãîé ñòàòüå ýòîãî æå àâòîðà «Åâðî íàäåæíî ïðèêðûëè ñ âîçäóõà»
îöåíèâàåòñÿ ïîäãîòîâêà ê ÅÂÐÎ-2012: «Â Ïîëüøå íèêîãäà íå áûëî
ïîäîáíîãî òóðíèðà, è òàêèõ ñåðüåçíûõ ïðèãîòîâëåíèé â ïëàíå
áåçîïàñíîñòè íå áûëî, ðàçóìååòñÿ, òîæå»20.
Öåëûé ðÿä ñòàòåé áûë íàïèñàí îäíèì è òåì æå àâòîðîì  À. Áåëÿåâûì:
«Èãðà íà îòòîðæåíèå» («Îãîíåê», ¹ 23, 11.06.2012), «Ìÿ÷ ðàçäîðà»
(«Îãîíåê», ¹ 19, 14.05.2012), «Òÿæåëàÿ ôîðìà áîëåíèÿ» («Îãîíåê», ¹ 24,
18.06.2012), «Øåñòâèå âûøëî ÷òî íàäî» («Îãîíåê», ¹ 24, 18.06.2012),
«Êàêîé ôóòáîë íàì íå íóæåí» («Îãîíåê», ¹ 25, 25.06.2012). Â ïîñëåäíåé
ñòàòüå àâòîð ðàññìàòðèâàåò ðàçëè÷íûå îøèáêè, êîòîðûå, ïî åãî ìíåíèþ,
íåîáõîäèìî ó÷åñòü Ðîññèè ïðè ïðîâåäåíèè ÷åìïèîíàòà â 2018 ã.
Â ìàòåðèàëå «Âàðøàâà ñîæàëååò è óòî÷íÿåò» æóðíàëèñòêè ×åðåïàíîâîé
(«Îãîíåê», ¹ 24, 18.06.2012) ïðèâîäÿòñÿ ñëîâà Ä. Òóñêà ïî ïîâîäó
ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ, óñòðîåííûõ ïîñëå ìàò÷à «Ïîëüøà  Ðîññèÿ»,
à òàêæå ïðîñòûõ ãðàæäàí Ïîëüøè, êîòîðûå íå õîòÿò, ÷òîáû â Ðîññèè î íèõ
ñëîæèëîñü íåãàòèâíîå ìíåíèå: «Ïîæàëóéñòà, íàïèøè, ÷òî íå íàäî äóìàòü,
÷òî ìû âñå òàêèå»21.
Ïîñêîëüêó ñàìî ìåðîïðèÿòèå áûëî ìàñøòàáíûì è ýìîöèîíàëüíûì, òî
è êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé â òàêîé êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè áûëî
äîñòàòî÷íî áîëüøèì. Âñÿ Åâðîïà æèëà ýòèì ñîáûòèåì, áîëåëà çà ñâîè
êîìàíäû, ïîýòîìó èíòåðåñ ê òåìå áûë âïîëíå îáîñíîâàí è íå âûçûâàåò
óäèâëåíèÿ. Äàííàÿ ãðóïïà òåêñòîâ ñêîðåå îáðàçîâàëàñü â ðåçóëüòàòå
åñòåñòâåííîé ïîòðåáíîñòè îñâåùåíèÿ õîäà ñîáûòèé, à íå èíòåðåñà
ê Ïîëüøå êàê òàêîâîé.
Ñëåäóþùèé ïëàñò ñòàòåé ìîæíî îáúåäèíèòü îáùèì ïîäçàãîëîâêîì
«Ïîëèòèêà è ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè». Â èçäàííûõ â ïåðèîä ñ 2009
ïî 2012 ãã. íîìåðàõ æóðíàëà «Îãîíåê» íàìè áûëî íàéäåíî øåñòü ñòàòåé ñóãóáî ïîëèòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè; âñå îíè áûëè ïîñâÿùåíû
êîíêðåòíûì ïîëèòè÷åñêèì è ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòåëÿì: ãåíåðàëó
Â. ßðóçåëüñêîìó (äâå ñòàòüè) 22 , Á. Êîìîðîâñêîìó 23 , À. Ñåðåìåòó 24 ,
19
20
21
22

Ñ. ×åðåïàíîâà Êî-êî, Åâðî ñïîêî! // Îãîíåê, ¹ 19, 14.05.2012.
Îãîíåê, ¹ 23, 11.06.2012.
Ñ. ×åðåïàíîâà Âàðøàâà ñîæàëååò è óòî÷íÿåò // Îãîíåê, ¹ 24, 18.06.2012.
Ï. Øåðåìåò Âîéöåõ ßðóçåëüñêèé, áûâøèé ïðåçèäåíò Ïîëüøè. Îáâèíÿåìûé // Îãîíåê,
¹ 31, 08.08.2011; Ä. Êàðöåâ Ãåíåðàëüíàÿ ðåïåòèöèÿ // Îãîíåê, ¹ 49, 12.12.2011.
23 Áðîíèñëàâ Êîìîðîâñêèé, è. î. ãëàâû Ðåñïóáëèêè Ïîëüøà. Ïðåòåíäåíò // Îãîíåê, ¹ 25,
28.06.2010.
24 Ê. Æóðåíêîâ, Â. Ìàñòåðîâ, Î. Ôèëèíà, Ï. Øåðåìåò Àíäæåé Ñåðåìåò, ãåíåðàëüíûé
ïðîêóðîð Ïîëüøè. Êðàéíèé // Îãîíåê, ¹ 33, 22.08.2011.
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Ð. Ñèêîðñêîìó 25 è Ë. Áàëüöåðîâè÷ó 26 (ïî îäíîé ñòàòüå î êàæäîì).
Àáñîëþòíî âñå ñòàòüè áûëè îïóáëèêîâàíû ïîñëå 10 àïðåëÿ 2010 ã.
Â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùåé ãðóïïû, çäåñü ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòî
âûçâàíî èìåííî ïîâûøåííûì èíòåðåñîì ê Ïîëüøå ïîñëå òðàãåäèè â 2010 ã.,
ïîñêîëüêó â áîëåå ðàííèõ ñòàòüÿõ ïîëèòè÷åñêèì è ãîñóäàðñòâåííûì
äåÿòåëÿì ýòîé ñòðàíû ïðàêòè÷åñêè íå óäåëÿëîñü âíèìàíèÿ.
Âîïðîñàì èñòîðèè è Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ïîñâÿùåíî ïÿòü ñòàòåé,
÷åòûðå èç êîòîðûõ áûëè èçäàíû äî êàòàñòðîôû ïîä Ñìîëåíñêîì  â 2009
è íà÷àëå 2010 ãã. Âîçìîæíî, îñîáûé èíòåðåñ áûë âûçâàí 60-ëåòèåì íà÷àëà
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Óæå òîãäà, â 2009 ã., Â. Ñïåðàíñêèé, äîêòîð
ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Àêàäåìèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïðè
Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ, ïèñàë: «60-ëåòèå íà÷àëà Âòîðîé ìèðîâîé, à òàêæå
íåêîòîðûå ïóáëèêàöèè ïîñëåäíåãî âðåìåíè çàñòàâëÿþò çàäóìàòüñÿ, ÷òî çà
áîëåçíåííûå ïðîòèâîðå÷èÿ ñóùåñòâóþò ó ðóññêèõ ñ ïîëÿêàìè»27. Ñïåðàíñêèé ïðèçûâàåò íå ñîãëàøàòüñÿ ñ ìíåíèÿìè î òîì, ÷òî Êàòûíü  äåëî
ðóê íåìöåâ:
Âçãëÿäû Ä. Æóêîâà è À. Óñîâñêîãî íåñêîëüêî ðàñõîäÿòñÿ â îöåíêå ñîáûòèé
â Êàòûíè. À. Óñîâñêèé ãîâîðèò î ïðåñëîâóòîé Êàòûíè, ãëàâíóþ ïðîáëåìó
êîòîðîé îí âèäèò â òîì, ÷òî íè÷åãî íå ñîîáùèâ ñâîåìó ôîðìàëüíîìó
ñîþçíèêó ÑÑÑÐ, íå çàïðîñèâ ó íåãî íè äàííûõ, íè îáúÿñíåíèé... ïîëüñêîå
ïðàâèòåëüñòâî â ýìèãðàöèè îáðàòèëîñü â Ìåæäóíàðîäíûé Êðàñíûé Êðåñò
ñ ïðîñüáîé î ðàññëåäîâàíèè ñîâåòñêèõ çëîäåÿíèé (ñ. 256). Êàâû÷êè
ê ïîñëåäíèì äâóì ñëîâàì ïîä÷åðêèâàþò ïîçèöèþ àâòîðà, ÷òî Êàòûíü  äåëî
íåìåöêèõ ðóê (ñ. 77)28.

Èç äðóãîé ñòàòüè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ áåñåäîé Ï. Øåðåìåòà ñ ïîëüñêèì
æóðíàëèñòîì, ãëàâíûì ðåäàêòîðîì Ãàçåòû Âûáîð÷åé À. Ìèõíèêîì,
ìîæíî óçíàòü ìíåíèå ïîëüñêîé ñòîðîíû:
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî êàñàåòñÿ Êàòûíè, òî ñëåäóåò òîëüêî ðàññåêðåòèòü àðõèâû,
è òóò íå íàäî íè÷åãî áîëüøå ïðèäóìûâàòü. Ïðèçûâû íåêîòîðûõ ïîëüñêèõ
äåÿòåëåé ê Ïóòèíó, ÷òîáû îí ïðîñèë ïðîùåíèÿ, ìíå êàæóòñÿ ãëóïûìè. Ýòî
óæå äåëàë Áîðèñ Åëüöèí, è íåò íèêàêîãî ïîâîäà, ÷òîáû êàæäûé ðàç è ïðè
êàæäîì ñëó÷àå çâó÷àëè èçâèíåíèÿ çà ïàêò Ìîëîòîâà  Ðèááåíòðîïà. Â êîíöå
25 Ï. Øåðåìåò Ðàäîñëàâ Ñèêîðñêèé, ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ïîëüøè. Èñòîðèê //
Îãîíåê, ¹ 34, 29.08.2011.
26 Ï. Øåðåìåò Íà÷èíàòü ðåôîðìû íàäî ñ ïîëèòè÷åñêèõ ïåðåìåí // Îãîíåê, ¹ 35,
05.09.2011.
27 Â. Ñïåðàíñêèé Òðóäíî ïðîñòèòü òîìó, ïåðåä êåì âèíîâàò // Îãîíåê, ¹ 12,
03.08.2009.
28 Òàì æå.
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êîíöîâ, Ïóòèí  íå Ìîëîòîâ. [ ] Åñëè Ðîññèÿ áóäåò ðàçâèâàòüñÿ â ñòîðîíó
äåìîêðàòèè, òî ïîñòåïåííî ðóñîôîáèÿ â Ïîëüøå óéäåò29.

×òî êàñàåòñÿ èñòîðèè, òî îíà äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ «áîëåçíåííîé» òåìîé
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îáåèõ ñòðàí, íî äëÿ ïîëÿêîâ  â áîëüøåé ñòåïåíè. Ïî
ýòîìó ïîâîäó ìû âñòðåòèëè èíòåðåñíóþ òåîðèþ âçàèìîîòíîøåíèé äâóõ
íàðîäîâ, ïðåäñòàâëåííóþ â ñòàòüå «Ðóññêèì î ïîëÿêàõ, ïîëÿêàì î ðóññêèõ»
Ð. Óôèìöåâûì, êîòîðûé ïðîâîäèò àíàëîãèþ ñ ïñèõîëîãè÷åñêèì âîçðàñòîì
÷åëîâåêà:
Àíàëîãèÿ [ ] âïîëíå ïðÿìàÿ, ïîòîìó ÷òî ðàçíûå ëþäè òàêæå ðàçëè÷àþòñÿ
ñòåïåíüþ ñâîåé ðåôëåêñèâíîñòè, òî åñòü, ñêëîííîñòüþ ê ðåôëåêñèè. Åñòü
ëþäè, æèâóùèå îäíèì ìãíîâåíèåì, à åñòü òàêèå, êîòîðûå ÷àñòî äóìàþò
î ñâîèõ ïîñòóïêàõ, î ñâîåì ïðîøëîì30.

Àâòîð ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ñîâðåìåííàÿ Ïîëüøà èìååò çàìåòíî áîëüøóþ
ñòåïåíü ðåôëåêñèâíîñòè, íåæåëè ñîâðåìåííàÿ Ðîññèÿ, è, ïî åãî ìíåíèþ,
â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ ãëàâíàÿ ïðîáëåìà âçàèìîîòíîøåíèé äâóõ íàðîäîâ:
«Ïîñêîëüêó ðåôëåêñèâíîñòü  ñâîéñòâî êóëüòóðû, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïëîõî
îñîçíàâàåìûå êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó äâóìÿ íàðîäàìè è ÿâëÿþòñÿ
ïîìåõîé â ïðåîäîëåíèè âçàèìíûõ ïðåäóáåæäåíèé»31.
Äàëåå Óôèìöåâ ðàçúÿñíÿåò ñâîþ òåîðèþ:
Â Ïîëüøå ñðåäíèé ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò ñåáÿ íàñëåäíèêîì ïðåäêîâ è,
ñîîòâåòñòâåííî, îòâåòñòâåííûì çà èõ ïîäâèãè è ãðåõè. À â Ðîññèè ñðåäíèé
ãðàæäàíèí ñîâåðøåííî íå íàñòðîåí íå òîëüêî îòâå÷àòü çà ïîñòóïêè Ñòàëèíà,
íî äàæå ñâîåãî ïðàäåäà, êîòîðûé ñëóæèë â ÍÊÂÄ èëè, íàîáîðîò, ñòðàäàë íà
Êîëûìå. È áîëåå òîãî  îí äàæå íå îñîáåííî ñòðåìèòñÿ çíàòü î æèçíè ñâîåãî
ïðåäêà, ïîòîìó ÷òî ýòî åìó íè ê ÷åìó. Âîò ÷òî íóæíî ïîíÿòü î íàñ ïîëÿêàì32.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ðóññêèå íå ñêëîííû ê ðåôëåêñèÿì, èõ êóëüòóðà
íàïðàâëåíà ñêîðåå íà íàñòîÿùåå è áóäóùåå, ó ïîëÿêîâ æå êóëüòóðà ñêëîííà
ê ðåôëåêñèÿì, îíà ÷åðïàåò ñâîè ýíåðãèþ â ïðîøëîì è òðàäèöèÿõ, áåç
êîòîðûõ ïîëÿê íå ïðåäñòàâëÿåò ñåáå íè íàñòîÿùåãî, íè áóäóùåãî.
È íàêîíåö, åãî âûâîä:

29
30

Ï. Øåðåìåò Èñòîðèÿ ñ ÷èñòîãî ëèñòà // Îãîíåê ¹ 17, 07.09.2009.
Ð. Óôèìöåâ Ðóññêèì î ïîëÿêàõ, ïîëÿêàì î ðóññêèõ <http://www.metaphor.ru/er/blog/
069.xml>
31 Òàì æå
32 Òàì æå
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Ïîëÿêè ìîãóò íàó÷èòü íàñ áûòü ÷óòü-÷óòü áîëåå ìóäðûìè, íàó÷èòüñÿ ÷åðïàòü
ìîðàëüíûå ñèëû â ñîáñòâåííîì ïðîøëîì è ñîáñòâåííûõ âåêîâûõ òðàäèöèÿõ.
Ó íàñ ýòî ïîëó÷àåòñÿ ãîðàçäî õóæå, ÷åì ó íèõ. À ìû ìîæåì ïîìî÷ü ïîëÿêàì
çàáûâàòü ïëîõîå è çàíèìàòüñÿ íîâûìè çàõâàòûâàþùèìè ïðîåêòàìè, íà÷èíàòü
æèçíü ñ ÷èñòîãî ëèñòà è äîáèâàòüñÿ âûäàþùèõñÿ ðåçóëüòàòîâ. Â ýòîì ðóññêèì
íåò ðàâíûõ. Ïîëÿêè ìîãëè áû ïîìî÷ü íàì ïîáåäèòü íàøó êîððóïöèþ, ó íèõ
ýòî ïîëó÷èëîñü, à âåäü îíè  ðîäñòâåííûé íàì íàðîä. À ìû ìîæåì ïîìî÷ü èì
ñòàòü ñîþçíèêîì è ïàðòí¸ðîì â ìàñøòàáíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòàõ,
îðèåíòèðîâàííûõ íà áóäóùåå...33.

Îòíîñèòåëüíî ñâåæàÿ ñòàòüÿ «Ïðèøåë, óâèäåë, îòñòóïèë»34 ïîñâÿùåíà
ñîâåðøåííî äðóãèì ñîáûòèÿì è, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òåìà çàÿâëåíà êàê
«Î Ðîññèè è Íàïîëåîíå», çàòðàãèâàåò òàêæå ðóññêî-ïîëüñêèå îòíîøåíèÿ.
Àâòîð ïèøåò:
Ãåíåðàë Ñîêîëüíèöêèé è ïîäàë Íàïîëåîíó çèìîé 1812 ãîäà ïàìÿòíóþ çàïèñêó
 ïî ñóòè, ïîëèòè÷åñêèé ïðîåêò, êîòîðûé ñîäåðæàë ïëàí âòîðæåíèÿ â Ðîññèþ.
Ïî÷åìó îíà ïðîèçâåëà òàêîå ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå íà èìïåðàòîðà, êîòîðûé
îáû÷íî òðåáîâàë, ÷òîáû åìó äîêëàäûâàëè òîëüêî ôàêòû áåç ïîëèòè÷åñêèõ
âûâîäîâ, ñêàçàòü òðóäíî, íî, íàâåðíîå, ñîâïàëî: Íàïîëåîí òàêîé çàïèñêè
õîòåë. Â íåé áûëî âñå: è ïðî òî, ÷òî êðåïîñòíûå ïîäíèìóòñÿ ïðîòèâ öàðÿ,
è ïðî òî, ÷òî êàçàêè âîññòàíóò,  â îáùåì, êâèíòýññåíöèÿ îñêîðáëåííîãî
ïîëüñêîãî ÷óâñòâà è ïðåäñòàâëåíèå î Ðîññèè êàê î ñòðàíå, êîòîðóþ ïîëÿêè
çíàþò, êàê íóæíî óñòðîèòü35.

Ãëàâíûé âûâîä, êàñàþùèéñÿ äàííîé ãðóïïû: ñòàòüè î ñïîðíûõ
âîïðîñàõ, íåïîñðåäñòâåííî êàñàþùèõñÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, áûëè
îïóáëèêîâàíû äî àâèàêàòàñòðîôû, ïîñëå íåå íå áûëî íè îäíîé ïóáëèêàöèè
íà ýòó òåìó. Ïîñëåäíÿÿ ñòàòüÿ íà èñòîðè÷åñêóþ òåìó áûëà îïóáëèêîâàíà
ñîâñåì íåäàâíî  â ñåíòÿáðå 2012 ã.  ñïóñòÿ áîëüøîé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè.
Ñëåäóþùàÿ òåìà  ýòî ðàçìåùåíèå ÏÐÎ â Åâðîïå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
â òðåõ ñòàòüÿõ íà äàííóþ òåìó Ïîëüøà ëèøü êîñâåííî óïîìèíàåòñÿ, ìû
òàêæå âêëþ÷èëè èõ â àíàëèç. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îñîáåííî îñòðî
ýòîò âîïðîñ îáñóæäàëñÿ â ãðàíè÷àùåé ñ Ïîëüøåé Êàëèíèíãðàäñêîé
îáëàñòè, íî ïîñêîëüêó ìû îãðàíè÷èëèñü ëèøü æóðíàëîì «Îãîíåê», çäåñü
ïðèâåäåì òîëüêî öèòàòû èç àíàëèçèðóåìûõ ñòàòåé:

33
34
35

Òàì æå
Äìèòðèé Ñàáîâ  î Ðîññèè è Íàïîëåîíå // Îãîíåê ¹ 35, 03.09.2012.
Òàì æå
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Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî 10 ïðîòèâîðàêåò, êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ
ðàçìåñòèòü â Ïîëüøå (êóðñèâ íàø.  Í. Ä.), íèêàêîé ñåðüåçíîé óãðîçû äëÿ
ðîññèéñêèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ÿäåðíûõ ñèë íå ïðåäñòàâëÿþò36.
 Ñòàëî äàæå êàçàòüñÿ, ÷òî ðàäè íîðìàëèçàöèè îòíîøåíèé ñ Ìîñêâîé íîâàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ÑØÀ ãîòîâà íà ëþáûå óñòóïêè. Ñíà÷àëà çàãîâîðèëè
î âîçìîæíîñòè ïåðåñìîòðà ïëàíîâ ðàçìåùåíèÿ ðàêåò â Ïîëüøå (êóðñèâ íàø.
 Í. Ä.) è ×åõèè, ïîòîì î âîçìîæíîì ñâîðà÷èâàíèÿ ïîëèòèêè ðàñøèðåíèÿ
ÍÀÒÎ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ Îáàìû âñåìè ñèëàìè ñòàðàåòñÿ äàòü
ïîíÿòü Ìîñêâå, ÷òî ãîòîâà íà ëþáûå êîìïðîìèññû?
 Íåò, êîíå÷íî. Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïðîèçîøëî íà ñàìîì äåëå. Ëþäè,
êîòîðûå ðàáîòàþò ñåé÷àñ â Áåëîì äîìå, âîîáùå íå î÷åíü âåðÿò â âîçìîæíîñòü
ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíû. Îíè ñîìíåâàþòñÿ
â åå âîçìîæíîñòÿõ, è òåõíè÷åñêèõ, è èäåîëîãè÷åñêèõ. Òàê ÷òî îòêàç îò
áûñòðîãî ðàçìåùåíèÿ ýëåìåíòîâ ÏÐÎ â Ïîëüøå (êóðñèâ íàø.  Í. Ä.) è ×åõèè
 ýòî íå óñòóïêè, à îñîçíàííàÿ ïîëèòèêà, êîòîðàÿ, â ïðèíöèïå, íå êàñàåòñÿ
Ðîññèè. Íî â ïåðåãîâîðàõ ñ Ìîñêâîé ýòî ìîæåò ñòàòü äîïîëíèòåëüíûì
ïëþñîì37.
30 òðåõñòóïåí÷àòûõ òâåðäîòîïëèâíûõ ðàêåò çààòìîñôåðíîãî ïåðåõâàòà GBI
óæå ðàçìåùåíû íà áàçàõ Ôîðò-Ãðèëè (Àëÿñêà) è Âàíäåíáåðã (Êàëèôîðíèÿ). Ïåðâîíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü ðàçìåñòèòü òàêèå ðàêåòû òàêæå
â Ïîëüøå (êóðñèâ íàø.  Í. Ä.) äëÿ ïðèêðûòèÿ åâðîïåéñêèõ ñîþçíèêîâ ÑØÀ,
îäíàêî çàòåì àìåðèêàíöû îòêàçàëèñü îò ýòîãî ïëàíà, ïðåäïî÷òÿ çàùèùàòü
Åâðîïó ïðîòèâîðàêåòàìè ìîðñêîãî áàçèðîâàíèÿ38.

«Îáùåñòâî»  òàê ìû îçàãëàâèëè ñëåäóþùóþ òåìó. Çäåñü ðå÷ü èäåò
î ñïåöèàëüíîì ôîòîïðîåêòå «Ïðîñòûå»39, êîòîðûé ñíÿëè äâå ïîëüêè  Ì. Ðåäçèø
è Ì. Áåðåæåöêà. Ïîçæå ïîÿâèëàñü ðîññèéñêàÿ ÷àñòü ýòîãî ìàòåðèàëà «Ðóññêèå  ýòî íåïðîñòî»40. Ïðîåêò áûë ïîñâÿùåí «ïðîñòûì» ñåìüÿì îáåèõ
ñòðàí, èõ ñóäüáàì è èñòîðèÿì. Íà íàø âçãëÿä, ñàìî ïîÿâëåíèå ïîäîáíîãî
ñîâìåñòíîãî ôîòîïðîåêòà ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîòåïëåíèè è óëó÷øåíèè
âçàèìîîòíîøåíèé íàðîäîâ, î êîòîðîì óæå ãîâîðèëîñü âûøå.
4 íîÿáðÿ  Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà, ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê ÐÔ,
îïèñàí â êîðîòêîé çàìåòêå ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àþò 4 íîÿáðÿ. Â ýòîò äåíü
1612 ãîäà âîèíû íàðîäíîãî îïîë÷åíèÿ ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Êóçüìû

36
37

À. Êîíîâàëîâ Íåëüçÿ íå äîãîâîðèòüñÿ // Îãîíåê, ¹ 2, 25.05.2009.
Ê. Áåëÿíèíîâ Îòíîøåíèÿ ÑØÀ è Ðîññèè íå ìîãóò äðåéôîâàòü (èíòåðâüþ ñ Ò. Ãðýìîì)
// Îãîíåê, ¹ 7, 29.06.2009.
38 Ì. Ëóêèí Íå ñîøëèñü ãàðàíòèÿìè // Îãîíåê, ¹ 27, 11.07.2011.
39 Ñïåöïðîåêò. Ïðîñòî ïîëÿêè // Îãîíåê, ¹ 33, 23.08.2010.
40 Ñïåöïðîåêò. Ðóññêèå  ýòî íåïðîñòî // Îãîíåê, ¹ 25, 27.06.2011.
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Ìèíèíà è Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî îñâîáîäèëè Ìîñêâó îò ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ
(êóðñèâ íàø.  Í. Ä.)41.

Äàííîé òåìå áûëè ïîñâÿùåíû äâå ïóáëèêàöèè, ïðè÷åì êàæäàÿ
ïîä÷åðêèâàëà òîò ôàêò, ÷òî ìàëî êòî èç ðîññèÿí çíàåò, ÷òî æå èìåííî
ñòðàíà îòìå÷àåò â ýòîò äåíü, îäíàêî, ïðèñóòñòâèå âûðàæåíèÿ «ïîëüñêèå
èíòåðâåíòû», íà íàø âçãëÿä, èìååò íåãàòèâíûé îòòåíîê.
Ëþáîïûòíî, ÷òî ñàìîé êàòàñòðîôå ïîä Ñìîëåíñêîì ïîñâÿùåíà ëèøü
îäíà-åäèíñòâåííàÿ, õîòü è îáúåìíàÿ è ñîäåðæàòåëüíàÿ, ñòàòüÿ Øåðåìåòà
«Ïîòðÿñåííàÿ Ïîëüøà» â íîìåðå îò 19.04.2010 ã. Ìû îáúÿñíÿåì ýòî òåì,
÷òî æóðíàë «Îãîíåê» ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ êðóïíîé ìåäèàãðóïïû «Êîììåðñàíò», îäíîèìåííîå åæåäíåâíîå èçäàíèå êîòîðîé îñâÿùàëî äàííóþ òåìó
î÷åíü ïîäðîáíî. Ó æóðíàëà «Îãîíåê» íåñêîëüêî èíîé ôîðìàò  íå ñòîëüêî
èíôîðìàöèîííàÿ íàïðàâëåííîñòü, ñêîëüêî ïóáëèöèñòè÷åñêàÿ.
Íà ìàòåðèàë Øåðåìåòà ñëåäóåò îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå. Àâòîð,
èìåþùèé ïîñòîÿííûé êîíòàêò ñ ïîëüñêèì íàðîäîì, ïîä÷åðêèâàåò
èçìåíåíèå íàñòðîåíèÿ ïîëüñêîãî îáùåñòâà ïî îòíîøåíèè ê Ðîññèè:
Íåîæèäàííûì è âàæíûì ïîñëåäñòâèåì òðàãåäèè ñòàëè ïåðåìåíû â îòíîøåíèè ïîëÿêîâ ê Ðîññèè. Âäðóã, áëàãîäàðÿ äåéñòâèÿì ðîññèéñêèõ âëàñòåé
è ñîëèäàðíîñòè îáû÷íûõ ðîññèÿí, ïîëÿêè óâèäåëè ñîâñåì äðóãóþ Ðîññèþ
 ðåçêî îòëè÷íóþ îò ñëîæèâøåãîñÿ â èõ ñòðàíå ñòåðåîòèïà. Ïîëÿêè çàìåòèëè
áóêâàëüíî âñå: è ïîìîùü â ðàññëåäîâàíèè, è ñäåðæàííîñòü ðîññèéñêîé
ñòîðîíû â îöåíêå ïðè÷èí êàòàñòðîôû, è äåìîíñòðàöèþ ïî êàíàëó «Ðîññèÿ 1»
ôèëüìà Âàéäû «Êàòûíü». Îáñóæäàåòñÿ êàæäàÿ äåòàëü, ïîäðîáíî è î÷åíü
ýìîöèîíàëüíî42.

È äàëåå îí ïðèâîäèò ìíåíèå ïîëÿêîâ. Æóðíàëèñò «Ãàçåòû Âûáîð÷åé»
Ì. Âîéöåõîâñêèé ïîÿñíÿåò:
Ðóññêèå òàê âñå äåëàëè è òàê íàì ïîìîãàëè, ñëîâíî ýòî áûëè íå îíè. Îí áûë
â Ñìîëåíñêå â ìîìåíò òðàãåäèè è ïðîâåë òàì òðîå ñóòîê.  Ïðîñòûå ëþäè
ñëûøàëè ïîëüñêóþ ðå÷ü, ïîäõîäèëè è ñïðàøèâàëè, ÷åì ïîìî÷ü. Òàì áûëî
ìíîãî ìàøèí ïîëüñêîãî òåëåâèäåíèÿ, òàê ðóññêèå íà íèõ êëàëè öâåòû, ÷òîáû
âûðàçèòü ñî÷óâñòâèå. Ìû íå îæèäàëè!43

Íåñîìíåííî, êàòàñòðîôà ïîä Ñìîëåíñêîì ñïîñîáñòâîâàëà ïåðåñìîòðó
ïîëüñêî-ðîññèéñêèõ îòíîøåíèé. Ýòî íàøëî îòðàæåíèå íå òîëüêî â ÑÌÈ.
×òî êàñàåòñÿ èõ èçìåíåíèÿ, à òàêæå ïîïûòêå äâóõ íàðîäîâ ïîíÿòü äðóã
41
42
43

Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà // Îãîíåê, ¹ 43, 01.11.2010.
Ï. Øåðåìåò Ïîòðÿñåííàÿ Ïîëüøà // Îãîíåê, ¹ 15, 19.04.2010.
Òàì æå
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äðóãà, òî çäåñü íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü î òîì, ÷òî â 2010 ã. â Âàðøàâå
è â Ìîñêâå áûë èçäàí îãðîìíûé ñáîðíèê ñòàòåé ïîëüñêî-ðîññèéñêîé
ãðóïïû ó÷åíûõ, èñòîðèêîâ ïîä íàçâàíèåì «Áåëûå ïÿòíà  ÷åðíûå ïÿòíà:
Ñëîæíûå âîïðîñû â ðîññèéñêî-ïîëüñêèõ îòíîøåíèÿõ, 1918-2008». Äàííîå
èçäàíèå íàçûâàþò óíèêàëüíûì, ïîñêîëüêó îíî äåìîíñòðèðóåò ìíåíèÿ
èñòîðèêîâ â òðóäíûõ âîïðîñàõ, ïî êîòîðûì èìåþòñÿ ðàçíîãëàñèÿ äâóõ
ñòîðîí, ñîáðàííûå ïîä îäíîé îáëîæêîé. Ñîçäàíèå ñîâìåñòíîãî íàó÷íîãî
òðóäà, áåçóñëîâíî, ïîìîãàåò ïðåîäîëåòü îò÷óæäåíèå ìåæäó Ðîññèåé
è Ïîëüøåé â îáëàñòè èñòîðèè è ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ñîâðåìåííûõ
îòíîøåíèé ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè.
Ãàçîâîìó âîïðîñó ïîñâÿùåíà îäíà ñòàòüÿ Å. Ñóõîâîé, â êîòîðîé
Ïîëüøà îïÿòü óïîìèíàåòñÿ ëèøü êîñâåííî: «Íî ïðîáëåìà âñå òà æå
 òðàíçèòíûå ðèñêè: íà ñåé ðàç äîãîâàðèâàòüñÿ ïðèøëîñü áû ñ Ïîëüøåé,
à ñ íåé ýíåðãîäèàëîã ó Ðîññèè íåìíîãèì ëó÷øå, ÷åì ñ Óêðàèíîé»44. Çäåñü
ïîä÷åðêèâàåòñÿ íàëè÷èå ïðîáëåìû â äàííîé âîïðîñå.
Ïîñëå àíàëèçà ñîäåðæàíèÿ 46 ñòàòåé åæåíåäåëüíèêà «Îãîíåê» ìû
ïðèøëè ê ñëåäóþùèì âûâîäàì. Íåñîìíåííî, äî òðàãåäèè ïîä Ñìîëåíñêîì
î Ïîëüøå ïèñàëè ìåíüøå, ÷åì ïîñëå. Âî âñåõ ïóáëèêàöèÿõ, êîòîðûå áûëè
èçäàíû «äî», ïîëüñêîå ãîñóäàðñòâî è ïîëÿêè ÷àùå áûëè ëèøü óïîìÿíóòû
êîñâåííî. Êðîìå òîãî, â ýòîò ïåðèîä áîëüøåå âíèìàíèå óäåëÿëîñü èñòîðèè:
÷åòûðå ñòàòüè, çàòðàãèâàþùèå òåìó Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, áûëè èçäàíû
â 2009 ã. è íà÷àëå 2010 ã.
Êðîìå òîãî, àíàëèçèðóÿ ìàòåðèàëû «Îãîíüêà», ìû ïðèøëè ê âûâîäó
î òîì, ÷òî èçäàíèå íàïðàâëåíî, ñêîðåå, íà îòíîøåíèÿ íàðîäîâ â îáëàñòè
êóëüòóðû â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà. Èìåííî ýòîìó ïîñâÿùåíî áîëüøèíñòâî
ïóáëèêàöèé. Èçäàíèå êàê áóäòî èçáåãàåò, îñîáåííî ñðàçó ïîñëå àâèàêàòàñòðîôû, ñïîðíûõ òåì ïîëüñêî-ðîññèéñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé. Õîòÿ
ñïóñòÿ âðåìÿ, â 2012 ã. ñíîâà ïîÿâëÿþòñÿ ïîâîäû äëÿ «ñïîðíûõ òåì»
 ñòû÷êè áîëåëüùèêîâ âî âðåìÿ ÅÂÐÎ-2012.
Èòàê, íàñêîëüêî ÷àñòî ïèøåò î Ïîëüøå è ïîëÿêàõ «Îãîíåê»? Êàê óæå
áûëî óïîìÿíóòî âûøå, â ñðåäíåì  îäèí ðàç â ìåñÿö. Ìíîãî ýòî èëè ìàëî,
òðóäíî ñêàçàòü, íî äëÿ åæåíåäåëüíèêà äîñòàòî÷íî ðåãóëÿðíî. Äðóãîé
âîïðîñ: î ÷åì è â ñâÿçè ñ ÷åì ïèøóò? Æóðíàëèñò èç Ðîññèè È. Ñèçîâà
(«Òâåðñêèå Âåäîìîñòè») íà îäíîé èç ïîëüñêî-ðîññèéñêèõ êîíôåðåíöèé
âûñêàçàëàñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
ß ðàáîòàþ ïîëèòè÷åñêèì îáîçðåâàòåëåì â ãàçåòå è ÿ ïðåäñòàâëÿþ ñåáå, êîãäà
â Ðîññèè ïèøóò î Ïîëüøå. Ïèøóò òîëüêî òîãäà, êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ
èíôîðìàöèîííûé ïîâîä. Ýòî íè õîðîøî, íè ïëîõî, à äàííîñòü, ñ êîòîðîé
44
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ïðèõîäèòñÿ ñ÷èòàòüñÿ. Èíôîðìàöèîííûé ïîâîä íàì ÷àùå âñåãî äàþò
ïîëèòèêè.
×èñòî æóðíàëèñòñêàÿ ïðîáëåìà â îñâåùåíèè âçàèìîîòíîøåíèé Ïîëüøè
è Ðîññèè  îíà, íà ìîé âçãëÿä, ñóãóáî ïðîôåññèîíàëüíàÿ. Ìû íèêàê íå
íàó÷èìñÿ îòäåëÿòü èíôîðìàöèþ îò êîììåíòàðèÿ ê íåé. [ ] À íàø
ñîâðåìåííûé ÷èòàòåëü íå âñåãäà íóæäàåòñÿ â êîììåíòàðèè45.

Òóò ìîæíî óòî÷íèòü ñëîâà æóðíàëèñòêè, ïîñêîëüêó âñå çàâèñèò îò
êîíêðåòíîãî èçäàíèÿ è åãî íàïðàâëåííîñòè. Êàê ìû âèäèì, â ïóáëèöèñòè÷åñêîì æóðíàëå «Îãîíåê» áîëüøàÿ ÷àñòü ñòàòåé î Ïîëüøå è ïîëÿêàõ
èìååò êóëüòóðíóþ íàïðàâëåííîñòü, è îíè äàëåêî íå âñåãäà ïîÿâëÿþòñÿ
òîëüêî ëèøü èç-çà íàëè÷èÿ «èíôîðìàöèîííîãî ïîâîäà». Â ïóáëèêàöèÿõ
çàòðàãèâàþòñÿ ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå òåìû: êèíî è ñåðèàëû, ìóçûêà, ñïîðò,
ðåêëàìà, ðàäèî è ò.ä.
Íåìàëîâàæíî òàêæå è òî, ÷òî ÷àñòî ãîñòÿìè ðåäàêöèè ñòàíîâÿòñÿ ñàìè
ïîëÿêè (1/4 ñòàòåé  èíòåðâüþ), à òàêæå òî, ÷òî ìíîãèå ìàòåðèàëû
ãîòîâÿòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â Ïîëüøå. Ñàìûå ÷àñòûå ãîñòè  Âàéäà
è Îëüáðûõñêèé. ×òî êàñàåòñÿ îöåíîê, òî â áîëüøèíñòâå ïðîàíàëèçèðîâàííûõ íàìè ñòàòåé, äàþòñÿ ïîëîæèòåëüíûå, êðàéíå ðåäêî îòðèöàòåëüíûå
îöåíêè òåì èëè èíûì ñîáûòèÿì.
Poland and Poles in the eyes of contemporary Russian journalists
(on the basis of the articles published in Ogoniok between May 2009
and December 2012)
The article is aimed at presenting the magazine Ogoniok in terms of the analysis of Polish
and Russin relations. The period of time taken into account ranges from May 2009 to
December 2012. All the texts have been divided into 9 topic groups, namely culture and
travelling, EURO-2012, politics, history, society, European location of the ballistic missile
defense, November 4th as the Unity Day, Smolensk catastrophy, gas issues. The analysis is
focused on the frequency of articles, as well as their content. Moreover, the emphasis is put
on the number of publications of both the positive and negative character.

45 Relacje polsko-rosyjskie: rola mediów masowych , red. nauk. J. Adamowski, £. Szurmiñski.
Warszawa 2009, ñ. 4647.
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Â îñíîâó äàííîé ñòàòüè ïîëîæåíû èäåè, ñôîðìóëèðîâàííûå àâòîðîì
â äîêëàäå, ïðåäñòàâëåííîì íà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Ìàðãèíàëèè2012: ãðàíèöû êóëüòóðû è òåêñòà»1. Íàáëþäàÿ çà õîäîì êîíôåðåíöèè,
à çàòåì, ðàçìûøëÿÿ î åå ðåçóëüòàòàõ, ÿ ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ðàçâåðíóâøàÿñÿ òàì äèñêóññèÿ èìåëà äâà ñìûñëîâûõ öåíòðà, êîòîðûìè ñòàëè
äâà òåðìèíà, âûíåñåííûå â íàçâàíèå äàííîãî íàó÷íîãî ôîðóìà:
«ìàðãèíàëèÿ» è «ãðàíèöà» è ïðîèçâîäíûå îò íèõ («ìàðãèíàëüíîñòü»,
«ìàðãèíàëüíîå», «ïîãðàíè÷íîñòü», «ïîãðàíè÷íîå» è ò.ï.). Ïðè ýòîì
îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå îäíî îáñòîÿòåëüñòâî: è ïðè îïðåäåëåíèè
îáùèõ êîíòóðîâ òåìàòèêè êîíôåðåíöèè å¸ îðãàíèçàòîðàìè, è â âûñòóïëåíèÿõ ìíîãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîÿâèëàñü âïîëíå îïðåäåëåííàÿ òåíäåíöèÿ
ê îòîæäåñòâëåíèþ íàçâàííûõ ïîíÿòèé è, ñîîòâåòñòâåííî, ïðîáëåìàòèêè
ìàðãèíàëüíîñòè è ïîãðàíè÷íîñòè. Ìåæäó òåì, õîòÿ èõ ñåìàíòè÷åñêèå ïîëÿ
è ïåðåñåêàþòñÿ, îíè îòíþäü íå ïîëíîñòüþ ïåðåêðûâàþò äðóã äðóãà.
«Ïîãðàíè÷íûé» ïî ñâîåìó õàðàêòåðó ñîöèîêóëüòóðíûé ôåíîìåí â îïðåäåëåííîé èñòîðè÷åñêîé ñèòóàöèè â òîì èëè èíîì ðåãèîíå ìèðà âïîëíå
ìîæåò, êàê ïîêàçûâàåò èñòîðè÷åñêèé îïûò, çàíèìàòü îòíþäü íå ìàðãèíàëüíîå ïîëîæåíèå, áîëåå òîãî, èãðàòü ðîëü öåíòðà. Èìåííî â òàêîé ðîëè
âûñòóïàëà ïî îòíîøåíèþ ê Åâðîïå, â òîì ÷èñëå è Çàïàäíîé, â òå÷åíèå ðÿäà
âåêîâ Âèçàíòèÿ, êîòîðàÿ, ïî ñëîâàì Ñ. Ñ. Àâåðèíöåâà, áûëà «ïîãðàíè÷íûì» ÿâëåíèåì «êàê ïî îòíîøåíèþ ê ïðîñòðàíñòâåííîé ãðàíèöå,
ðàçäåëèâøåé áàëêàíî-èòàëèéñêèé Çàïàä è àíàòîëèéñêî-ëåâàíòèéñêèé
Âîñòîê, òàê è ïî îòíîøåíèþ ê âðåìåííîé ãðàíèöå, ðàçäåëèâøåé
àíòè÷íîñòü è ñðåäíåâåêîâüå. Âèçàíòèÿ îñóùåñòâèëà ñåáÿ êàê ÷àñòè÷íîå
1 Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìàðãèíàëèè-2012: ãðàíèöû êóëüòóðû è òåêñòà». Òåçèñû
äîêëàäîâ, Ìîñêâà 2012, ñ. 7172.
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ñíÿòèå è òîé, è äðóãîé ãðàíèöû; ýòî áûë âçàèìîïåðåõîä Ãðåöèè è Àçèè,
îñëîæíåííûé âçàèìîïðîíèêíîâåíèåì êëàññè÷åñêîãî ïðååìñòâà è íîâèçíû»2.
Â äàííîé ñòàòüå îáúåêòîì ìîåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ èìåííî ôåíîìåí ãðàíèöû êàê îïðåäåëåííîé ñîöèîêóëüòóðíîé ðåàëüíîñòè. Ïåðâîå, ÷òî
íåîáõîäèìî îòìåòèòü â ýòîé ñâÿçè: ñëîâî «ãðàíèöà» îáîçíà÷àåò íå òîëüêî
ïîíÿòèå: ýòî âñåãäà åùå è íåêèé îáðàç, êîòîðûé âñòàåò ïåðåä íàìè, êîãäà
ìû ïðîèçíîñèì èëè âèäèì â òåêñòå äàííîå ñëîâî; ïðè÷åì îáðàç, êàê
ïðàâèëî, âïîëíå êîíêðåòíûé, ÷àñòî  ýìîöèîíàëüíî îêðàøåííûé. Â òåðìèíå «ãðàíèöà» ïî îáùåìó ïðàâèëó ñî÷åòàþòñÿ ëîãè÷åñêè-äèñêóðñèâíàÿ
è ýìîöèîíàëüíî-îáðàçíàÿ ñîñòàâëÿþùèå. ß ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî â äàííîì
ñëó÷àå ìû èìååì äåëî ñ îñîáîé ìûñëèòåëüíîé êîíñòðóêöèåé, ñî÷åòàþùåé
â ñåáå êàê ÷åðòû ïîíÿòèÿ, òàê è ÷åðòû õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà-ñèìâîëà.
Ñïåöèôèêó ýòîé êîíñòðóêöèè ëó÷øå âñåãî ìîæíî âûðàçèòü ïîñðåäñòâîì
òåðìèíà «ìûñëåîáðàç», êîòîðûé áûë ïðèìåíåí Þ. Ê. Øóöêèì è Ò. Ï.
Ãðèãîðüåâîé äëÿ õàðàêòåðèñòèêè îñîáåííîñòåé äóõîâíîãî ñòðîÿ Âîñòîêà3.
Îòñþäà ñëåäóåò ñëåäóþùèé âûâîä: ÷òîáû ïîëó÷èòü öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î òîé ñîöèîêóëüòóðíîé ðåàëüíîñòè, êîòîðàÿ îáîçíà÷àåòñÿ ñëîâîì
«ãðàíèöà», íåîáõîäèìî îäíîâðåìåííîå ïðèìåíåíèå äâóõ îñíîâíûõ ñòðàòåãèé, êîòîðûå, ãîâîðÿ ñëîâàìè Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâà, «êàæäûé ÷åëîâåê
èñïîëüçóåò ïðè ðåøåíèè îñíîâíûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ çàäà÷. Îäíà èç íèõ
ñâÿçàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ëîãè÷åñêè îïðåäåëåííûõ àáñòðàêòíûõ, ïðàâèëüíûõ ãðàììàòè÷åñêèõ è ëîãè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé, íàòóðàëüíîãî ðÿäà ÷èñåë,
îòäåëüíûõ äåòàëåé âîñïðèíèìàåìûõ ïðåäìåòîâ è ïîñòðîåíèÿ èõ
÷åðòåæíûõ ñõåì; ó áîëüøèíñòâà íîðìàëüíûõ ëþäåé îíà ñâÿçàíà ñ ëåâûì
ïîëóøàðèåì ãîëîâíîãî ìîçãà è îòòîãî äëÿ êðàòêîñòè ìîæåò íàçûâàòüñÿ
ëåâîïîëóøàðíàÿ »4. Îíà ÿâëÿåòñÿ ïî ñâîåìó õàðàêòåðó «àáñòðàêòíîñëîâåñíîé», íàèáîëåå òèïè÷íûìè ïðèìåðàìè åå ðåàëèçàöèè «ìîãóò
ñëóæèòü òåêñòû îòâëå÷åííîãî èëè íàó÷íîãî õàðàêòåðà»5. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó, «ïðàâîïîëóøàðíàÿ» ñòðàòåãèÿ îðèåíòèðîâàíà «íà
öåëîñòíûå îáðàçû», à íå íà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü «äèñêðåòíûõ ñèìâîëîâ»6.
Òàêîãî ðîäà îáðàçû äàþò «îõâàò öåëîñòíîé êàðòèíû ìèðà, à íå ëîãè÷åñêèå
ñõåìû, âêëþ÷àþùèå ëèøü îòäåëüíûå äåòàëè»7.
Ñî÷åòàíèå íàçâàííûõ ñòðàòåãèé, ïî-âèäèìîìó, íåîáõîäèìî ïðè
èçó÷åíèè êîíêðåòíûõ «ïîãðàíè÷íûõ» ôåíîìåíîâ â èñòîðèè è â ñîöèàëüíîé
2
3

Ñ. Àâåðèíöåâ, Ïîýòèêà ðàííåâèçàíòèéñêîé ëèòåðàòóðû, Ìîñêâà 1997, ñ. 262.
Þ. Øóöêèé, Êèòàéñêàÿ êëàññè÷åñêàÿ «Êíèãà ïåðåìåí», Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1992, ñ. 114116;
Ò. Ãðèãîðüåâà, Äàî è ëîãîñ (âñòðå÷à êóëüòóð), Ìîñêâà 1992, ñ. 34 è äð.
4 Âÿ÷. Èâàíîâ, Äî-âî âðåìÿ-ïîñëå? [â:] Èâàíîâ Âÿ÷. Âñ., Èçáðàííûå òðóäû ïî ñåìèîòèêå
è èñòîðèè êóëüòóðû. Ò.V. Ìèôîëîãèÿ è ôîëüêëîð. Ìîñêâà 2009, ñ. 141.
5 Òàì æå, ñ. 143.
6 Òàì æå, ñ. 149.
7 Òàì æå.
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æèçíè. Â äàííîì ñëó÷àå, îäíàêî, õîòåëîñü áû ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íàëè÷èå
â ìûñëåîáðàçå «ãðàíèöû» îò÷åòëèâî çàìåòíîé ýìîöèîíàëüíî-îáðàçíîé
ñîñòàâëÿþùåé îòíþäü íå äåëàåò ìåíåå âàæíîé çàäà÷ó èçó÷åíèÿ ëîãèêîäèñêóðñèâíîé ñòîðîíû åãî ñîäåðæàíèÿ. Èìåííî ýòà ñòîðîíà íàõîäèòñÿ
â öåíòðå âíèìàíèÿ àâòîðà â äàííîì ñëó÷àå.
Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå â ñîâðåìåííîé ôèëîñîôñêîé è íàó÷íîé
ëèòåðàòóðå ïîëó÷èëî ìàêñèìàëüíî øèðîêîå ïîíèìàíèå òåðìèíà
«ãðàíèöà». Òàê, ïî îïðåäåëåíèþ Ì.Ì.Áàõòèíà, âñÿ êóëüòóðà «ðàñïîëîæåíà
íà ãðàíèöàõ, ãðàíèöû ïðèõîäÿò ïîâñþäó, ÷åðåç êàæäûé ìîìåíò å¸»8.
Ñîãëàñíî Þ. Ì. Ëîòìàíó, ãðàíèöû ñòðóêòóðèðóþò âñå ïðîñòðàíñòâî
ñåìèîñôåðû íà âñåõ óðîâíÿõ9. Â. Á. Çåìñêîâ è Ý. Â. Ñàéêî àêöåíòèðóþò
òåñíóþ ñâÿçü ïîíÿòèé «ãðàíèöà» è «ïåðåõîä» 10. Ñîãëàñíî Çåìñêîâó,
«êàæäûé ìîìåíò ñóùåñòâîâàíèÿ êóëüòóðû åñòü èçìåíåíèå è ïåðåõîä,
à çíà÷èò, æèçíü íà ãðàíèöàõ è â îòíîøåíèè ñìûñëîâ, è â îòíîøåíèè
õðîíîëîãèè èõ òðàíñôîðìàöèè» 11. Ìíîãîîáðàçèå òðàêòîâîê ïîíÿòèé
«ãðàíèöà», «ïîãðàíè÷üå», «ïåðåõîä» íàøëî ÿðêîå îòðàæåíèå â ìàòåðèàëàõ
ðîññèéñêî-ôðàíöóçñêîé êîíôåðåíöèè, îïóáëèêîâàííûõ â ñáîðíèêå
«Êàíóíû è ðóáåæè» (2002 ã.), è íàó÷íîé êîíôåðåíöèè â Èíñòèòóòå ìèðîâîé
ëèòåðàòóðû ÐÀÍ â èþíå 2012 ã.12
Ïî-ìîåìó, íàñòàëî âðåìÿ ïîïûòàòüñÿ îïðåäåëèòü êàêèå-òî îáùèå
ïðèçíàêè, ñâîéñòâåííûå âñåì ðàçíîâèäíîñòÿì «ïîãðàíè÷íîñòè» êàê
îñîáîãî ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà è îáùåñòâà.
Ïåðâûé ïðèçíàê òàêîãî ðîäà, êîòîðûé, íà ìîé âçãëÿä, î÷åâèäåí:
ãðàíèöà  ýòî âñåãäà ïåðåïëåòåíèå êà÷åñòâåííî ðàçëè÷íûõ òðàäèöèé,
òî÷íåå  ñëîæíåéøèé óçåë ðàçíîîáðàçíûõ òèïîâ âçàèìîäåéñòâèÿ
è âçàèìîñâÿçè ýòèõ òðàäèöèé. ×òî ãëàâíîå â «ïîãðàíè÷íîé» ðåàëüíîñòè?
Ïî-âèäèìîìó, åå îïðåäåëÿþùàÿ ÷åðòà  ýòî äîìèíàíòà ìíîãîîáðàçèÿ,
ïðÿìî îáóñëîâëåííàÿ êðàéíå ïðîòèâîðå÷èâûì ñîñóùåñòâîâàíèåì ðàçíîðîäíûõ ñîöèîêóëüòóðíûõ ïëàñòîâ. Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ ïàðàäîêñ:
íàëè÷èå ïîäîáíîé äîìèíàíòû íå îçíà÷àåò ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ åäèíñòâà,

8
9
10

Ì. Áàõòèí, Ê ýñòåòèêå ñëîâà, Ìîñêâà 1974, ñ. 265.
Þ. Ëîòìàí, Ñåìèîñôåðà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2000, ñ. 258260.
Â. Çåìñêîâ, Îäíîãëàçûé ßíóñ. Ïîãðàíè÷íàÿ ýïîõà  ïîãðàíè÷íîå ñîçíàíèå,
[â:] Êàíóíû è ðóáåæè. Òèïû ïîãðàíè÷íûõ ýïîõ  òèïû ïîãðàíè÷íîãî ñîçíàíèÿ, Ìîñêâà 2002,
ñ. 6 ñë.; Ý. Ñàéêî, Ïåðåõîä êàê ôåíîìåí ñîöèàëüíîé ýâîëþöèè (õàîñ è êîíñòðóêòèâíûå
õàðàêòåðèñòèêè), [â:] Èñêóññòâî è íàóêà îá èñêóññòâå â ïåðåõîäíûå ïåðèîäû èñòîðèè
êóëüòóðû, Ìîñêâà 2000, ñ. 74 ññë.
11 Â. Çåìñêîâ, óêàç. ñî÷., ñ. 6.
12 Êàíóíû è ðóáåæè 2002; Öèâèëèçàöèîííî-êóëüòóðíîå ïîãðàíè÷üå êàê ãåíåðàòîð
ñòàíîâëåíèÿ ìèðîâîé êóëüòóðû/ëèòåðàòóðû, Ìîñêâà 2012, [â:] Íîâûå ðîññèéñêèå
ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ 2012, ¹ 7, http://www/nrgumis.ru/articles.
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âñåãäà åñòü íå÷òî, îáúåäèíÿþùåå ýòè ïëàñòû. Îäíàêî îáùèé îáëèê
«ïîãðàíè÷íîé» äåéñòâèòåëüíîñòè îïðåäåëÿåò èìåííî ôàêòîð ìíîãîîáðàçèÿ.
Êðàéíå ïðîòèâîðå÷èâûé õàðàêòåð ñâÿçè êà÷åñòâåííî ðàçëè÷íûõ
ñîñòàâëÿþùèõ «ïîãðàíè÷üÿ» íàõîäèò ñâîå ïðîÿâëåíèå â òàêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ «ïîãðàíè÷íîé» ðåàëüíîñòè, êàê àìáèâàëåíòíîñòü ñîöèîêóëüòóðíûõ
îðèåíòàöèé (ò.å. îäíîâðåìåííàÿ íàïðàâëåííîñòü â ïðîòèâîïîëîæíûå ñòîðîíû) è àíòèíîìè÷íîñòü (òåíäåíöèÿ ê «ëîáîâîìó» ñòîëêíîâåíèþ
ïîëÿðíîñòåé áûòèÿ)13.
***
Ãëàâíàÿ öåëü, êîòîðóþ ÿ ñòàâëþ ïåðåä ñîáîé â äàííîé ðàáîòå, çàêëþ÷àåòñÿ
â ñëåäóþùåì: äîêàçàòü è ïðîèëëþñòðèðîâàòü (ðàçóìååòñÿ, â ìèíèìàëüíîé
ñòåïåíè, â ðàìêàõ æåñòêèõ îãðàíè÷åíèé, çàäàííûõ îáúåìîì ýòîãî òåêñòà)
òåçèñ, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñîöèîêóëüòóðíîå êà÷åñòâî «ïîãðàíè÷íîñòè»
ìîæåò îòëè÷àòüñÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíüþ çðåëîñòè è èñòîðè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè. Äëÿ äàëüíåéøåãî èçëîæåíèÿ ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå èìååò
ðàçãðàíè÷åíèå äâóõ ïîíÿòèé: «ïîãðàíè÷íàÿ ñèòóàöèÿ» è «ïîãðàíè÷íàÿ
öèâèëèçàöèÿ».
Âûâîä î íåîáõîäèìîñòè ïîäîáíîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ áûë ñäåëàí ìíîé
â ñâîå âðåìÿ â õîäå òâîð÷åñêèõ ñïîðîâ ñ Â. Á. Çåìñêîâûì. Âàëåðèé
Áîðèñîâè÷ ñäåëàë îñîáûé àêöåíò íà ìûñëè î òîì, ÷òî òå ÷åðòû, êîòîðûå
àâòîð ýòèõ ñòðîê è È. Ã. ßêîâåíêî òðàêòîâàëè êàê îòëè÷èòåëüíûå
îñîáåííîñòè «ïîãðàíè÷íîãî» öèâèëèçàöèîííîãî òèïà (îòñóòñòâèå
îòíîñèòåëüíî ìîíîëèòíîé äóõîâíî-öåííîñòíîé áàçû, åå ãåòåðîãåííûé
õàðàêòåð, ïîñòîÿííîå ñòîëêíîâåíèå è êîíôëèêòíîå ñîñóùåñòâîâàíèå
ðàçíîðîäíûõ òðàäèöèé, à òàêæå ðàçäåëåííûõ ãåðìåíåâòè÷åñêèìè áàðüåðàìè ðàçíîñòàäèàëüíûõ ïëàñòîâ èñòîðè÷åñêîãî áûòèÿ íàðîäà, àíòèíîìè÷íîñòü, ïîñòîÿííûå «ðàçðûâû» ñîöèîêóëüòóðíîé òêàíè, ðàñêîë ìåæäó
ïðàâÿùåé ýëèòîé è íàðîäíîé «ïî÷âîé», êëþ÷åâàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ ðîëü
ñèìáèîòè÷åñêîãî òèïà ñâÿçè ýëåìåíòîâ ñîöèîêóëüòóðíîé ñèñòåìû è äð.),
ñâîéñòâåííû âñåì öèâèëèçàöèÿì íà ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ, â ñèëó ÷åãî îòëè÷èÿ

13 ß. Øåìÿêèí, Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà: âçàèìîäåéñòâèå öèâèëèçàöèé â êîíòåêñòå
âñåìèðíîé èñòîðèè, Ìîñêâà 2001, ñ. 246-261; îí æå: Ãðàíèöà (Ïðîöåññ ïåðåõîäà è òèï
ñèñòåìíîñòè), [â:] Îáùåñòâåííûå íàóêè è ñîâðåìåííîñòü 2009, ¹ 5, ñ.114; ß. Øåìÿêèí,
Î. Øåìÿêèíà, Ïóòè è óñëîâèÿ äîñòèæåíèÿ öåëîñòíîñòè öèâèëèçàöèîííîé ñèñòåìû.
Ñîïîñòàâëåíèå èñòîðè÷åñêîãî îïûòà Ðîññèè è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, [â:] Ëàòèíñêàÿ
Àìåðèêà 2009, ¹ 9, ñ. 4-20; ¹ 10, ñ. 82-101.
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ìåæäó «ïîãðàíè÷íûìè» è «êëàññè÷åñêèìè» öèâèëèçàöèÿìè14 âûãëÿäÿò,
ìÿãêî ãîâîðÿ, êàê âåñüìà îòíîñèòåëüíûå15.
Ìåæäó òåì, ïî ìîåìó óáåæäåíèþ, ðå÷ü äîëæíà èäòè â äàííîì ñëó÷àå
î êîðåííûõ ñòðóêòóðíûõ ðàçëè÷èÿõ äâóõ ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷íûõ äðóã îò
äðóãà öèâèëèçàöèîííûõ òèïîâ. ×òîáû íå íàðóøàòü öåëüíîñòè èçëîæåíèÿ,
èçëîæó ìàêñèìàëüíî êðàòêî ñâîþ ïîçèöèþ ïî ýòîìó âîïðîñó.
Âñå öèâèëèçàöèè íåîäíîðîäíû (â òîé èëè èíîé ìåðå), ñîñòîÿò èç
ñàìûõ ðàçíûõ ýëåìåíòîâ (êóëüòóðíûõ, ýòíè÷åñêèõ, ÿçûêîâûõ è ò.ï.),
è âìåñòå ñ òåì ëþáàÿ èç íèõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåëîñòíîñòü, åäèíóþ âî
âñåì ìíîãîîáðàçèè åå ñîñòàâëÿþùèõ. Íî ñîîòíîøåíèå íà÷àë (ïðèíöèïîâ)
åäèíñòâà è ìíîãîîáðàçèÿ, ãîìîãåííîñòè è ãåòåðîãåííîñòè êîðåííûì îáðàçîì îòëè÷àåòñÿ â âåëèêèõ öèâèëèçàöèÿõ Âîñòîêà è Çàïàäà, êîòîðûå
ÿ óñëîâíî íàçûâàþ «êëàññè÷åñêèìè», è â öèâèëèçàöèîííûõ îáðàçîâàíèÿõ
«ïîãðàíè÷íîãî» òèïà. Îáëèê ïåðâûõ îïðåäåëÿåò íà÷àëî öåëîñòíîñòè, çäåñü
íàëè÷åñòâóåò íåêèé åäèíûé ñòåðæåíü, ïðîíèçûâàþùèé, ñêðåïëÿþùèé
ñîáîé âñå ìíîãîîáðàçèå ñîñòàâëÿþùèõ èõ ýëåìåíòîâ. Ñþäà îòíîñÿòñÿ
òàêèå, âîçíèêøèå íà áàçå ìèðîâûõ ðåëèãèé, ñîöèîêóëüòóðíûå
ìàêðîîáùíîñòè («ñóáýêóìåíû», ïî îïðåäåëåíèþ Ã.Ñ.Ïîìåðàíöà)16, êàê
çàïàäíîõðèñòèàíñêàÿ, þæíîàçèàòñêàÿ èíäî-áóääèéñêàÿ, âîñòî÷íîàçèàòñêàÿ
êîíôóöèàíñêî-áóääèéñêàÿ, èñëàìñêàÿ. Ñóáýêóìåíû îòëè÷àåò öåëüíîå
îñíîâàíèå  îòíîñèòåëüíî ìîíîëèòíûé ðåëèãèîçíî-öåííîñòíûé
«ôóíäàìåíò». Ïðè÷åì ïîäîáíàÿ öåëüíîñòü äóõîâíîé îñíîâû íå îçíà÷àåò
åäèíîîáðàçèÿ: îíà ìîæåò áûòü âûðàæåíà ïî-ðàçíîìó â ðàìêàõ òåõ èëè
èíûõ ðåëèãèîçíûõ è ìèðîâîççðåí÷åñêèõ òðàäèöèé. Îäíàêî â ðàìêàõ
êàæäîé èç ñóáýêóìåí ïðèíàäëåæàùèå åé ìíîãîîáðàçíûå òðàäèöèè åäèíû
â ïîäõîäå ê ðåøåíèþ êëþ÷åâûõ ïðîáëåì ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Äëÿ «ïîãðàíè÷íûõ» æå öèâèëèçàöèé (êàê è äëÿ âñåõ èíûõ ðàçíîâèäíîñòåé «ïîãðàíè÷íîãî» ñîñòîÿíèÿ) õàðàêòåðíà äîìèíàíòà ïðèíöèïà
ìíîãîîáðàçèÿ, êîòîðûé ïðåîáëàäàåò íàä íà÷àëîì åäèíñòâà. Ïîñëåäíåå,
14

Î êðèòåðèÿõ ðàçëè÷åíèÿ ýòèõ äâóõ îñíîâíûõ òèïîâ öèâèëèçàöèé ñì.: ß. Øåìÿêèí,
Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà , ñ. 9-10; îí æå: Ïîãðàíè÷íûå» öèâèëèçàöèè ïëàíåòàðíîãî
ìàñøòàáà. Îñîáåííîñòè è ïåðñïåêòèâû ýâîëþöèè, [â:] Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà 2007, ¹ 7,
ñ. 7576; îí æå: Öèâèëèçàöèè ïîãðàíè÷íîãî òèïà: ôîðìèðîâàíèå êîíöåïöèè,
[â:] Ñîöèîêóëüòóðíîå ïîãðàíè÷üå êàê ôåíîìåí ìèðîâûõ è ðîññèéñêèõ òðàíñôîðìàöèé.
Ìåæäèñöèïëèíàðíîå èññëåäîâàíèå, Ìîñêâà 2008, ñ. 100101; îí æå: Ïðîáëåìà ñîîòíîøåíèÿ
óíèâåðñàëüíîãî è ëîêàëüíîãî - öåíòð ñìûñëîâîãî ïðîñòðàíñòâà è ýïèñòåìîëîãè÷åñêèé
ïðåäåë öèâèëèçàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ, [â:] Èñòîðè÷åñêèé æóðíàë: íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ
2011, ñ. 9091.
15 Â. Çåìñêîâ, Êóëüòóðíûé ñèíòåç â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå: êóëüòóðîëîãè÷åñêàÿ óòîïèÿ
èëè êóëüòóðîîáðàçóþùèé ìåõàíèçì, [â:] Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà, 1999, ¹ 4, ñ. 97.
16 Ã. Ïîìåðàíö, Òåîðèÿ ñóáýêóìåí è ïðîáëåìà ñâîåîáðàçèÿ ñòûêîâûõ êóëüòóð, [â:] Ã. Ñ. Ïîìåðàíö, Âûõîä èç òðàíñà, Ìîñêâà 1995, ñ. 205227.

154

ßêîâ Ã. Øåìÿêèí

âïðî÷åì, òîæå âïîëíå ðåàëüíî. Òåì íå ìåíåå öåëüíàÿ îòíîñèòåëüíî
ìîíîëèòíàÿ äóõîâíàÿ îñíîâà çäåñü îòñóòñòâóåò, ðåëèãèîçíî-öèâèëèçàöèîííûé ôóíäàìåíò ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ êà÷åñòâåííî ðàçëè÷íûõ
÷àñòåé, ñâÿçü ìåæäó êîòîðûìè êðàéíå ñëàáà. Ê ÷èñëó öèâèëèçàöèé
«ïîãðàíè÷íîãî» òèïà îòíîñèëèñü ýëëèíèñòè÷åñêàÿ è âèçàíòèéñêàÿ, èç
ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ê öèâèëèçàöèîííûì îáùíîñòÿì
äàííîãî òèïà îòíîñÿòñÿ ðîññèéñêî-åâðàçèéñêàÿ, ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ,
áàëêàíñêàÿ è èáåðîåâðîïåéñêàÿ17.
Âîçðàæàÿ ïðîòèâ ïîïûòêè ñòåðåòü êà÷åñòâåííóþ ðàçíèöó ìåæäó
îõàðàêòåðèçîâàííûìè òèïàìè öèâèëèçàöèé, ÿ â òî æå âðåìÿ ïðèçíàë
ñåðüåçíîñòü ïðèâîäèìûõ Çåìñêîâûì àðãóìåíòîâ è ïîïûòàëñÿ ðàçâèòü åãî
ìûñëü äàëüøå. Äåéñòâèòåëüíî, âñå ïåðå÷èñëåííûå âûøå ïðèçíàêè «ïîãðàíè÷íîñòè» ìîæíî îáíàðóæèòü íà îïðåäåëåííûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ëþáîé
öèâèëèçàöèè. Ïðè÷åì íå òîëüêî íà ýòàïå ãåíåçèñà (êîãäà äóõîâíîöåííîñòíûé ôóíäàìåíò åùå íå ñôîðìèðîâàëñÿ, íå îáðåë öåëüíîñòè), íà
÷òî, ñîáñòâåííî, è îáðàùàë âíèìàíèå Çåìñêîâ, íî è íà ýòàïå êðèçèñà, êîãäà
ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ ðàíåå öèâèëèçàöèîííàÿ îñíîâà òåðÿåò öåëüíîñòü
â ðåçóëüòàòå «íàäëîìà» (ïî Òîéíáè). Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå öèâèëèçàöèÿ ëèáî
ïåðåñòðàèâàåò ñåáÿ, ïåðåõîäÿ íà êàêîé-òî êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü, ëèáî
ðàñïàäàåòñÿ îêîí÷àòåëüíî.
Îäíàêî, êàê ïîêàçûâàåò èñòîðè÷åñêèé îïûò, âîçìîæåí è òàêîé âàðèàíò
ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, êîãäà ïîëÿðíûå àëüòåðíàòèâû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû (ðàñïàä
èëè îáðåòåíèå íîâîãî öåëîñòíîãî îñíîâàíèÿ íà êà÷åñòâåííî íîâîì óðîâíå)
âçàèìíî íåéòðàëèçóþò äðóã äðóãà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñîöèîêóëüòóðíàÿ
îáùíîñòü òàê è íå âûõîäèò èç ïåðåõîäíîãî «ïîãðàíè÷íîãî» ñîñòîÿíèÿ íà
ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî ñðîêà. Â ýòîì ñëó÷àå ÷åðòû
ïåðåõîäíîñòè ïîñòåïåííî ñòàíîâÿòñÿ îíòîëîãè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
äàííîé îáùíîñòè, «ïîãðàíè÷íîå» ñîñòîÿíèå ñòàíîâèòñÿ ñïîñîáîì åå
áûòèÿ, îíà âûðàáàòûâàåò ìåõàíèçìû, îáåñïå÷èâàþùèå âîñïðîèçâîäñòâî
ïåðåõîäíîé ñèòóàöèè, êîòîðàÿ çàêðåïëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìîé
öåííîñòåé è ñîöèàëüíûõ èíñòèòóòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîõðàíåíèå
«ïîãðàíè÷íîãî» ñîñòîÿíèÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âîçíèêëî íîâîå ñîöèîêóëüòóðíîå êà÷åñòâî, îñîáàÿ ñèñòåìíîñòü: «ïîãðàíè÷íàÿ» ñèòóàöèÿ ñòàíîâèòñÿ
«ïîãðàíè÷íîé» öèâèëèçàöèåé18.
17 Çäåñü íåîáõîäèìà îãîâîðêà. Ïðåîáëàäàþùåé òåíäåíöèåé öèâèëèçàöèîííîãî ïðîöåññà
â Èñïàíèè è Ïîðòóãàëèè, íà÷èíàÿ ïî ìåíüøåé ìåðå ñ ñåðåäèíû XX â., ñòàëà òåíäåíöèÿ
ê èíòåãðàöèè â çàïàäíóþ ñóáýêóìåíó. Îäíàêî, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ýòîò ïðîöåññ åùå íå
çàâåðøåí, ñîõðàíÿåòñÿ êîíòðòåíäåíöèÿ ê ñîõðàíåíèþ öèâèëèçàöèîííîé «îñîáîñòè»
Ïèðåíåéñêîé Åâðîïû.
18 ß. Øåìÿêèí, Ãðàíèöà , ñ. 116.
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Ñëåäîâàòåëüíî, êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î öèâèëèçàöèÿõ «ïîãðàíè÷íîãî»
òèïà, èìååòñÿ â âèäó îñîáàÿ ðàçíîâèäíîñòü ãðàíèöû. Îïðåäåëÿþùàÿ
õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà ýòîé ðàçíîâèäíîñòè, îòëè÷àþùàÿ åå â òîì ÷èñëå îò èíûõ
âèäîâ ãðàíèöû, çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: «Â äàííîì ñëó÷àå ãðàíèöà, íå
ïåðåñòàâàÿ èãðàòü ðîëü ïåðåõîäà îò îäíîãî òèïà (ñòàäèè, ïîëþñà) áûòèÿ
ê äðóãîìó, ïîëó÷àåò íîâûé ìîäóñ ñóùåñòâîâàíèÿ, êîòîðûé ïðèîáðåòàåò
îïðåäåëÿþùåå çíà÷åíèå: îíà ñàìà ñòàíîâèòñÿ áûòèåì îñîáîãî ðîäà,
âîïëîùåííûì â ñïåöèôè÷åñêîé ðàçíîâèäíîñòè ñîöèîêóëüòóðíîé
ñèñòåìíîñòè»19.
Èìåííî íà öèâèëèçàöèîííîì óðîâíå ñîöèîêóëüòóðíîå êà÷åñòâî
«ïîãðàíè÷íîñòè» äîñòèãàåò âûñøåé ñòåïåíè çðåëîñòè. Êàê ñëåäóåò èç
âûøåèçëîæåííîãî, âíåøíèì ïðèçíàêîì òðàíñôîðìàöèè «ïîãðàíè÷íîé»
ñèòóàöèè â «ïîãðàíè÷íóþ» öèâèëèçàöèþ ÿâëÿåòñÿ èñòîðè÷åñêàÿ
äëèòåëüíîñòü ñîõðàíåíèÿ «ïîãðàíè÷íîãî» ñîñòîÿíèÿ, êîòîðàÿ, â ñâîþ
î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì îáðåòåííîé èñòîðè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè
(ðàçóìååòñÿ, âåñüìà îòíîñèòåëüíîé). Ñëåäóåò îñîáî îòìåòèòü, ÷òî
ó «ïîãðàíè÷íûõ» öèâèëèçàöèîííûõ ñèñòåì, êàê è ó ëþáûõ öèâèëèçàöèé,
ñâîé òèï âðåìåíè  la longue durée, «áîëüøàÿ äëèòåëüíîñòü» èëè
«äëèòåëüíàÿ âðåìåííàÿ ïðîòÿæåííîñòü» (ïî Ô. Áðîäåëþ)20. Îò òîãî òèïà
âðåìåíè, êîòîðûé íàëè÷åñòâóåò â «ïîãðàíè÷íûõ» èñòîðè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ,
îí îòëè÷àåòñÿ êà÷åñòâåííî. Êîãäà «ïîãðàíè÷íîñòü» îáðåòàåò ñèñòåìíûé
õàðàêòåð, ïðîèñõîäèò â òîì ÷èñëå è ñóùåñòâåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ
âðåìåííûõ ïàðàìåòðîâ â õîäå ôîðìèðîâàíèÿ ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîãî
êîíòèíóóìà öèâèëèçàöèè. «Ïî-âèäèìîìó, çäåñü ìîæíî ïðîñëåäèòü
äåéñòâèå çàêîíà ïåðåõîäà êîëè÷åñòâà â êà÷åñòâî: ñîõðàíåíèå «ïîãðàíè÷íîãî» ñîñòîÿíèÿ â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî êîëè÷åñòâà «àñòðîíîìè÷åñêîãî»
âðåìåíè ïðè äîñòèæåíèè îïðåäåëåííîãî ïðåäåëà âåäåò ê êà÷åñòâåííîé
òðàíñôîðìàöèè» 21 . Ýòîò ïðåäåë êàæäûé ðàç äîëæåí îïðåäåëÿòüñÿ
êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêè. Ïðèâåäåì â ýòîé ñâÿçè íåñêîëüêî ïðèìåðîâ.
«Ïîãðàíè÷íàÿ ñèòóàöèÿ», ñëîæèâøàÿñÿ â Âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå
è íà Ñðåäíåì Âîñòîêå â ðåçóëüòàòå ïîõîäîâ Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî,
äîñòàòî÷íî áûñòðî òðàíñôîðìèðîâàëàñü â «ïîãðàíè÷íóþ» ýëëèíèñòè÷åñêóþ öèâèëèçàöèþ ñ åå ñïåöèôè÷åñêîé ñîöèîêóëüòóðíîé ñèñòåìíîñòüþ22.
Àíàëèç ìíîãî÷èñëåííûõ ðàáîò êàê èñïàíñêèõ, òàê è îòå÷åñòâåííûõ
19
20

Òàì æå, ñ. 113.
Ô. Áðîäåëü, Ìàòåðèàëüíàÿ öèâèëèçàöèÿ, ýêîíîìèêà è êàïèòàëèçì. ÕV-ÕVIII ââ. Â 3 ò.
Ìîñêâà 1992. Ò. 3. Âðåìÿ ìèðà, ñ.1-11, 640641.
21 ß. Øåìÿêèí, Ãðàíèöà , 2009, ñ. 117.
22 Îáîñíîâàíèå ýòîãî òåçèñà ñì. â ìîåé ðàáîòå «Ó èñòîêîâ öèâèëèçàöèîííîãî
«ïîãðàíè÷üÿ» (â ïå÷àòè).
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àâòîðîâ23 ïðèâîäèò ê âûâîäó î òîì, ÷òî èáåðîåâðîïåéñêàÿ «ïîãðàíè÷íàÿ»
öèâèëèçàöèîííàÿ îáùíîñòü ñëîæèëàñü êàê ðåçóëüòàò ïåðåðàñòàíèÿ
«ïîãðàíè÷íîé ñèòóàöèè» íà Ïèðåíåéñêîì ïîëóîñòðîâå â «ïîãðàíè÷íóþ
öèâèëèçàöèþ» â îñíîâíîì óæå â ÕIIÕIV ââ., òî åñòü åùå äî òîãî, êàê
Èñïàíèÿ ñòàëà åäèíûì ãîñóäàðñòâîì. Â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå «ïîãðàíè÷íàÿ
ñèòóàöèÿ» ïîñòåïåííî òðàíñôîðìèðóåòñÿ â «ïîãðàíè÷íóþ öèâèëèçàöèþ»,
ïî âñåé âèäèìîñòè, â ÕVIIÕVIII ââ. Ê ðóáåæó ÕVIIIÕIÕ ââ.
Èáåðîàìåðèêà óæå îïðåäåëåííî âûñòóïàåò íà àðåíå ìèðîâîé èñòîðèè, êàê
íîâûé ÷åëîâå÷åñêèé ìèð â ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ24.
Â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ èñòîðèè Ðîññèè, ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèÿ
«ïîãðàíè÷íîé ñèòóàöèè» â «ïîãðàíè÷íóþ öèâèëèçàöèþ» îòëè÷àëñÿ îñîáîé
ñëîæíîñòüþ è íîñèë ïðåðûâèñòûé õàðàêòåð. Ïåðâîíà÷àëüíî «ïîãðàíè÷íîå» öèâèëèçàöèîííîå êà÷åñòâî îáðåòàåò ðåàëüíîñòü íà Ðóñè â XIXII ââ.
Îäíàêî ïðîöåññ ãåíåçèñà «ïîãðàíè÷íîé» (ôîðìèðîâàâøåéñÿ â çîíå
èíòåíñèâíûõ êîíòàêòîâ ðàçëè÷íûõ âîñòî÷íûõ è çàïàäíûõ òðàäèöèé íà
ïðîñòîðàõ âîñòî÷íîåâðîïåéñêîé ðàâíèíû) öèâèëèçàöèîííîé îáùíîñòè áûë
ïðåðâàí òàòàðî-ìîíãîëüñêèì íàøåñòâèåì, íî ïîñëå îïðåäåëåííîãî ïåðåðûâà
íà÷àëñÿ çàíîâî. Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà âçàèìîäåéñòâèÿ ðàñøèðÿåòñÿ,
ôîðìèðóþùàÿñÿ â õîäå ýòîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñîöèîêóëüòóðíàÿ îáùíîñòü
ñîõðàíÿåò ñâîé «ïîãðàíè÷íûé» õàðàêòåð, íî ñàì òèï «ïîãðàíè÷íîñòè»
ìåíÿåòñÿ: ðåçêî óñèëèâàåòñÿ âîñòî÷íîå íà÷àëî, êîòîðîå íà÷èíàåò èãðàòü
ïðåîáëàäàþùóþ ðîëü. Èìåííî íà áàçå ýòîé ðàçíîâèäíîñòè «ïîãðàíè÷íîñòè»
ïðîèñõîäèò ïåðâîíà÷àëüíîå ñòàíîâëåíèå ðîññèéñêî-åâðàçèéñêîé
öèâèëèçàöèè, îáðåòàþùèé â ÕVIIÕVIII ââ. ïëàíåòàðíûé ìàñøòàá.
***
Âîçâðàùàÿñü ê ïðîáëåìå ñîîòíîøåíèÿ ïîíÿòèé «ïîãðàíè÷íûå öèâèëèçàöèè» è «ïîãðàíè÷íûå ñèòóàöèè», íóæíî îòìåòèòü, ÷òî îòíîñèòåëüíàÿ
èñòîðè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü ïåðâûõ ïî ñðàâíåíèþ ñî âòîðûìè áûëà
äîñòèãíóòà â ñèëó òîãî, ÷òî íà öèâèëèçàöèîííîì óðîâíå (è ïðè ñîõðàíåíèè
23 Ñì., íàïðèìåð: Cl. Sánchez Albornóz, España  un enigma histórico, Barcelona 1973,
T. 1-2; R. Menéndez Pidal, Los españoles en la historia, Madrid 1982; E. Mitre Fernández, Cristianos, musulmanes o hebreos: La difícil convivencia de la España medieval, Madrid 1988;
Ïîãðàíè÷íûå êóëüòóðû ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì... (Ðîññèÿ è Èñïàíèÿ), Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
2001; Â. Áàãíî, Ðîññèÿ è Èñïàíèÿ: îáùàÿ ãðàíèöà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2006.
24 Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå è àíàëèç ýòîãî ïðîöåññà: F. Ainsa, Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa, Madrid 1986; ß. Øåìÿêèí, Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà ; Èñòîðèÿ
ëèòåðàòóð Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, Ìîñêâà 1985-2005; Iberica Americans, Ìîñêâà 1991, 1994,
1997, 2002, 2009; Ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ öèâèëèçàöèîííàÿ îáùíîñòü â ãëîáàëèçèðóþùåìñÿ
ìèðå, Ìîñêâà 2007.
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îáùåé äîìèíàíòû ìíîãîîáðàçèÿ) ïðèíöèï åäèíñòâà áûë âûðàæåí
çíà÷èòåëüíî áîëåå ÿâñòâåííî, ÷åì â óñëîâèÿõ «ïîãðàíè÷íûõ ñèòóàöèé»,
÷òî, ñîáñòâåííî, è íàøëî ñâîå îòðàæåíèå â âîçíèêíîâåíèè ñîöèîêóëüòóðíîé ñèñòåìíîñòè îñîáîãî òèïà. Â ýòîé ñâÿçè íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü,
÷òî òàêèå «ðîäîâûå» ïðèçíàêè ëþáîãî «ïîãðàíè÷íîãî» ñîñòîÿíèÿ, êàê
àìáèâàëåíòíîñòü è àíòèíîìè÷íîñòü, áóäó÷è îäíèìè èç ãëàâíûõ ïðîÿâëåíèé ïðèíöèïà ïðåîáëàäàíèÿ ìíîãîîáðàçèÿ, ñîõðàíÿþòñÿ è â «ïîãðàíè÷íûõ öèâèëèçàöèÿõ». Â ýòîé ñâÿçè çàêîíîìåðíî âîçíèêàåò âîïðîñ: êàê
âîçìîæíî ñóùåñòâîâàíèå êàêîé áû òî íè áûëî ñèñòåìíîñòè â óñëîâèÿõ
àìáèâàëåíòíîñòè  àíòèíîìè÷íîñòè? Êàê âîîáùå âîçìîæíî åäèíñòâî ïðè
äîìèíàíòå ìíîãîîáðàçèÿ? Îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû  çíà÷èò ðàçãàäàòü
çàãàäêó, êîòîðàÿ çàêëþ÷åíà â ñàìîì ôàêòå ñóùåñòâîâàíèÿ «ïîãðàíè÷íûõ»
öèâèëèçàöèîííûõ ñèñòåì25. Èòàê: çà ñ÷åò ÷åãî «ðàáîòàåò» ñîöèîêóëüòóðíûé ìåõàíèçì, îáåñïå÷èâàþùèé óñëîâèÿ äëÿ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
è èñòîðè÷åñêîãî âîñïðîèçâîäñòâà? Ïîïðîáóþ, ñóììèðóÿ ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèé, äàòü ñâîé âàðèàíò îòâåòà íà ñôîðìóëèðîâàííûå âîïðîñû.
***
Äëÿ «ïîãðàíè÷íûõ» öèâèëèçàöèé õàðàêòåðíû îäíîâðåìåííî ïîâûøåííàÿ
(ïî ñðàâíåíèþ ñ «êëàññè÷åñêèì» öèâèëèçàöèîííûì òèïîì) ðîëü âíåøíèõ
ôàêòîðîâ, áóëüøàÿ ïðîíèöàåìîñòü äëÿ âíåøíèõ âëèÿíèé (÷òî ÿâëÿåòñÿ
ïðÿìûì ñëåäñòâèåì îòñóòñòâèÿ ìîíîëèòíîé äóõîâíî-öåííîñòíîé îñíîâû
â óñëîâèÿõ äîìèíàíòû ìíîãîîáðàçèÿ) è ïîâûøåííàÿ (îïÿòü æå ïî
ñðàâíåíèþ ñ «êëàññè÷åñêèìè» öèâèëèçàöèÿìè) ñïîñîáíîñòü ê ïåðåðàáîòêå
ýòèõ âëèÿíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ëîãèêîé ìåñòíîé ñîöèîêóëüòóðíîé «ïî÷âû»,
â êîíå÷íîì ñ÷åòå  ê ïðåâðàùåíèþ «âíåøíåãî» âî «âíóòðåííåå». Ñëåäóåò
îñîáî ïîä÷åðêíóòü: îáå ýòè õàðàêòåðèñòèêè îäèíàêîâî îðãàíè÷íû äëÿ
«ïîãðàíè÷íîé» öèâèëèçàöèîííîé ðåàëüíîñòè è ñëóæàò îñíîâîé äëÿ
ïðîòèâîïîëîæíûõ òåíäåíöèé: ñòðåìëåíèÿ ê ìàêñèìàëüíîé îòêðûòîñòè
ìèðó è ê ðåâíîñòíîé çàùèòå ñîáñòâåííîé ñàìîáûòíîñòè. Ýòà ìûñëü óæå
âûñêàçûâàëàñü ðîññèéñêèìè è èñïàíñêèìè ó÷åíûìè26.
Ïîäîáíîå ñî÷åòàíèå ïðîòèâîïîëîæíûõ îðèåíòàöèé ñîçíàíèÿ
è ïîâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíî èç îñíîâíûõ âíåøíèõ ïðîÿâëåíèé
òîé ñàìîé àìáèâàëåíòíîñòè, î êîòîðîé ãîâîðèëîñü âûøå. Îíî îêàçàëîñü
25 Îäèí èç âîçìîæíûõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ ýòîé çàãàäêè ìû ïîïûòàëèñü íàìåòèòü
â ðàáîòå: ß. Øåìÿêèí, Î. Øåìÿêèíà, Ïóòè è óñëîâèÿ äîñòèæåíèÿ öåëîñòíîñòè
öèâèëèçàöèîííîé ñèñòåìû, [â:] Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà 2009, ¹ 9, ñ. 420, ¹ 10, ñ. 82101.
26 Ñì.: Ïîãðàíè÷íûå êóëüòóðû ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì , ñ. 14; R. Menéndez Pidal,
îp. cit.
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âîçìîæíûì, â ñâîþ î÷åðåäü, â ñèëó íàëè÷èÿ òàêîé âíóòðåííåé õàðàêòåðèñòèêè öèâèëèçàöèîííûõ «ïîãðàíè÷èé», êàê ïîâûøåííàÿ (ïî ñðàâíåíèþ
ñ «êëàññè÷åñêèìè» öèâèëèçàöèÿìè) ïðîíèöàåìîñòü âíóòðåííèõ ãðàíèö
â êóëüòóðå. Êàê ìíå íåîäíîêðàòíî ïðèõîäèëîñü ïèñàòü, îäíà èç îòëè÷èòåëüíûõ ñòðóêòóðíûõ õàðàêòåðèñòèê «ïîãðàíè÷íûõ» öèâèëèçàöèé  ïðåîáëàäàíèå ñèìáèîòè÷åñêîãî òèïà âçàèìîñâÿçè è âçàèìîäåéñòâèÿ íàëè÷åñòâóþùèõ
â èõ äóõîâíîì êîñìîñå òðàäèöèé (ó÷àñòíèêè êîíòàêòà óæå ñîñòàâëÿþò
íåðàçðûâíîå ñèñòåìíîå åäèíñòâî, íî ïðè ýòîì êàæäûé îñòàåòñÿ ñàìèì
ñîáîé, ñîõðàíÿÿ ñîáñòâåííóþ èäåíòè÷íîñòü, à íîâîãî êóëüòóðíîãî êà÷åñòâà
íå âîçíèêàåò)27. Ïðè÷åì â ðàìêàõ êóëüòóðíîãî ñèìáèîçà èìååò ìåñòî
âçàèìîäåéñòâèå íå òîëüêî ìåæäó îòäåëüíûìè ëþäüìè è ñîöèîêóëüòóðíûìè
ãðóïïàìè  íîñèòåëÿìè òåõ èëè èíûõ òðàäèöèé, íî è âî âíóòðåííåì ìèðå
÷åëîâåêà  ìåæäó èäåéíî-ïñèõîëîãè÷åñêèìè êîìïëåêñàìè ðàçëè÷íîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ è õàðàêòåðà, âîïëîùàþùèìè ýòè òðàäèöèè. Òàêèì îáðàçîì,
âíóòðåííèå ãðàíèöû â «ïîãðàíè÷íîé» êóëüòóðå ïðîëåãàþò íå òîëüêî ìåæäó
ðàçëè÷íûìè åå ïðåäñòàâèòåëÿìè è ïðèíàäëåæàùèìè åé êîëëåêòèâàìè
ëþäåé, íî è â äóøàõ ïðåîáëàäàþùåé ÷àñòè æèòåëåé öèâèëèçàöèîííîãî
«ïîãðàíè÷üÿ». Ýòó îñîáåííîñòü äàâíî çàìåòèëè, â ÷àñòíîñòè, îñìûñëèâàÿ
äåéñòâèòåëüíîñòü ñâîåãî êîíòèíåíòà, ëàòèíîàìåðèêàíñêèå ìûñëèòåëè28.
Ëè÷íîñòü  æèâîå ïóëüñèðóþùåå ÿäðî ëþáîé öèâèëèçàöèè. Ïîýòîìó
îáÿçàòåëüíîé ïðåäïîñûëêîé äîñòèæåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ åå öåëîñòíîñòè
ÿâëÿåòñÿ öåëîñòíîñòü äîìèíèðóþùåãî â äàííîì ñîöèîêóëüòóðíîì àðåàëå
òèïà ëè÷íîñòè. Ó÷èòûâàÿ æå îòìå÷åííóþ âíóòðåííþþ ðàçäåëåííîñòü ýòîãî
òèïà â óñëîâèÿõ öèâèëèçàöèîííîãî «ïîãðàíè÷üÿ», ïóòü ê äîñòèæåíèþ
öåëîñòíîñòè íà èíäèâèäóàëüíîì óðîâíå ðàçâåðòûâàíèÿ öèâèëèçàöèîííîãî
ïðîöåññà ïðåäïîëàãàë è ïðåäïîëàãàåò äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé «ïîãðàíè÷íîé»
êóëüòóðû ïåðåõîä ñîáñòâåííûõ âíóòðåííèõ ãðàíèö, òî åñòü ãðàíèö âíóòðè
ñåáÿ ìåæäó ðàçíîðîäíûìè äóõîâíî-öåííîñòíûìè ñîñòàâëÿþùèìè. Â ñâåòå
ýòèõ ñîîáðàæåíèé îáåñïå÷åíèå ïîâûøåííîé (îïÿòü æå ïî ñðàâíåíèþ
ñ «êëàññè÷åñêèìè» öèâèëèçàöèÿìè) ñòåïåíè ïðîíèöàåìîñòè òàêîãî ðîäà
ãðàíèö  íåîáõîäèìîå óñëîâèå îáðåòåíèÿ öåëüíîñòè (â äîñòóïíîé åé ìåðå)
«ïîãðàíè÷íîé» öèâèëèçàöèåé. «Ïðè÷åì â ðàìêàõ, ïî ïðåèìóùåñòâó,
ñèìáèîòè÷åñêîé ñèñòåìíîñòè âûïîëíåíèå ýòîé çàäà÷è íå âåäåò ê èõ
èñ÷åçíîâåíèþ: ñòàíîâÿñü áîëåå ïðîíèöàåìûìè, âíóòðåííèå ãðàíèöû
îòíþäü íå ðàçìûâàþòñÿ»29.

27
28

ñ. 30.

29

Ñì. ïîäðîáíåå: ß. Øåìÿêèí, Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà ; ñ. 8791, 126130, 319325.
Ñì.: Ô. Àëåãðèà, Ãîðèçîíòû ðåàëèçìà: ÷èëèéñêàÿ ëèòåðàòóðà XX âåêà, Ìîñêâà 1974,
ß. Øåìÿêèí, Î. Øåìÿêèíà, Ïóòè è óñëîâèÿ , [â:] Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà 2009, ¹ 10, ñ. 85.
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Çàïàä ïðèñóòñòâóåò â äåéñòâèòåëüíîñòè öèâèëèçàöèîííûõ «ïîãðàíè÷èé»
â äâóõ èïîñòàñÿõ  è êàê âíåøíÿÿ, è êàê âíóòðåííÿÿ ñèëà, ïîñêîëüêó
åâðîïåéñêàÿ òðàäèöèÿ ñòàëà íåðàçðûâíîé ñîñòàâëÿþùåé èõ ñîöèàëüíîãåíåòè÷åñêîãî êîäà. Â äàííîì êîíòåêñòå ïîâûøåííàÿ ñòåïåíü
ïðîíèöàåìîñòè âíóòðåííåé ãðàíèöû ñ «Åâðîïîé» (â òîì ÷èñëå
â ñîáñòâåííîé äóøå) îçíà÷àåò îäíîâðåìåííî è âîçìîæíîñòü îòíîñèòåëüíî
áûñòðîãî âîñïðèÿòèÿ åâðîïåéñêèõ íîâàöèé (òàê êàê çàïàäíàÿ òðàäèöèÿ
è äëÿ ðóññêèõ, è äëÿ ëàòèíîàìåðèêàíöåâ, è äëÿ èñïàíöåâ è ïîðòóãàëüöåâ,
è äëÿ æèòåëåé Áàëêàí  ýòî â òîì ÷èñëå è èõ òðàäèöèÿ), è âîçìîæíîñòü
ñòîëü æå áûñòðîãî «âîçâðàòà ê ñåáå», ñîõðàíÿÿ ñîáñòâåííóþ èäåíòè÷íîñòü,
ñàìîóòâåðæäàÿñü â ñâîåé «èíàêîâîñòè» ïî îòíîøåíèþ ê Çàïàäó, íî
ñ âêëþ÷åíèåì ïåðåîñìûñëåííûõ è ïî-ñâîåìó èíòåðïðåòèðîâàííûõ æèçíåííûõ (äóõîâíûõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ò.ä.) ôîðì çàïàäíîåâðîïåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ30.
Íàëè÷èå êà÷åñòâà ïîâûøåííîé ïðîíèöàåìîñòè âíóòðåííèõ ãðàíèö
â êóëüòóðå, â ñâîþ î÷åðåäü, îáóñëîâëåíî ôîðìèðîâàíèåì â öèâèëèçàöèîííîì «ïîãðàíè÷üå» åùå îäíîé âàæíåéøåé õàðàêòåðèñòèêè: ïîâûøåííûì (êàê è âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ  ïî ñðàâíåíèþ ñ «êëàññè÷åñêèìè»
öèâèëèçàöèÿìè) óðîâíåì îïåðèðîâàíèÿ çíàêîâûìè ñòðóêòóðàìè ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è õàðàêòåðà. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü â ýòîé ñâÿçè
î òåõ ìåòàìîðôîçàõ, êîòîðûå ïðåòåðïåëè â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå è â Ðîññèè
ðàçëè÷íûå âåðñèè õðèñòèàíñòâà31. Íå èìåÿ âîçìîæíîñòè ñêîëüêî-íèáóäü
ïîäðîáíî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ýòîì âîïðîñå, âûäåëþ îñíîâíóþ íàïðàâëåííîñòü èçìåíåíèé: ðåçêîå ðàñøèðåíèå ïîëÿ èíòåðïðåòàöèè õðèñòèàíñêîé
ñèìâîëèêè, ôîðìèðîâàíèå ìíîãî÷èñëåííûõ, ïîðîé âåñüìà ïðè÷óäëèâûõ
ôîðì âçàèìîñâÿçè ñ ìåñòíûìè äóõîâíûìè òðàäèöèÿìè, â òîì ÷èñëå
è ñ âåñüìà âëèÿòåëüíûìè â «ïîãðàíè÷íîé» ñîöèîêóëüòóðíîé ñðåäå ìèôîìàãè÷åñêèìè êîìïëåêñàìè32.
30 Î ïðîöåññå «èíà÷åíèÿ» èçíà÷àëüíî çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ôîðì â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå
è â Ðîññèè ñì. ïîäðîáíåå: À. Êîôìàí, Ëàòèíîàìåðèêàíñêèé õóäîæåñòâåííûé îáðàç ìèðà,
Ìîñêâà 1997; Þ. Ãèðèí, Ïîýòèêà ñâåðõïðåäåëüíîñòè. Ê èíòåðïðåòàöèè õóäîæåñòâåííûõ
ïðîöåññîâ ëàòèíîàìåðèêàíñêîé êóëüòóðû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2008; Þ. Ëîòìàí, Ñòàòüè ïî
ñåìèîòèêå êóëüòóðû è èñêóññòâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2002; Â. Æèâîâ, Ðàçûñêàíèÿ â îáëàñòè
èñòîðèè è ïðåäûñòîðèè ðóññêîé êóëüòóðû, Ìîñêâà 2002; Ì. Òëîñòàíîâà, Ïîñòñîâåòñêàÿ
ëèòåðàòóðà è ýñòåòèêà òðàíñêóëüòóðàöèè, Ìîñêâà 2004; ß. Øåìÿêèí, Î. Øåìÿêèíà, Ïóòè
è óñëîâèÿ, [â:] Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà 2009, ¹ 10, ñ. 8487.
31 ß. Øåìÿêèí, Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà , ñ. 98103, 233246; îí æå, Âåðà è ðàöèî
â äóõîâíîì êîñìîñå ëàòèíîàìåðèêàíñêîé öèâèëèçàöèè, [â:] Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà 2007, ¹ 3,
ñ. 7892; ß. Øåìÿêèí, Î. Øåìÿêèíà, Ñîîòíîøåíèå âåðû è ðàöèî â öèâèëèçàöèîííîì
«ïîãðàíè÷üå»: ðîññèéñêèå ïàðàëëåëè ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî îïûòà, [â:] Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà
2007, ¹ 11, ñ. 58-77; îíè æå: Ñòàðîîáðÿä÷åñòâî è ïðîöåññ ôîðìîîáðàçîâàíèÿ â ðîññèéñêîé
öèâèëèçàöèè, [â:] Îáùåñòâåííûå íàóêè è ñîâðåìåííîñòü 2006, ¹ 2, ñ. 98108; À. Êîôìàí,
óêàç. ñî÷., ñ. 267268, 284285 è äð.
32 Òàì æå.
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Îïåðèðîâàòü çíàêîâûìè ñòðóêòóðàìè íå ìîæåò êàêàÿ áû òî íè áûëî
îáùíîñòü èëè ñîöèàëüíûé èíñòèòóò. Ýòî ìîæåò äåëàòü òîëüêî êîíêðåòíûé
æèâîé ÷åëîâåê. Â ñèëó ýòîãî îáåñïå÷èòü ïîâûøåííûé óðîâåíü îïåðèðîâàíèÿ ïîäîáíûìè ñòðóêòóðàìè îêàçàëîñü âîçìîæíî ëèøü â ñëó÷àå
êàðäèíàëüíîãî èçìåíåíèÿ (ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóáýêóìåíàìè) ñîîòíîøåíèÿ
ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ðàçâåðòûâàíèÿ öèâèëèçàöèîííîãî ïðîöåññà  ëè÷íîñòíîãî (èíäèâèäóàëüíîãî) è íàäëè÷íîñòíîãî. Êàê áûëî óñòàíîâëåíî â õîäå
öèâèëèçàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ33, ðàçíèöà ìåæäó ýòèìè óðîâíÿìè îòíîñèòåëüíà: íàäëè÷íîñòíûé ïëàñò  íîðìàòèâíî-öåííîñòíàÿ áàçà öèâèëèçàöèè
 íàëè÷åñòâóåò â ëþáîé ëè÷íîñòè. Â öèâèëèçàöèÿõ «êëàññè÷åñêîãî» òèïà
èìåííî îí ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé öåëîñòíîñòè ÷åëîâå÷åñêîé èíäèâèäóàëüíîñòè,
â ÷åì ïðîÿâëÿåòñÿ äîìèíàíòà ïðèíöèïà åäèíñòâà.
Îäíàêî ëè÷íîñòü íåñâîäèìà ê ýòîé îñíîâå. Âî âñÿêîì ÷åëîâåêå èìååòñÿ
îïðåäåëåííîå «ïðîñòðàíñòâî ñâîáîäû» ïî îòíîøåíèþ ê ãîñïîäñòâóþùèì
íîðìàì è öåííîñòÿì, íåêèé «íåñâîäèìûé îñòàòîê», «ñîáñòâåííî èíäèâèäóàëüíûé» ïëàñò, êîòîðûé è îïðåäåëÿåò íåïîâòîðèìîå ñâîåîáðàçèå
êàæäîãî èíäèâèäà. Öèâèëèçàöèîííîå «ïîãðàíè÷üå» õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïðèíöèïèàëüíî èíûì, ïî ñðàâíåíèþ ñ «êëàññè÷åñêèìè» öèâèëèçàöèÿìè,
ñîîòíîøåíèåì ìåæäó íàäëè÷íîñòíûì è «ñîáñòâåííî èíäèâèäóàëüíûì»
óðîâíåì â ñòðóêòóðå ñàìîé ëè÷íîñòè. Êðàéíå ïðîòèâîðå÷èâîå ñîñóùåñòâîâàíèå êà÷åñòâåííî ðàçëè÷íûõ, â òîì ÷èñëå è ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûõ
öåííîñòíî-ñìûñëîâûõ îðèåíòàöèé, îòëè÷àþùåå ðåàëüíîñòü «ïîãðàíè÷íûõ»
öèâèëèçàöèé, îáóñëîâëèâàåò òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî âîïëîùàþùèé
îáùåïðèíÿòûå è îôèöèàëüíî óòâåðæäåííûå óñòàíîâêè íîðìàòèâíîöåííîñòíûé ïëàñò â ëè÷íîñòè «ïîãðàíè÷íîãî» òèïà, ïî îáùåìó ïðàâèëó,
îñëàáëåí, è ïîòîìó åãî èíòåãðàòèâíûå ïîòåíöèè ÿâíî íåäîñòàòî÷íû äëÿ
òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü åå äóõîâíóþ öåëîñòíîñòü. Â ïîäîáíîé ñèòóàöèè
ðåøàþùåå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò òîò ñàìûé «íåñâîäèìûé îñòàòîê»,
êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ ãëàâíîé îñíîâîé åå öåëîñòíîñòè â óñëîâèÿõ «ãðàíèöû,
ñòàâøåé áûòèåì îñîáîãî ðîäà». Äîñòè÷ü áîëåå âûñîêîãî, ÷åì â «íåïîãðàíè÷íûõ» ÷åëîâå÷åñêèõ ìèðàõ, óðîâíÿ îïåðèðîâàíèÿ çíàêîâûìè
ñòðóêòóðàìè ñàìîãî ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è õàðàêòåðà ìîæíî áûëî
ëèøü â «ïðîñòðàíñòâå ñâîáîäû» ÷åëîâå÷åñêîé èíäèâèäóàëüíîñòè.
Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ãîâîðèëîñü âûøå î ñïåöèôèêå ñîîòíîøåíèÿ ëè÷íîñòíîãî
è íàäëè÷íîñòíîãî óðîâíåé öèâèëèçàöèîííîãî ïðîöåññà â ñîöèîêóëüòóðíîì
«ïîãðàíè÷üå», ýòî «ïðîñòðàíñòâî ñâîáîäû» ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê
ïåðâè÷íûé è â ýòîì ñìûñëå êëþ÷åâîé ôàêòîð äîñòèæåíèÿ öåëîñòíîñòè
«ïîãðàíè÷íîé» öèâèëèçàöèîííîé ñèñòåìû.
33

Ñì.: ß. Øåìÿêèí, Åâðîïà è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà , ñ. 168173.
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***
Èòàê, âûñòðàèâàåòñÿ âïîëíå îïðåäåëåííàÿ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííàÿ öåïü:
«ïîãðàíè÷íûå» öèâèëèçàöèîííûå ñèñòåìû ìîãóò ñóùåñòâîâàòü
â óñëîâèÿõ äîìèíàíòû ìíîãîîáðàçèÿ (è, ñîîòâåòñòâåííî, àíòèíîìè÷íîñòè
 àìáèâàëåíòíîñòè) â ñèëó âûðàáîòêè îñîáîãî ñîîòíîøåíèÿ âíóòðåííèõ
è âíåøíèõ ôàêòîðîâ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, êîòîðîå äîñòèãàåòñÿ áëàãîäàðÿ
ïîâûøåííîé ïðîíèöàåìîñòè âíóòðåííèõ ãðàíèö â êóëüòóðå, îáóñëîâëåííîé, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîâûøåííîé ñïîñîáíîñòüþ ê îïåðèðîâàíèþ
çíàêîâûìè ñòðóêòóðàìè ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è õàðàêòåðà. Äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ ïîäîáíîé ñïîñîáíîñòè íåîáõîäèìî êîðåííîå èçìåíåíèå (ïî
ñðàâíåíèþ ñ ñóáýêóìåíàìè) ñîîòíîøåíèÿ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé
ðàçâåðòûâàíèÿ öèâèëèçàöèîííîãî ïðîöåññà, ëè÷íîñòíîãî (èíäèâèäóàëüíîãî)
è íàäëè÷íîñòíîãî, â ïîëüçó ïåðâîãî, ïðè÷åì óñëîâèåì ïîäîáíîãî ñäâèãà
ñòàíîâèòñÿ èçìåíåíèå ñîîòíîøåíèÿ â ðàìêàõ ñàìîãî èíäèâèäóàëüíîãî
óðîâíÿ ìåæäó åãî âîïëîùàþùåé ïðèíöèï åäèíñòâà öèâèëèçàöèîííîé
îáùíîñòè íîðìàòèâíî-öåííîñòíîé ñîñòàâëÿþùåé è òåì «ïðîñòðàíñòâîì
ñâîáîäû», êîòîðîå íàëè÷åñòâóåò â êàæäîì ÷åëîâåêå, è ïðåâðàùåíèå ýòîãî
ïðîñòðàíñòâà â ðåøàþùèé ôàêòîð äîñòèæåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ öåëîñòíîñòè
êàê ïðåîáëàäàþùåãî â öèâèëèçàöèîííîì «ïîãðàíè÷üå» òèïà ëè÷íîñòè, òàê
è «ïîãðàíè÷íîé» öèâèëèçàöèîííîé ñèñòåìû â öåëîì.
The mental image of the boundary: sociocultural projections
The author analyzes the specific character of the use of the term boundary in the scientific
research and emphasizes the necessity to combine intellectual and emotionally-shaped cognitive strategies in a study of the phenomena related to boundary. In this case, however, the
author focuses his attention on the logical component of mental image of the boundary. In
the text, general contours of the semantic field of the term boundary are indicated and
general features of the «boundarity» as a special condition of the person and society are
allocated. At the same time, Y. G. Shemiakin notes that the social cultural quality of «boundarity» may differ according to a degree of maturity and historical stability. According to
these criteria, the concepts of «boundary situation» and «boundary civilization» are differentiated, and the specific character of the «boundary» civilization systems in comparison with
the great classical civilizations of the Orient and the Occident is investigated.
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Òåðìèí «èäåîëîãèÿ» âíîâü îáðåòàåò àêòóàëüíîñòü. Ïîñëå çíà÷èòåëüíîé
ïàóçû, êîãäà èäåîëîãè÷åñêèå îáúÿñíèòåëüíûå ñõåìû óñòóïàëè ïî
óïîòðåáèìîñòè ýêîíîìè÷åñêèì èëè êóëüòóðîëîãè÷åñêèì, ìèð çàíîâî
èäåîëîãèçèðóåòñÿ. Àíàëèç èäåîëîãèé âíîâü ñòàíîâèòñÿ àêòóàëüíîé çàäà÷åé,
íî íàðàáîòàííûõ ïîäõîäîâ, îò ìàðêñîâîé êîíöåïöèè «ëîæíîãî ñîçíàíèÿ»
äî êóëüòóð-ñèñòåìíîãî àíàëèçà Ê. Ãèðöà, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, óæå
íåäîñòàòî÷íî. È ïðåæäå âñåãî æåëàòåëüíî áûëî áû îòîéòè îò îò÷àñòè
ìåòàôèçè÷åñêîãî ïðîöåññà êîíñòðóèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ «èäåîëîãè÷åñêèõ
ñóùíîñòåé», âðîäå êîíñåðâàòèçìà èëè ëèáåðàëèçìà, è ïîïûòàòüñÿ
âûðàáîòàòü ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ äëÿ îáíàðóæåíèÿ è êëàññèôèêàöèè ïðîÿâëåíèé èäåîëîãèè, êàê íåóñòðàíèìîé òåíäåíöèîçíîñòè
ñîçíàíèÿ, â êîíêðåòíûõ òåêñòàõ.
Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî òàêèå ïðîÿâëåíèÿ äîëæíû èìåòü õàðàêòåð
èíòåíöèîíàëüíûõ îáúåêòîâ, òî åñòü îáíàðóæèâàåìûõ â àíàëèçå êîððåëÿòîâ
ÿâíîé èëè ñêðûòîé íàïðàâëåííîñòè ñîäåðæàòåëüíûõ ôðàãìåíòîâ òåêñòà.
Ñïåêòð òàêèõ íàïðàâëåííîñòåé ìîæåò áûòü âåñüìà øèðîê, òàê ÷òî íà
äàííîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ öåëåñîîáðàçíî åãî óìûøëåííî îãðàíè÷èòü,
÷òîáû ïîëó÷èòü ïóñòü îãðóáëåííóþ, íî îáúåêòèâíóþ êàðòèíó.
Ãîâîðÿ îá èíòåíöèîíàëüíîñòè óìåñòíî äëÿ íà÷àëà îáðàòèòüñÿ
ê ýòèìîëîãèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ëàòèíñêîãî ñëîâà, è îòìåòèòü, ÷òî ðå÷ü
èäåò îá èíòåíñèè, òî åñòü áóêâàëüíî î íàïðÿæåíèè, íàïðàâëåííîì
âîâíóòðü. È ïîäîáíî òîìó, êàê ýêñòåíñèÿ, íàïðèìåð, ó Àâãóñòèíà
ïåðåäàåòñÿ â ïåðåâîäå êàê «ðàñòÿæåíèå», â ñëîâå èíòåíöèÿ ñëåäóåò
ó÷èòûâàòü çíà÷åíèå «ñæàòèÿ», «ñãóùåíèÿ», «êîíöåíòðàöèè». Ïîñëåäíèé
òåðìèí ñ åãî ÿâíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé êîííîòàöèåé åñòåñòâåííî
* Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ãðàíòà ÐÃÍÔ 13-03-00605 «Èíòåíöèîíàëüíûå
õàðàêòåðèñòèêè èäåîëîãè÷åñêîãî äèñêóðñà»
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àññîöèèðóåòñÿ è ñ ñîñðåäîòî÷åííîñòüþ, íàìåðåíèåì, óìûñëîì. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêå óäîñòîâåðÿåìûå ñâèäåòåëüñòâàìè
ïðèçíàêè ïðåäøåñòâóþùåé ôèêñàöèè íà îáúåêòå (â âèäå ÿâíûõ ëè óãðîç,
èëè ïðîñòî îáíàðóæèâàåìîé âðàæäåáíîñòè) ñëóæàò îñíîâàíèåì äëÿ
âîçìîæíîé ïåðåêâàëèôèêàöèè ïîñëåäóþùåãî äåÿíèÿ èç äåéñòâèÿ ïî
íåîñòîðîæíîñòè â ïðåäóìûøëåííîå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì îòÿãîùåíèåì
ñóäåáíûõ ïåðñïåêòèâ. Ñþäà æå îòíîñèòñÿ è ïðàâèëî ïîèñêà ìîòèâà
â ñëåäñòâåííîé ïðàêòèêå.
×åëîâåê ñóùåñòâî öåëåñîîáðàçíîå. Îäíàêî, ÷òîáû äàííîå ñâîéñòâî
ìîãëî ðåàëèçîâàòüñÿ íóæíà ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ, ÷òî
â ñèëó îãðàíè÷åííîãî õàðàêòåðà ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ è â èíäèâèäóàëüíîì, è â ðîäîâîì ñìûñëå  íåâîçìîæíî. Ïîýòîìó ÷åëîâåê âûíóæäåí
êîíñòðóèðîâàòü ïîëíîòó.
Óñëîâíî ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñóùåñòâóþò äâà âèäà êîíñòðóèðîâàíèÿ ïîëíîòû. Ïåðâûé  èñõîäèò èç ëîêàëüíîãî îïûòà ñóùåñòâîâàíèÿ
÷åëîâåêà êàê èíäèâèäà. Ýòî îïûò åãî ñîáñòâåííîé æèçíè, à òàêæå ðàññêàçû
î æèçíè òåõ áëèçêèõ, êîìó îí äîâåðÿåò. ×àùå âñåãî ýòî ïðîèñõîäèò â ôîðìå
íàððàòèâà è ìû áóäåì ñ÷èòàòü äàííóþ ïîëíîòó «èñòîðè÷åñêîé». Âòîðoé
 ïåðåäàåòñÿ ÷åëîâåêó â âèäå øàáëîíîâ, êîòîðûé ðàçäåëÿåò ðåôåðåíòíûé
äëÿ äàííîãî èíäèâèäà êðóã ëþäåé. Ýòè øàáëîíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ñàìîèäåíòèôèêàöèè èíäèâèäà êàê ÷ëåíà ñîöèóìà, âûõîäÿùåãî çà ïðåäåëû
åãî «ñîáñòâåííîé èñòîðèè». Â êà÷åñòâå òàêîãî ñîöèóìà ìîãóò âûñòóïàòü
êîðïîðàöèÿ, êîíôåññèÿ, íàðîäíîñòü, íàöèÿ, è íàäíàöèîíàëüíàÿ îáùíîñòü
(èìïåðèÿ, ðåñïóáëèêà èëè Åâðîïåéñêèé ñîþç). Ýòîò âòîðîé âèä ìû áóäåì
íàçûâàòü èäåîëîãèåé.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ìû èñõîäèì èç ôàêòà ïîòðåáíîñòè îáùåñòâà
â èäåîëîãèè, ñ äðóãîé, ñ÷èòàåì, ÷òî íè îäíó èäåîëîãèþ íåâîçìîæíî
íàâÿçàòü ÷åëîâåêó ïîìèìî åãî âîëè. Ñëåäîâàòåëüíî, îñòàåòñÿ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â îñíîâàíèè èäåîëîãèè ëåæàò êîíêðåòíûå âîïðîñû ðåàëüíîãî
÷åëîâåêà, ïðè íàõîæäåíèè îòâåòîâ íà êîòîðûå îí èñïîëüçóåò ïðèíÿòûå
â îáùåñòâå øàáëîíû. Ïîòðåáíîñòü â èäåîëîãèè íàñòóïàåò äëÿ èíäèâèäà
òîãäà, êîãäà îí, â ñèëó êàêèõ-ëèáî ïðè÷èí, íå â ñîñòîÿíèè îòâåòèòü ñàì íà
ñìûñëîîáðàçóþùèå âîïðîñû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ÷èñëî ýòèõ âîïðîñîâ îãðàíè÷åííîå, ïîòîìó ÷òî
îòíîøåíèé, êîòîðûå îáóñëàâëèâàþò ôàêò äëèòåëüíîãî ñóùåñòâîâàíèå
÷åëîâåêà «êàê ðîäîâîãî ñóùåñòâà», íåìíîãî. È, êàê ëþáûå îòíîøåíèÿ, îíè
îáóñëîâëåíû íå íîñèòåëÿìè, à õàðàêòåðîì ñâÿçè ìåæäó íîñèòåëÿìè.
Ïåðâîå  ýòî îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé èëè âíåøíèì äëÿ íåãî
ìèðîì, â ñîñòàâ êîòîðîãî ìîãóò âõîäèòü äàæå äðóãèå ëþäè, åñëè îòíîøåíèÿ ìåæäó ÷åëîâåêîì è ýòèìè ëþäüìè ïîä÷èíÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
ïðèðîäíûì çàêîíàì (âñ¸, ÷òî íå òàêîå, êàê «ß»), (íàïðèìåð, ñåêñóàëüíûé
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ïàðòíåð, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò «ïðàâèëüíûé ñåêñ»). Âòîðîå, ýòî
îòíîøåíèÿ ìåæäó ÷åëîâåêîì è äðóãèìè ëþäüìè, êîòîðûå îñíîâàíû íà
ïðèçíàíèè òîãî, ÷òî äðóãèå ëþäè òàêèå æå «ß». Ïðè ýòîì «÷åëîâå÷åñêîå»
îòíîøåíèå ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñå, ÷òî ÷åëîâåê «ïðèðó÷èë», áóäüòî äîìàøíèå æèâîòíûå, ðàñòåíèÿ, ìàøèíû è äðóãèå ïðåäìåòû, íå
èìåþùèå íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ñîáñòâåííî ñîöèàëüíîé ñôåðå (âñå, ÷òî
òàêèå, êàê «ß»). È, íàêîíåö, ïîñëåäíåå  ýòî ñàìîðåôëåêñèÿ ïî ïîâîäó
ñîáñòâåííîãî «ß»; îíî âòîðè÷íî, ò.ê. âîçíèêàåò ëèøü â òå ìîìåíòû, êîãäà
â ïåðâûõ äâóõ îòíîøåíèÿõ âîçíèêàþò ïðîáëåìû, è äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâî,
ïîòîìó ÷òî, áóäó÷è óñòàíîâëåííûì, ñóùåñòâóåò äî ñëåäóþùèõ ñåðüåçíûõ
ïðîáëåì â ïåðâûõ äâóõ ñôåðàõ.
Âñòóïèâ â ýòè îòíîøåíèÿ, ÷åëîâåê âûíóæäåí îòâå÷àòü íà ðÿä âîïðîñîâ.
Ïðè ýòîì èñòèííîñòü îòâåòà îáóñëîâëèâàåòñÿ îïðåäåëåííîé ïðîöåäóðîé
ïðîâåðêè: êàê îñìûñëåííîñòè ñàìîãî âîïðîñà, òàê è àäåêâàòíîñòè
ïîëó÷åííîãî íà íåãî îòâåòà. Ïåðâè÷íàÿ äèõîòîìèÿ «íå ß» è «ß», ëåæàùàÿ
â îñíîâàíèè îòíîøåíèé, îêàçûâàåò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà ýòè
ïðîöåäóðû, ïîñòåïåííî ôîðìèðóÿ äâå, íå çàâèñÿùèå äðóã îò äðóãà, îáëàñòè
èññëåäîâàíèé: íàóêó è ýòèêó. Ñëîæíåå ñ òðåòüèì îòíîøåíèåì: ÷åëîâåêà
ê ñàìîìó ñåáå êàê ê «ß». Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, íèêàêîé ïðîöåäóðû óñòàíîâëåíèÿ îáúåêòèâíîé èñòèííîñòè äàííîå îòíîøåíèå íå ïðåäóñìàòðèâàåò.
Èçìåíåíèå «ß» ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå âíóòðåííåãî ïåðåæèâàíèÿ, êîòîðîå
ïðèíöèïèàëüíî íåäîñòóïíî ïðîöåäóðàì ýìïèðè÷åñêèõ ïðîâåðîê. Îäíàêî
âòîðè÷íîñòü ñàìîðåôëåêñèè, ïîðîæäåííîé ëèáî âíåøíèìè ïî îòíîøåíèþ
ê ìîåìó «ß» ïðîáëåìàìè, ëèáî ïðîáëåìàìè ìîåãî «ß» ñ «Äðóãèìè êàê ß»,
ïîðîæäàåò äâå áëèçêèõ, íî îòëè÷íûõ äðóã îò äðóãà ôîðìû ñàìîñîçíàíèÿ
÷åëîâåêà: èñêóññòâî è ðåëèãèþ.
Âîïðîñ, îá îòíîøåíèè ê âíåøíåìó äëÿ «ß» ìèðó ìîæíî ïðåäñòàâèòü
êàê âîïðîñ «êàê óñòðîåí ýòîò ìèð?». Î÷åâèäíî, ÷òî ëþáàÿ ïîïûòêà
îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ñ ïîìîùüþ êîíñòðóèðîâàíèÿ
òàêèõ êàòåãîðèé, êàê îáúåêò (êîëè÷åñòâî, êà÷åñòâî), ïðè÷èíà èëè
îòíîøåíèÿ, â êîòîðûõ îí (îáúåêò) âçàèìîäåéñòâóåò ñ äðóãèìè îáúåêòàìè.
Ëþáîé ýìïèðè÷åñêèé ôàêò òàêîãî èññëåäîâàíèÿ äîëæåí áûòü òåîðåòè÷åñêè
íàãðóæåí, à ëþáàÿ òåîðèÿ äîëæíà ðàíî èëè ïîçäíî áûòü ïîäâåðãíóòà
ýìïèðè÷åñêîé ïðîâåðêå. Èç èäåàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ äîëæíû áûòü
óäàëåíû àíòðîïîìîðôèçìû, à ðåçóëüòàò ñôîðìóëèðîâàí ëèáî â âèäå
ýìïèðè÷åñêîé çàêîíîìåðíîñòè, ëèáî òåîðåòè÷åñêîãî çàêîíà. Ñîáëþäåíèå
âñåõ ýòèõ ïðàâèë ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü îòâåò íà âîïðîñ «êàê èìåííî
ôóíêöèîíèðóåò ïðåäìåò», êîòîðûé ìû èññëåäóåì. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå,
ïðåäñêàçàòü, êàê îí áóäåò ôóíêöèîíèðîâàòü â äàëüíåéøåì.
Ýòè÷åñêèå âîïðîñû âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå ðåøåíèÿ ïðîáëåìû: «êàê
âåñòè ñåáÿ ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì, ÷òîáû ïðè ýòîì îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì
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ñàìîìó?» Íåîáõîäèìûìè êàòåãîðèÿìè, îïèñûâàþùèìè ýòè îòíîøåíèÿ,
ÿâëÿþòñÿ: «ñóáúåêò», êîòîðûé áåðåò íà ñåáÿ ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
ñâîè äåéñòâèÿ, ïî îòíîøåíèþ ê äðóãîìó ñóáúåêòó; «ïîñòóïîê» (ñîáûòèå),
â êîòîðîì ïðîèñõîäèò âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèì ñóáúåêòîì; «îöåíêà» ïîñòóïêà
ñ òî÷êè çðåíèÿ öåëè èëè èäåàëà è «äåñêðèïòèâíîå îïðåäåëåíèå»
ïðàâèëüíîñòè èëè íåïðàâèëüíîñòè äàííîé îöåíêè. «Êàæäûé èíäèâèä ïî
ïîâîäó êàæäîãî ñâîåãî ïîñòóïêà ìîæåò, è, îñòàâàÿñü ÷åñòíûì ïåðåä ñîáîé,
äàæå îáÿçàí ñêàçàòü: «ß ìîã áû íå ñîâåðøàòü åãî», èìåííî äàííîå
îáñòîÿòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì àáñîëþòèçìà ìîðàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ, óíèâåðñàëüíîãî õàðàêòåðà íðàâñòâåííîé îòâåòñòâåííîñòè».1 Ïðè
ýòîì åñòåñòâåííàÿ ìîðàëüíàÿ óñòàíîâêà ìîæåò çàìåíÿòüñÿ öåííîñòíî-îðèåíòèðîâàííîé èäåîëîãè÷åñêè «ïðàâèëüíîé» óñòàíîâêîé. Âàæíî òàêæå ÷òî,
ìîðàëü äîëæíà áûòü ïðèíöèïèàëüíî àâòîíîìíà, ò.å. íå çàâèñåòü â ñâîèõ
îñíîâàíèÿõ íè îò îäíîãî âíåøíåãî ïî îòíîøåíèþ ê íåé ôàêòà, äàæå åñëè
ýòîò íàó÷íî ïîäòâåðæäåííûé ôàêò.
Îòâåò íà âîïðîñ «÷òî åñòü ÿ?» â òðàäèöèè äàâàëà ðåëèãèÿ. Ãîâîðÿ áîëåå
îáùî, ýòîò îòâåò èìååò ñìåøàííóþ  ýòè÷åñêî-ýñòåòè÷åñêóþ ïðèðîäó.
Ôîðìà îòâåòà îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî îáëàñòü ýòîãî âîïðîñà åñòü ñôåðà ýìîöèîíàëüíîãî, ïî ñóùåñòâó â ðåëèãèè ÷åëîâåê èìååò äåëî èñêëþ÷èòåëüíî ñî
ñâîèìè ýìîöèÿìè è ÷óâñòâàìè. Ýìîöèÿ æå íå èìååò ñóáúåêòà, îíà èìååò
òîëüêî ôîðìó. Äåëî â òîì, ÷òî ýìîöèÿ íå åñòü íåïîñðåäñòâåííî äàííîå.
Ñàìî ïî ñåáå îùóùåíèå íå ÿâëÿåòñÿ ðàäîñòüþ èëè ïå÷àëüþ, ãíåâîì èëè
ñîñòðàäàíèåì. Èíäèâèäóàëüíîå ñîáûòèå ïñèõè÷åñêîé æèçíè äåëàåò
ýìîöèåé âíåøíÿÿ åìó ôîðìà, óñâàèâàåìàÿ â ïðîöåññå ñîöèàëèçàöèè. Êîãäàòî ýòî íàçûâàëîñü «âîñïèòàíèåì ÷óâñòâ». Ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî åñòü íå
òîëüêî àôôåêò, íî è òî, ÷òî àôôèöèðóåòñÿ, íåîáõîäèìî ïðèâîäèò
ê ñóáñòàíöèàëèñòñêîìó ïîíèìàíèþ äóøè. Ïðîòèâ ÷åãî åñòü âåñêèå
âîçðàæåíèÿ, ðåçþìèðóåìûå êðèòè÷åñêîé ôèëîñîôèåé. Òî åñòü îòâåò íà
âîïðîñ «êòî ÿ?» ìîæåò ñòðîèòüñÿ äâîÿêî: ëèáî êàê «ÿ òîò, êòî...»  çäåñü
äîëæíî ñëåäîâàòü íå ïðîñòî óêàçàíèå íà îïðåäåëåííîå äåéñòâèå, íî è
óòâåðæäåíèå íåîáõîäèìîñòè èëè õîòÿ áû ïîñòîÿíñòâà òàêîãî äåéñòâèÿ. Íî
ýòî áóäåò ýòè÷åñêîå êîíñòðóèðîâàíèå ñóáúåêòà. Àëüòåðíàòèâíûé âàðèàíò
ïîñòðîåíèÿ îòâåòà áóäåò «ÿ òàêîé...». Òî åñòü áóäåò ïðåäñòàâëÿòü óêàçàíèå
íà ôîðìó. È îñíîâíîé âîïðîñ áóäåò â òîì, ñîîòâåòñòâóåò ëè êîíêðåòíîå
ïåðåæèâàíèå îïðåäåëåííîé ôîðìå èëè íå ñîîòâåòñòâóþò. Ýòîò îòâåò ÷åëîâåê
íå ïîíèìàåò, à ïåðåæèâàåò. È èìåííî ïåðåæèâàíèå óäîñòîâåðÿåò äëÿ íåãî
èñòèííîñòü îòâåòà. Ñîîòâåòñòâåííî âîçíèêàåò ïðîáëåìà ïîñòîÿíñòâà
ïåðåæèâàíèÿ, êîòîðàÿ îêàçûâàåòñÿ íåðàçðåøèìîé â ñèëó åñòåñòâåííîé
ïñèõîëîãè÷åñêîé èçìåí÷èâîñòè ñóáúåêòà è áåñêîíå÷íîñòè îáúåêòà.
1

À. À. Ãóñåéíîâ, ×òî ÿ äîëæåí íå äåëàòü?, «Ôèëîñîôñêèé æóðíàë» 2012, ¹ 2 (9), ñ. 59.
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Òàê êàê äåéñòâèòåëüíîñòü, êîòîðîé çàäàþòñÿ äàííûå âîïðîñû, îñìûñëåííà,
 ñàì âîïðîñ ïðèíèìàåò öåëåñîîáðàçíóþ ôîðìó: «çà ÷òî ÿ ñòðàäàþ?» Ýòî
âîïðîñ îá îïðåäåëåííîñòè «ß» ÷åðåç ñîîòíåñåííîñòü åãî ïåðñïåêòèâû ñî
ñìåðòüþ è æèçíüþ ñîöèàëüíîãî ñëîÿ, ñôîðìèðîâàâøåãî óíèêàëüíîñòü
äàííîãî «ß». Ìû ñïîñîáíû ñîïåðåæèâàòü ÷óæîìó ãîðþ, íî ëèøü ñâîå
ñîáñòâåííîå ãîðå ñòàâèò ïåðåä íàìè ïðîáëåìó «ïåðåæèâàåìîñòè ìèðà».
Ñìåðòü è ñòðàäàíèÿ áëèçêèõ òåáå ëþäåé îáåññìûñëèâàþò òâîþ æèçíü.
Âåäü ñìûñë æèçíè «ß» çàäàåòñÿ íå èç ñåáÿ, åãî îïðåäåëÿþò ëþäè, êîòîðûå
ëèáî âûñòóïàþò äëÿ íåãî êàê àâòîðèòåò, ëèáî äëÿ êîòîðûõ îíî ÿâëÿåòñÿ
àâòîðèòåòîì. È, åñëè ñìåðòü ïðåðûâàåò ýòó ñâÿçü, òî âíå äàííîé
îòâåòñòâåííîñòè ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ æèçíü òåðÿåò ñìûñë. Îäíàêî
íè ñìåðòü, íè ñòðàäàíèÿ íåâîçìîæíî ïðåäîòâðàòèòü. Èõ ïðè÷èíà ìîæåò
áûòü îáåçëè÷åííà, à ñïðàâåäëèâîå îòìùåíüå íåâîçìîæíî èëè
áåññìûñëåííî. Ïîýòîìó ôîðìîé îòâåòà ñòàíîâèòñÿ íàäåëåíèå åñòåñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ñèòóàöèè ñâåðõúåñòåñòâåííûì, òðàíñöåíäåíòíûì (÷àñòî
ïðèðîäíûì) ñìûñëîì, íî ïðè ñîõðàíåíèè îáðàùåíèÿ ê ýòîìó
òðàíñöåíäåíòíîìó êàê ê ñóáúåêòíîìó. «×òî ÿ ñäåëàëà òåáå, ïî÷åìó òû òàê
îòíîñèøüñÿ êî ìíå?» èëè «Ãîñïîäè, ïîìîãè».
Òåì ñàìûì â ðåëèãèè ïðîèñõîäèò êàê áû óäâîåíèå ìèðà. Äóõîâíàÿ
ïîòðåáíîñòü ÷åðåç ïåðåæèâàíèå ó÷àñòèÿ â ðèòóàëå ïîðîæäàåò âåðó â Áîãà,
êàê â îïðåäåëåííóþ Êàðòèíó Ìèðà, ÷òîáû ïîëó÷èòü îáúÿñíåíèå, êîòîðîå
ïîìîãàåò ïåðåæèòü (âûñòðàäàòü) âîçíèêøóþ äóõîâíóþ ïîòðåáíîñòü.
×åëîâåê, ïðè ïîìîùè ðåëèãèè ïåðåõîäÿ ÷åðåç ïåðåæèâàíèå èç ìèðà
èììàíåíòíîãî â ìèð òðàíñöåíäåíòíûé, ïîëó÷àåò îáúÿñíåíèå ñâîåé ñîáñòâåííîé èììàíåíòíîñòè. Èìåííî ïîýòîìó êîíâåðòàöèÿ ðåëèãèé
íåâîçìîæíà, ò.å. ðåëèãèîçíûé ÷åëîâåê ïðèçíàåò, ÷òî ëþáîé äðóãîé ÷åëîâåê
ðåëèãèîçåí, íî áóäåò íàñòàèâàòü íà èñòèííîñòè èìåííî ñâîåé âåðû, ò.ê.
â êîíå÷íîì ñ÷åòå, îíà èììàíåíòíà èìåííî åãî ïåðåæèâàíèÿì.
Êîìïëåêñ ðåëèãèîçíûõ ïðåäñòàâëåíèé, ñîçäàþùèé îáðàç êîñìè÷åñêîãî
ïîðÿäêà, åñòü â òî æå ñàìîå âðåìÿ êîììåíòàðèé íà çåìíîé ìèð ñîöèàëüíûõ
îòíîøåíèé è ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Îí äåëàåò èõ äîñòóïíûìè
ïîíèìàíèþ. Íî ýòè ïðåäñòàâëåíèÿ áîëüøå ÷åì êîììåíòàðèè; îíè òàêæå
 øàáëîí. Îíè íå ïðîñòî îáúÿñíÿþò ñîöèàëüíûå è ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû
ñ òî÷êè çðåíèÿ êîñìîñà  îíè ôîðìèðóþò èõ.2

Èñêóññòâî â ìèìåòè÷åñêîé ôîðìå äàåò âîçìîæíîñòü ÷åëîâåêó
îñìûñëèòü è ïðèíÿòü ñâîå îòíîøåíèå ê ìèðó òàêèì, êàêèì îí (ìèð) ìîæåò
áûòü. Â ñèëó îãðàíè÷åííîñòè ðåàëüíîé æèçíè, ÷åëîâåê, ïîòðåáëÿÿ
2

Ê. Ãèðö, Èíòåðïðåòàöèÿ êóëüòóð, Ìîñêâà, 2004, ñ. 143.
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ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, â ïðåâðàùåííîé ôîðìå óäâàèâàåò èëè äàæå
óòðàèâàåò ñâîþ æèçíü, îêàçûâàÿñü â òåõ ñèòóàöèÿõ, â êîòîðûõ íèêîãäà
â ðåàëüíîñòè îêàçàòüñÿ áû è íå ñìîã, íàïðèìåð, ïðè ðîæäåíèè ìëàäåíöà
â Íàçàðåòå èëè íà òåõàññêîì ðàí÷î íàåäèíå ñ ìàíüÿêîì. Ïðè ýòîì, òàê êàê
ïåðåæèâàíèÿ ÷åëîâåêà äàíû åìó íåïîñðåäñòâåííî â îùóùåíèÿõ,
ýñòåòè÷åñêàÿ ôîðìà õîòÿ è íå îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñ ðåàëüíîé æèçíüþ, òåì íå
ìåíåå íåîòäåëèìà îò ýòîé ðåàëüíîñòè è â èíûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò ñòàòü
«åäèíñòâåííîé öåííîé» ðåàëüíîñòüþ â ïåðåæèâàíèè ïðîæèòîãî.
Â îòëè÷èå îò èñêóññòâà, ðåëèãèÿ óòâåðæäàåò, ÷òî ðåôëåêòîðíàÿ ôîðìà,
â êîòîðîé îñìûñëèâàåòñÿ ïîëîæåíèÿ «ß» ñðåäè äðóãèõ «òàêèõ æå ß»,
è ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííî äåéñòâèòåëüíûì ìèðîì. Ìèìåñèñó èñêóññòâà
ðåëèãèÿ ïðîòèâîïîñòàâëÿåò «ôàêò» ÷óâñòâåííîãî ïåðåæèâàíèÿ ÷åëîâåêîì
«îñìûñëåííîñòè» äåéñòâèòåëüíîñòè â àíòðîïîìîðôíîé ôîðìå åå «öåëåñîîáðàçíîãî» óñòðîéñòâà.
Ïîñêîëüêó ÷åëîâåê öåëåñîîáðàçåí, âî âñÿêîé ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü íåêàÿ âíóòðåííÿÿ íàöåëåííîñòü, ÿâíîå èëè
íåÿâíîå íàìåðåíèå. Òî åñòü èíòåíöèÿ îêàçûâàåòñÿ ïðîÿâëåíèåì èììàíåíòíîñòè öåëè äëÿ ëþáîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Äåêëàðèðóåìàÿ èëè
îñîçíàâàåìàÿ öåëü àêòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ öåëüþ, îáíàðóæèâàåìîé
â àíàëèçå äåéñòâèÿ è óäîñòîâåðÿåìîé çàêîíîìåðíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ àíàëèòèêà ðåçóëüòàòîì äåéñòâèÿ, òî åñòü ïðè÷èííî îáóñëîâëåííûé ðåçóëüòàò
ìîæåò áûòü ïðèïèñàí äåéñòâèþ êàê îäíà èç èììàíåíòíûõ öåëåé.
Ïîðîæäåíèå òåêñòîâ (åñëè èñêëþ÷èòü êðàéíîñòè, âðîäå ïñåâäîñëó÷àéíîãî ïîðîæäåíèÿ òåêñòà êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììîé èëè ñëó÷àåâ ÿâíîé
ïñèõîïàòîëîãèè, òàêèõ êàê ãëîññîëàëèÿ) åñòü äåÿòåëüíîñòü òèïè÷íî
÷åëîâå÷åñêàÿ, à, ñëåäîâàòåëüíî, öåëåñîîáðàçíàÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, àâòîð
òåêñòà, íàðÿäó ñ äåêëàðèðóåìûìè èëè îñîçíàâàåìûìè öåëÿìè, ïðåäúÿâëÿåò
â òåêñòå è ñêðûòûå öåëè, âîçìîæíî, äîñòóïíûå àíàëèçó. Åñëè îòðåøèòüñÿ
îò ïîíÿòèÿ «àâòîð» è ñâÿçàííûõ ñ íèì ïñèõîëîãè÷åñêèõ èíòåðïðåòàöèé,
ðå÷ü ìîæíî âåñòè î ÿâíîé è ñêðûòîé ñåìàíòèêå òåêñòà. Óìåñòíî âñïîìíèòü
î ñóùåñòâîâàíèè ôîðìàëèçîâàííûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îáíàðóæåíèÿ
ëàòåíòíîé ñåìàíòèêè, èñïîëüçóþùèõñÿ, íàïðèìåð, äëÿ êëàññèôèêàöèè,
êàòàëîãèçàöèè è ñòðóêòóðèðîâàíèÿ òåêñòîâ äëÿ ïîñëåäóþùèõ ïðîöåäóð
ñåìàíòè÷åñêè-îðèåíòèðîâàííîãî ïîèñêà è àíàëèòè÷åñêîãî ñîïîñòàâëåíèÿ
òåêñòîâ.
Ìû ñêëîííû ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïðè àíàëèçå îïðåäåëåííîãî ðîäà òåêñòîâ,
êîòîðûå ìû ìàðêèðóåì êàê «èäåîëîãè÷åñêèå», ñóùåñòâóþò íåêèå
çàêîíîìåðíîñòè, íàõîäÿùèå âûðàæåíèå â èñïîëüçîâàíèè ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ
ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ.
Èòàê, ìû ìîæåì âûäåëèòü ÷åòûðå ôîðìû, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò
èäåîëîãèÿ: íàóêà, ýòèêà, ðåëèãèÿ è ýñòåòèêà. Íàïîìíèì, ÷òî ïîä
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èäåîëîãèåé ìû ïîíèìàåì «èñïîëüçîâàíèå ïðèíÿòûõ â îáùåñòâå øàáëîíîâ»
äëÿ îáúÿñíåíèÿ âîïðîñîâ, âûõîäÿùèõ çà ïðåäåëû èíäèâèäóàëüíûõ
âîçìîæíîñòåé ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà. Èìåííî ïîýòîìó èäåîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñôåðîé êîììóíèêàòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ÷ëåíîâ îïðåäåëåííûõ ýòîñîâ,
âíå êîòîðûõ äàííûå øàáëîíû ìîãóò êàçàòüñÿ ëèøåííûìè ñìûñëîâ.
Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, õàðàêòåðèñòèêà îòíîøåíèé îáóñëîâëåíà íå
íîñèòåëåì îòíîøåíèé, à õàðàêòåðîì ñâÿçè ìåæäó íîñèòåëÿìè. Îòñþäà
âûòåêàåò, ÷òî íàó÷íûå çíàíèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ðåëèãèîçíîé
ôîðìå èäåîëîãèè, à îòäåëüíûå ýëåìåíòû ðåëèãèîçíîé ôîðìû, íàïðèìåð,
ïðåäñòàâëåíèå î åäèíñòâåííîñòè êàóçàëüíîé ïðè÷èííîñòè, ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ ó÷åíûìè ñî ñòåïåíüþ íåêðèòè÷íîñòè, ñâîéñòâåííîé ðåëèãèîçíûì
ìûñëèòåëÿì. Ïîäîáíóþ çàìåíó ìû áóäåì íàçûâàòü ïðåâðàùåííîé ôîðìîé.
Òåì íå ìåíåå, ìû ñêëîííû ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðàçëè÷íûå ÷àñòè
èäåîëîãèè èìåþò ðàçëè÷íóþ òåìïîðàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü. «Íàóêà»
è «ðåëèãèÿ» âûïîëíÿþò, ïî ñóùåñòâó, îäíó è òó æå çàäà÷ó, îáå ñôåðû
îïèñûâàþò «âîçìîæíîå áóäóùåå». Íàóêà  â âèäå ýìïèðè÷åñêèõ ñëåäñòâèé,
èç ðàíåå îòêðûòûõ òåîðåòè÷åñêèõ çàêîíîâ èëè ýìïèðè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé. Ðåëèãèÿ  â ôîðìå îáúÿñíåíèÿ «öåëåñîîáðàçíîãî» óñòðîéñòâà
÷åëîâå÷åñêîé æèçíè è ñîîòâåòñòâåííî àíòðîïîìîðôèçàöèè âíåøíåãî ïî
îòíîøåíèþ ê ÷åëîâåêó ìèðîóñòðîéñòâà. Îäíàêî, «âîçìîæíîå áóäóùåå» íå
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü òîëüêî ñàìî ïî ñåáå. Â ðåàëüíîñòè èäåîëîãèÿ äîëæíà
ïîìîãàòü ïðè ðåøåíèè ïðîáëåì, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä ÷åëîâåêîì
«íàñòîÿùåå». Ïîýòîìó «íàóêà» è «ðåëèãèÿ» äîïîëíÿþòñÿ «ýòèêîé» èëè
«ýñòåòèêîé». Ïî ñóùåñòâó, ìû ïîëó÷àåì ÷åòûðå âîçìîæíûå èäåîëîãè÷åñêèå ïàðû: «íàóêà  ýòèêà», íàïðèìåð, ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ;
«íàóêà  ýñòåòèêà», âîçìîæíî, â ýòîì ñóòü ñîâðåìåííîé ëèáåðàëüíîé
èäåîëîãèè; «ðåëèãèÿ  ýòèêà», òî, ÷òî íà Çàïàäå ïðèíÿòî ñ÷èòàòü ïðàâîêîíñåðâàòèâíîé èäåîëîãèåé; «ðåëèãèÿ  ýñòåòèêà», ïî âñåé âèäèìîñòè,
ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ðàçëè÷íûõ ñóáêóëüòóðíûõ îáðàçîâàíèé: õèïïè, ñîâðåìåííîãî
çàïàäíîãî áóääèçìà, ýìî è äðóãèõ.
Ìû âûäâèãàåì ãèïîòåçó, ÷òî ðàçëè÷íûå ôîðìû èäåîëîãèè èñïîëüçóþò
ñïåöèôè÷åñêèå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà äëÿ ïåðåäà÷è ñâîåãî ñîäåðæàíèÿ. Òàê,
«ðåëèãèÿ», êàê è «íàóêà», íå ìîãóò îáîéòèñü áåç ñóáñòàíòèâèðóþùèõ
ñóùåñòâèòåëüíûõ, îïèñûâàþùèõ «äåéñòâèòåëüíîñòü» ïðè ïîìîùè òåðìèíîâ
èëè «ïîíÿòèé». Ðàçíèöà ìåæäó ýòèìè ñðåäñòâàìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
íàóêà ïîñòîÿííî îãðàíè÷èâàåò ñôåðó ïðèìåíèìîñòè òîãî èëè èíîãî
òåðìèíà, íàïðèìåð, «èíåðöèàëüíàÿ ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííàÿ ñèñòåìà
îòñ÷åòà» â êëàññè÷åñêîé ìåõàíèêå, â òî âðåìÿ êàê â ðåëèãèè òåðìèí ÷àñòî
ïðèîáðåòàåò ñàêðàëüíûé ñìûñë, íàïðèìåð, «Áîã» èëè «ãðåõ», ñóòü êîòîðîãî
íåâîçìîæíî ïîíÿòü áåç ó÷àñòèÿ â îïðåäåëåííîé êóëüòîâîé ïðàêòèêè.
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Áåçóñëîâíî, ñàìûì ÿðêèì ïðîÿâëåíèåì «íàó÷íîñòè» òåêñòà ÿâëÿåòñÿ
ôîðìà äîêàçàòåëüñòâà, îäíàêî ìû äîëæíû êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ñèëëîãèñòèêè èëè ïðàâèë âûâîäà äîñòóïíû è ñóãóáî ðåëèãèîçíûì
òåêñòàì. Âîçíèêàåò âîïðîñ, êàê íàì îòíîñèòüñÿ ê òàêîìó ðîäó òåêñòîâ?
Â ñèëó òîãî, ÷òî ìû èññëåäóåì ôîðìó, â êîòîðîé ñóùåñòâóåò èäåîëîãèÿ, ìû
äîëæíû ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî òåêñòû Ôîìû Àêâèíñêîãî, âêëþ÷àÿ äîêàçàòåëüñòâà áûòèÿ Áîãà, ÿâëÿþòñÿ äëÿ íàøåãî àíàëèçà «íàó÷íûìè» òåêñòàìè.
Òî÷íî òàêæå ê íàó÷íîé ôîðìå ìû îòíåñåì âñå ññûëêè íà ýìïèðèçì èëè íà
ëåãêî ïðîâåðÿåìûå ôàêòû, èìåâøèå ìåñòî â äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ñàêðàëüíîñòü ðåëèãèîçíîãî òåêñòà ïðîùå âñåãî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íà
ïðèìåðå âêëþ÷åíèÿ â òåêñò âñòàâîê èç ñâÿùåííûõ òåêñòîâ èëè èñïîëüçîâàíèÿ ñïåöèàëüíûõ ñëîâ, íàïðèìåð, âñòàâëÿåìûõ â òåêñò, íàïèñàííûé
ìóñóëüìàíèíîì, êîòîðûå îí îáÿçàí óïîòðåáëÿòü ïðè óïîìèíàíèè â òåêñòå
Àëëàõà. Îäíàêî «ðåëèãèîçíîñòü» èäåîëîãèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò
ñ êîíôåññèîíàëüíîñòüþ. Ìû äîëæíû äîïóñòèòü, ÷òî ðÿä ïîíÿòèé è äàæå
íàó÷íûõ òåðìèíîâ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñóãóáî ðåëèãèîçíîì ñìûñëå. Òàê
êàê ñàêðàëüíîñòü ïðåòåíäóåò íà îáúÿñíåíèå ñ òî÷êè çðåíèÿ âå÷íîñòè,
ëþáîå íåêðèòè÷íîå èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíîãî òåðìèíà äëÿ îáúÿñíåíèÿ
íåèçáåæíîñòè íàñòóïëåíèÿ áóäóùèõ ñîáûòèé áåç ó÷åòà âîçìîæíûõ
èçìåíåíèé ïàðàìåòðîâ ïåðåìåííûõ, ñîñòàâëÿþùèõ ñóòü äàííîãî ñîáûòèÿ,3
äåëàåò èñïîëüçîâàíèå äàííîãî òåðìèíà ðåëèãèîçíûì.
Äëÿ ïðèìåðà ðàññìîòðèì îòðûâîê èç ðå÷è Ã. Äèìèòðîâà íà Ëåéïöèãñêîì ïðîöåññå4.
Äàëåå, òàêæå ñîâåðøåííî ïðàâèëüíî, ÷òî ÿ  çà ïðîëåòàðñêóþ
ðåâîëþöèþ è çà äèêòàòóðó ïðîëåòàðèàòà. ß ãëóáîêî óáåæäåí, ÷òî â ýòîì
ñïàñåíèå è åäèíñòâåííûé âûõîä èç ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà è âîåííîé
êàòàñòðîôû êàïèòàëèçìà.

Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè Äèìèòðîâ äåëàåò ôàêòè÷åñêîå óòâåðæäåíèå,
÷òî êàê êîììóíèñò îí âûñòóïàåò çà êîíêðåòíûå ôîðìû ðåøåíèÿ
ñîöèàëüíîãî ïåðåóñòðîéñòâà îáùåñòâà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè è ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü íàì äàííîå óòâåðæäåíèå êàê «íàó÷íîå».
Âî âòîðîì, âîïðåêè ó÷åíèþ Ìàðêñà, óòâåðæäàåò, ÷òî ýòî åäèíñòâåííûé
ïóòü ê ñïàñåíèþ èç áóäóùåãî êàïèòàëèñòè÷åñêîãî êîëëàïñà, ÷òî ïðèäàåò
åãî âûñêàçûâàíèþ ðåëèãèîçíîå çíà÷åíèå.
3

Îñîáåííî îò÷åòëèâî ýòî ïîëîæåíèå âèäíî ïðè àíàëèçå çàêëþ÷èòåëüíîãî ñëîâà íà ñóäå
À. Áðåéâèêà, ãäå ïîäñóäèìûé, óïîòðåáëÿÿ ïîíÿòèÿ «åâðîïååö», «êóëüòóð-ìàðêñèçì»,
«äåìîãðàôèÿ», èñïîëüçóåò èõ â êà÷åñòâå èìåí ñîáñòâåííûõ, èìåþùèõ ñêðûòûå ôîðìû
âíóòðåííåé àêòèâíîñòè, ò. å., ïî ñóùåñòâó, ìèôîëîãèçèðóåò àáñòðàêòíûå òåðìèíû.
4 «Íàó÷íóþ» ôîðìó èäåîëîãèè ìû âûäåëÿåì æèðíûì øðèôòîì, à «ðåëèãèîçíóþ» êóðñèâîì.
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«Ýñòåòèêà» â ñèëó ýìîöèîíàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùèõ íå
ìîæåò îáîéòèñü áåç àêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îöåíî÷íûõ âûðàæåíèé èëè
ïðèëàãàòåëüíûõ, äàæå êîãäà ñîçíàòåëüíî ñòàâèò çàäà÷ó èõ óäàëåíèÿ èç
òåêñòà. «Ýòèêà» æå âûðàæàåòñÿ â âèäå îòðèöàòåëüíîé ïðåäïèñûâàþùåé
ôîðìóëû, îáðàùåííîé ïðåæäå âñåãî ê ãîâîðÿùåìó, íàïðèìåð, «ÿ íå ìîãó
ýòîãî ñäåëàòü (íå ñäåëàòü)». Ïðîèëëþñòðèðóåì äàííîå ïîëîæåíèþ
îòðûâêîì èç âûøåóïîìÿíóòîé ðå÷è Äèìèòðîâà.5
ß çàùèùàþ ñåáÿ ñàìîãî, êàê îáâèíÿåìûé êîììóíèñò. ß çàùèùàþ ñâîþ
ñîáñòâåííóþ êîììóíèñòè÷åñêóþ ðåâîëþöèîííóþ ÷åñòü. ß çàùèùàþ ñâîè
èäåè, ñâîè êîììóíèñòè÷åñêèå óáåæäåíèÿ. ß çàùèùàþ ñìûñë è ñîäåðæàíèå
ñâîåé æèçíè. Ïîýòîìó êàæäîå ïðîèçíåñåííîå ìíîþ ïåðåä ñóäîì ñëîâî
 ýòî, òàê ñêàçàòü, êðîâü îò êðîâè è ïëîòü îò ïëîòè ìîåé. Êàæäîå
ñëîâî  âûðàæåíèå ìîåãî ãëóáî÷àéøåãî âîçìóùåíèÿ ïðîòèâ íåñïðàâåäëèâîãî îáâèíåíèÿ, ïðîòèâ òîãî ôàêòà, ÷òî òàêîå àíòèêîììóíèñòè÷åñêîå ïðåñòóïëåíèå ïðèïèñûâàåòñÿ êîììóíèñòàì.

Â äâóõ ïåðâûõ ïðåäëîæåíèÿõ ðå÷ü èäåò î çàùèòå ñåáÿ êàê ÷ëåíà
êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, ÷òî â èäåîëîãè÷åñêîé àòìîñôåðå ïðîöåññà
«óõóäøàëî» ïîçèöèþ îáâèíÿåìîãî, ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì äàííûé îòðûâîê
«ýòè÷åñêèì». Â äâóõ ïîñëåäóþùèõ äàåòñÿ ñàêðàëüíàÿ òðàêòîâêà èäåéíîé
ïîçèöèè îáâèíÿåìîãî. Íàêîíåö, ïîñëåäíèå äâà ïðåäëîæåíèÿ íîñÿò
îòêðîâåííî ðèòîðè÷åñêèé õàðàêòåð è ïðîèçíîñÿòñÿ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ
îïðåäåëåííîãî õóäîæåñòâåííîãî ýôôåêòà.
Èññëåäîâàòåëü èäåîëîãèè ñòàëêèâàåòñÿ â ðàáîòå ñ îïðåäåëåííûì
ïàðàäîêñîì îòáîðà ìàòåðèàëà. Ëþáîé òåêñò â òîé èëè èíîé ìåðå
èäåîëîãè÷åí, ðàññìàòðèâàåì ëè ìû êàê òåêñò, ê ïðèìåðó, ëèòåðàòóðíîå
ïðîèçâåäåíèå, êèíîôèëüì èëè ìîíóìåíòàëüíóþ ñêóëüïòóðó. Íî, ïðèñòóïàÿ
ê àíàëèçó ïîäîáíîãî òåêñòà, ìû íåâîëüíî ïîïàäàåì â «ãåðìåíåâòè÷åñêèé
êðóã», ïîñêîëüêó àíàëèçèðóåì èäåîëîãèþ ñ òî÷êè çðåíèÿ óæå èìåþùèõñÿ
èäåîëîãèé. ×àñòè÷íî èìåííî ïîýòîìó íàøè «èäåîëîãè÷åñêèå» ñïîðû ñòîëü
áåçðåçóëüòàòíû, ó÷àñòíèêè äàííûõ ñïîðîâ, íå áåç îñíîâàíèé, ïîäîçðåâàþò
äðóã äðóãà â «íåîáúåêòèâíîñòè» è ïðåäâçÿòîñòè. Ïîýòîìó äëÿ íà÷àëà
öåëåñîîáðàçíî îòêàçàòüñÿ îò àíàëèçà ëþáûõ ìàòåðèàëîâ, «òåêñòóàëèçàöèÿ»
êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè, à, ñëåäîâàòåëüíî,
çàâèñèò îò ïðîìåæóòî÷íîé ñóáúåêòèâíîé èíòåðïðåòàöèè, âðîäå óæå
óïîìÿíóòûõ êèíîôèëüìà è ìîíóìåíòàëüíîé ñêóëüïòóðû, è îãðàíè÷èòüñÿ
ñîáñòâåííî ïèñàííûìè òåêñòàìè.
5

Ïðè ýòîì «ýñòåòè÷åñêèé» òåêñò âûäåëèì æèðíûì êóðñèâîì, à «ýòè÷åñêèé»
 ïîä÷åðêèâàíèåì.
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Îäíàêî èç àíàëèçà äîëæíû áûòü èñêëþ÷åíû õóäîæåñòâåííûå òåêñòû.
Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ èäåîëîãèè  ñîçäàíèå øàáëîíîâ ñ öåëüþ
êîììóíèêàòèâíîé ñòðàòèôèêàöèè îáùåñòâà: «Ñâîè» / «÷óæèå»,
«ñîâðåìåííûå» / «îòñòàëûå», «äðóçüÿ» / «âðàãè» è ò.ï. Ðàçóìååòñÿ,
â êà÷åñòâå èäåîëîãè÷åñêèõ øàáëîíîâ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
è õóäîæåñòâåííûå òåêñòû, íî îñíîâíîé àäðåñàò õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà
 ÷èòàòåëü è, ðàäè òîãî, ÷òîáû òåêñò áûë èì ïðî÷èòàí, àâòîð ñêëîíåí
èñïîëüçîâàòü ëþáûå ñðåäñòâà, çàäàâàåìûå ëîãèêîé ïðîèçâåäåíèÿ. Òî åñòü,
èäåîëîãè÷åñêèé ïëàñò â õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ
èíñòðóìåíòàëüíî, âõîäèò â êà÷åñòâå êîìïîíåíòû â ñîñòàâ õóäîæåñòâåííîé
êîíñòðóêöèè, âûñòóïàÿ, ñëåäîâàòåëüíî, â íåñîáñòâåííîì çíà÷åíèè,
íàïðèìåð, èãðàÿ ðîëü ýìáëåìû (ìåñòà, âðåìåíè, ñîöèàëüíîé ãðóïïû è ò.ä.).
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåæåëàòåëüíû äëÿ àíàëèçà è òåêñòû, êîòîðûå â òîé
èëè èíîé ìåðå ìîãóò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíû êàê «íàó÷íûå». Ïîäîáíî òîìó,
êàê õóäîæåñòâåííûå òåêñòû, åñëè è ïðèáåãàþò ê «äîêàçàòåëüíîñòè» êàê
ïðèåìó, â äåéñòâèòåëüíîñòè æå ÷åðïàþò ñâîþ óáåäèòåëüíîñòü ñêîðåå èç
âûðàçèòåëüíîñòè ïðèìåíÿåìûõ ñðåäñòâ, òåêñòû íàó÷íîãî òèïà èñïîëüçóþò
îáðàçíîñòü ëèøü êàê âñïîìîãàòåëüíîå ñðåäñòâî. Ïîýòîìó åñëè è äîïóñòèìî
èñêàòü â ýòîé ïîáî÷íîé ñòèëèñòè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé óêàçàíèÿ íà
èäåîëîãè÷åñêóþ êîìïîíåíòó íàó÷íîãî äèñêóðñà, âû÷ëåíåíèå åå
çàòðóäíÿåòñÿ òåì æå íåñîáñòâåííûì õàðàêòåðîì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
èäåîëîãåì.
Âåðîÿòíî, áîëåå åñòåñòâåííîé ñðåäîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èäåîëîãè÷åñêîãî äèñêóðñà äîëæíû îêàçàòüñÿ òåêñòû ïî æàíðó ðàâíîóäàëåííûå è îò
«õóäîæåñòâåííîñòè» è îò «íàó÷íîñòè». Â ýòîì êà÷åñòâå ìîãëà áû âûñòóïàòü
ïóáëèöèñòèêà (ïðåæäå âñåãî  ïîëèòè÷åñêàÿ) èëè ðå÷è ïîëèòèêîâ. Ïåðâàÿ,
îäíàêî, òÿãîòåþò ê õóäîæåñòâåííîñòè, à, ñëåäîâàòåëüíî, ê íèì, õîòÿ áû
îò÷àñòè, ïðèìåíèìû âûñêàçàííûå âûøå ñîîáðàæåíèÿ î ëèòåðàòóðíûõ
òåêñòàõ, âòîðûå æå äåìîíñòðèðóþò èñïîëüçîâàíèå èäåîëîãèè â èñêóññòâåííî îáëåã÷åííûõ óñëîâèÿõ ìîíîëîãà, â ëó÷øåì ñëó÷àå ñîäåðæàùåãî
íåÿâíûå îòñûëêè ê êîíêóðèðóþùèì èäåîëîãè÷åñêèì ïîñòðîåíèÿì,
ïðåäñòàâëåííûì â çàâåäîìî îñëàáëåííîì, ïðîèãðûøíîì âèäå.
Òîãäà íàèáîëåå ÿâíî èäåîëîãè÷íîñòü òåêñòîâ áóäåò ïðåäñòàâëåíà òàì,
ãäå åñòü ïîäëèííûé êîíôëèêò, èëè, ïî ìåíüøåé ìåðå, ôîðìàëüíàÿ
ñîñòÿçàòåëüíîñòü. Íà íàø âçãëÿä èìåííî òåêñòû, ïîðîæäàåìûå â ñóäåáíîé
ïðàêòèêå, âûíóæäåííî îáëåêàþòñÿ â ìàêñèìàëüíî èäåîëîãèçèðîâàííûå
îäåæäû: ôîðìà «äîêàçàòåëüñòâà» èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîðîæäåíèÿ
çàïîìèíàþùèõñÿ îáðàçîâ, à «îáðàçíîñòü», â ñâîþ î÷åðåäü, ñëóæèò ïîñòðîåíèþ äîêàçàòåëüñòâ. Êðîìå òîãî, ñåðüåçíîñòü ñòàâîê è ðåàëüíîñòü
îïïîíåíòà â ñóäåáíîì ñîñòÿçàíèè íå ïîçâîëÿþò äèñêóðñó óêëîíèòüñÿ íè
â ñòîðîíó áåñïðèñòðàñòíîé «íàó÷íîñòè», íè â ñòîðîíó áåçîòâåòñòâåííîé
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«õóäîæåñòâåííîñòè». Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èäåîëîãèÿ  ýòî «ìåñòî âîéíû»
â òåêñòå. Ýòî çàìå÷àòåëüíîå ñâîéñòâî ñóäåáíîãî äèñêóðñà äåëàåò åãî
èäåàëüíûì ëàáîðàòîðíûì ìàòåðèàëîì äëÿ àíàëèçà èäåîëîãèé.
Äëÿ òåêñòîâ çàâåäîìî èäåîëîãè÷åñêèõ, òàêèõ, íàïðèìåð, êàê
ïîëèòè÷åñêèå äåêëàðàöèè, íàëè÷èå ñêðûòîé ñåìàíòèêè ìîæíî ïðåäâèäåòü
ñ òåì áîëüøèì îñíîâàíèåì, ÷òî öåëîñòíûé èäåîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ
âûíóæäåí ñî÷åòàòü áîëüøóþ ñòåïåíü ñâÿçíîñòè, â ñðàâíåíèè ñ îáûäåííîé
ðå÷üþ, ñ ìåíüøåé îãðàíè÷åííîñòüþ íîðìàìè â ñðàâíåíèè, ê ïðèìåðó,
ñ íàó÷íûì òåêñòîì, òðàäèöèîííî ïîä÷èíÿþùèìñÿ òðåáîâàíèÿì
ôîðìàëüíîé ëîãèêè èëè íàó÷íîé ìåòîäîëîãèè. Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî
îæèäàòü, ÷òî, àíàëèçèðóÿ èäåîëîãè÷åñêèå òåêñòû, ìû ñìîæåì âûäåëèòü íå
îáíàðóæèâàåìûå àâòîðàìè èíòåíöèîíàëüíûå êîìïëåêñû, êîòîðûå áóäóò
óêàçûâàòü, ãîâîðÿ ÿçûêîì ôåíîìåíîëîãèè, íà «ñàìè ïðåäìåòû» òàêèõ
òåêñòîâ.
Â íàñòîÿùåì àíàëèçå ìû çàèíòåðåñîâàíû â âûÿâëåíèè íàèáîëåå îáùèõ
ôîðì íàïðàâëåííîñòè èäåîëîãè÷åñêîãî òåêñòà, êîòîðûå áóäóò ñîîòíåñåíû
íå ñ ÷àñòíûìè ýëåìåíòàìè ïîñòðîåíèÿ äàííîé êîíêðåòíîé èäåîëîãèè, íî
ñ ïëàíîì ôîðìàëüíîé îðãàíèçàöèè èäåîëîãè÷åñêèõ òåêñòîâ êàê òàêîâûõ.
Ïðåäëàãàåìàÿ íàìè ìåòîäèêà òðåáóåò îòûñêàíèÿ óêàçàíèé íà ôðàãìåíòàðíóþ ïñåâäîíàó÷íóþ, êâàçèýòè÷åñêóþ, ïñåâäîðåëèãèîçíóþ è êâàçèýñòåòè÷åñêóþ îôîðìëåííîñòü èññëåäóåìûõ òåêñòîâ.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî èñêîìûå îáùèå ôîðìû îòëè÷àþòñÿ îò æàíðîâûõ
èëè ñòèëèñòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé òåêñòà, òî åñòü ìû ïðåäïîëàãàåì èñêàòü
íå ëåêñè÷åñêèå èëè ñèíòàêñè÷åñêèå îñîáåííîñòè òåêñòà, íî èñêëþ÷èòåëüíî
ñåìàíòè÷åñêèå åãî õàðàêòåðèñòèêè. Åñòåñòâåííî, ýòî âûíóæäàåò âûäåëÿòü
â òåêñòå ñìûñëîâûå ôðàãìåíòû, ðàçìåð êîòîðûõ ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ îò
óñòîé÷èâûõ ñëîâîñî÷åòàíèé äî öåëûõ àáçàöåâ. Ê ñîæàëåíèþ, ìû âûíóæäåíû êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íà íàñòîÿùèé ìîìåíò ìû íå ðàñïîëàãàåì
åäèíèöåé ôèêñàöèè äèñêóðñèâíîãî ñìûñëà äëÿ ñðàâíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì
èäåîëîãèé. ×àùå âñåãî òàêîé åäèíèöåé äîëæíà âûñòóïàòü çàêîí÷åííàÿ
ìûñëü, âûðàæåííàÿ â ôîðìå àáçàöà. Íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ èç-çà
ðàçâèòîé ðèòîðè÷åñêîé êóëüòóðû îáâèíÿåìûõ àíàëèç íåîáõîäèìî
ïðèâîäèòü íà óðîâíå ïðåäëîæåíèÿ. Â îòäåëüíûõ æå ñëó÷àÿõ ñìûñë
ðèòîðè÷åñêîãî âûñêàçûâàíèÿ ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ óäà÷íî íàéäåííîé
ìåòàôîðîé (ìåòîíèìèåé èëè îêñþìîðîíîì) è åäèíèöåé àíàëèçà ñòàíîâèòñÿ
ñëîâàðíàÿ ïàðà (ñóùåñòâèòåëüíîãî ñ ïðèëàãàòåëüíûì).
Äëÿ ïðîâåðêè ãèïîòåçû ìû âçÿëè «çàêëþ÷èòåëüíûå ðå÷è» íà ïðîöåññàõ
Pussy Riot (Í. Òîëîêîííèêîâà, Å. Ñàìóöåâè÷), À. Áðåéâèêà, Ì. Õîäîðêîâñêîãî,
Å. Õàñèñ è Äèìèòðîâà, âûäåëèëè äèñêóðñû ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé èäåîëîãèè
è ïîäñ÷èòàëè èõ ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå äðóã ê äðóãó. Â ñèëó
îãðàíè÷åííîñòè îáúåìà ñòàòüè ìû ìîæåì ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íàø àíàëèç
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ëèøü íà îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîì òåêñòå «çàêëþ÷èòåëüíîãî ñëîâà» Õàñèñ.
Äåìîíñòðàöèÿ àíàëèçà «çàêëþ÷èòåëüíûõ ñëîâ» Äèìèòðîâà, Õîäîðêîâñêîãî,
Áðåéâèêà è Òîëîêîííèêîâîé ñóùåñòâåííî ïðåâûñèò íîðìàòèâíûé îáúåì ñòàòüè.
Ðå÷ü Õàñèñ áûëà ïðîèçíåñåíà â ðàìêàõ ñóäà ïî ïîâîäó óáèéñòâà
àäâîêàòà Ñ. Ìàðêåëîâà è æóðíàëèñòêè À. Áàáóðîâîé.
Áóêâàëüíî â÷åðà èëè ïîçàâ÷åðà (íå ìîãó òî÷íî ñêàçàòü, â ñâÿçè ñî ñâîèì
ñîñòîÿíèåì ÿ íåìíîæêî ïóòàþñü) ÿ ïðî÷èòàëà ñòàòüþ, â êîòîðîé áûëî
ñêàçàíî, ÷òî ïðèñÿæíûì çàñåäàòåëÿì íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïðîöåññà
äåìîíñòðèðîâàëè ðàçíîãî ðîäà ôîòîãðàôèè, çà÷èòûâàëè ïðîâîêàöèîííûå
ìàòåðèàëû èç Èíòåðíåòà, ïðè÷åì çà÷èòûâàëè èìåííî òå, êîòîðûå ïîêàçûâàëè íàñ â ïëîõîì ñâåòå.
ß íå çíàþ, ïðàâäà ýòî èëè íåò, íî ÿ äî ïîñëåäíåãî áóäó âåðèòü, ÷òî äàæå åñëè
ýòî è òàê, ýòî âñå-òàêè íèêàê íå ïîâëèÿåò íà ìíåíèå êàæäîãî èç âàñ
â áóäóùåì.
ß íå ìîãó çíàòü âñåãî, ÷òî ïðîèñõîäèëî. Íî èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî áûëî äî ìåíÿ
äîíåñåíî, ÿ òàêæå çíàþ, ÷òî âàì ïîêàçûâàëè è ôîòîãðàôèè Íèêèòû Òèõîíîâà,
íà êîòîðûõ Íèêèòà áûë èçîáðàæåí ñ òàòóèðîâêàìè.
ß ñêàæó, êàêèå òàòóèðîâêè åñòü ó Íèêèòû íà ñàìîì äåëå. Îäíà èç íèõ
 ýòî ìîðÿê íà ïðàâîé ðóêå. Òàêæå åñòü ýñêèçû ê ðóññêèì áûëèíàì. Íà
ãðóäè  áîëüøîå ñåðäöå [ ] Íèêàêèõ ôàøèñòñêèõ çíàìåí, íèêàêèõ
íàöèñòñêèõ îðëîâ è ïðî÷åé àòðèáóòèêè ó Íèêèòû íåò. ß çíàþ åãî òåëî
ïîëíîñòüþ.
Â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî ïðîöåññà äåéñòâèòåëüíî áûëî ìíîãî
íåèññëåäîâàííûõ äîêàçàòåëüñòâ. Ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ýòî äîêàçàòåëüñòâà
íàøåé íåâèíîâíîñòè.
Ïðè ýòîì î÷åíü íåìíîãî áûëî ñêàçàíî òîãî, ÷òî äåéñòâèòåëüíî íå èìååò
íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ðàññìàòðèâàåìîìó äåëó. Äà è ïðåïàðèðîâàëè íàøè
ëè÷íîñòè, íàâåðíîå, è âñþ íàøó æèçíü. Ïîïûòêè âûòàùèòü èç íàøåé
æèçíè, ëè÷íîé, ÷àñòíîé, íàøèõ çíàêîìûõ, âñå ñàìîå íåëèöåïðèÿòíîå,
÷òî òîëüêî ìîæíî. Ïðè ýòîì èñïîëüçîâàëèñü è ÑÌÈ, è ìíîãî ÷åãî åùå. ß çà
17 ìåñÿöåâ, ïðîâåäåííûõ â òþðüìå, èìåëà âîçìîæíîñòü âçãëÿíóòü íà ñâîþ
æèçíü ñî ñòîðîíû. Íà æèçíü Íèêèòû ñî ñòîðîíû, íà íàøó ñîâìåñòíóþ æèçíü.
ß ïîíèìàþ, ÷òî ãðÿçü ïðîñòî òàê íå ìîæåò ëèòüñÿ, ÷òî îíà áåðåòñÿ îòòóäà, ÷òî
åñëè ñòîëüêî ïëîõîãî áûëî ñêàçàíî â íàø àäðåñ, íî, íàâåðíîå, ìû íå
èäåàëüíû. Ýòî ïðàâäà. È ÿ, è îí â ýòîé æèçíè ñîâåðøàëè îøèáêè, è ÿ, è îí âî
ìíîãîì íå ïðàâû áûëè. È ìíîãèå âåùè íàì ñòîèëî áû ïîñòàâèòü â âèíó, íî
ìû íèêîãî íå óáèâàëè. Ïî÷åìó æå òå ëþäè, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî
óáèéöû, â òîì ÷èñëå è òå, êîòîðûå ñèäÿò ñåé÷àñ â âûñîêèõ êàáèíåòàõ
è ðåøàþò íàøè ñóäüáû è âñåãî íàøåãî íàðîäà, ó êîòîðûõ ðóêè ïî ëîêîòü
â êðîâè, ñåãîäíÿ ÷óâñòâóþò ñåáÿ ïðåêðàñíî è, íàâåðíîå, äàæå õèõèêàþò.
È íàä íàìè, è íàä ïîòåðïåâøèìè, è íàä âñåìè îñòàëüíûìè. Íå çíàþ, íà
êàêèõ êóðîðòàõ îòäûõàåò Ãîðÿ÷åâ, íà êàêèõ êóðîðòàõ îòäûõàþò åãî
êóðàòîðû èç àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà. ß òåì áîëåå íå çíàþ, ÷åì ñåé÷àñ
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çàíèìàåòñÿ Ðàìçàí Êàäûðîâ è ñêîëüêî òðóïîâ îí ñêëàäûâàåò ó ñåáÿ, íî çàòî
ÿ ïðåêðàñíî çíàþ, ÷òî êîãäà â 2009 ãîäó ÿ ðåøèëà çàíèìàòüñÿ ïðàâîçàùèòíîé
äåÿòåëüíîñòüþ è ñîçäàëà «Ðóññêèé âåðäèêò», ÿ ïðèíÿëà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.
ß íèêîãäà íå ñâåðíó ñ ýòîãî ïóòè. Âû ãîâîðèòå: êàê òû ìîæåøü çàùèùàòü
ðóññêèõ íàöèîíàëèñòîâ, íà íèõ æå ïî 20 òðóïîâ, à ÿ âàì îòâå÷ó, íà íèõ èõ
áóäåò åùå è ïî 50. È åùå ñòîëüêî æå íàâåøàþò ñâåðõó. Âû ãîâîðèòå ìíå:
êàê òû ìîæåøü çàùèùàòü áîìáèñòîâ. À íè÷åãî, ÷òî èõ ñóäÿò ïî ñòàòüå
«òåððîðèçì» çà òî, ÷òî îíè ïîäîðâàëè çàáðîøåííûå æåëåçíîäîðîæíûå
ïóòè?
Âû ñïðàøèâàåòå ìåíÿ î òîì: çà÷åì æå òû çàùèùàåøü ýòèõ ìàíüÿêîâ? À ÿ âàì
îòâå÷ó, ÷òî íà ýòèõ ìàíüÿêîâ âñÿ èõ ìàíüÿ÷íîñòü ïîâåøåíà äÿäüêàìè
â ïîãîíàõ. Ýòè ìàíüÿêè ñèäÿò ñåé÷àñ â àâòîçàêàõ ñ áîëüøèìè ãëàçàìè
ïîñòàðåâøèìè, õîòÿ èì ïî 1516 ëåò, íèêàêèõ óáèéñòâ îíè â ýòîé æèçíè íå
ñîâåðøàëè âîîáùå. Íî ýòî æå âñåì òàê óäîáíî  ñâàëèòü âñþ
îòâåòñòâåííîñòü íà äåòåé. Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî, ïîñàäèâ ìåíÿ è Íèêèòó
íà ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå, ÷òî-òî â ýòîé ñòðàíå èçìåíèòå, âû
îøèáàåòåñü. Ðàíî èëè ïîçäíî ýòè äåòè âûðàñòóò, ðàíî èëè ïîçäíî îíè
ñòàíóò âçðîñëûìè. Ýòî ñåé÷àñ èì íå÷åãî âàì ñêàçàòü, ãîñïîäèí ïðîêóðîð.
Îíè âûðàñòóò  è ñìîãóò, è ïîâåðüòå, îíè áóäóò ãîðàçäî ñèëüíåå, ÷åì âû.
Ïîòîìó ÷òî òå èñïûòàíèÿ, ÷åðåç êîòîðûå èì ïðèøëîñü ïðîéòè, ãîðàçäî
ñèëüíåå, ÷åì òî, ÷òî âû ÷óòî÷êó âèäåëè.
Íî â òî æå âðåìÿ çà ýòè 17 ìåñÿöåâ ÿ ïîíÿëà, ÷òî äåÿòåëüíîñòü
ïðàâîçàùèòíîãî öåíòðà «Ðóññêèé âåðäèêò», ïî ñóòè, ñåé÷àñ îëèöåòâîðÿåò
ñîáîé ïîãîâîðêó «âîäà êàìåíü òî÷èò». Ïîòîìó ÷òî åñëè ìíå äàæå íå äàþò
ñêàçàòü ïîñëåäíåå ñëîâî, òî î êàêîì âîîáùå ïðàâîñóäèè, î êàêîì ïðàâå ìû
ãîâîðèì?
Òàê âîò, ê ñîæàëåíèþ, ãëàâíîå îáñòîÿòåëüñòâî ïî äàííîìó óãîëîâíîìó äåëó
ýòî òî, êàêèì îáðàçîì âåäóò ñåáÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ðàññëåäîâàíèÿ
è ñóäåáíîãî ïðîèçâîäñòâà ãîñïîäà ïðîêóðîðû è ãîñïîäà ñóäüè. Ýòî
åäèíñòâåííîå îáñòîÿòåëüñòâî, êîòîðîå çàñòàâëÿåò íàñ ñåãîäíÿ
íàõîäèòüñÿ â òþðüìå.
È ýòî òîæå íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íè ê ïðàâó, íè ê çàêîíó.

Êàê ðàçáèåíèå íà ñåìàíòè÷åñêèå åäèíèöû, òî åñòü ñåìàíòè÷åñêèé
àíàëèç, òàê è àòðèáóöèÿ ýòèì ýëåìåíòàì òîãî èëè èíîãî èíòåíöèîíàëüíîãî
ñîäåðæàíèÿ ïðåäïîëàãàåò çíà÷èòåëüíóþ äîëþ èíòåðïðåòàòèâíîãî
ïðîèçâîëà. Îäíàêî, ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî èìåííî îãðàíè÷åííîñòü ñïåêòðà
îòûñêèâàåìûõ èíòåíöèîíàëüíûõ ôîðì ïîçâîëèò êîìïåíñèðîâàòü âëèÿíèå
ýòîãî ôàêòîðà. Ìû íàñòîëüêî îãðóáëÿåì ýòîò ñïåêòð, ÷òî çíà÷èìîñòü
îøèáêè èññëåäîâàòåëÿ ïðè âûáîðå èëè àòðèáóöèè ôðàãìåíòà ñêðàäûâàåòñÿ
ñàìîé ôîðìîé ñïåêòðà àíàëèçèðóåìûõ ïðåäïî÷òåíèé. Ìû îãðàíè÷èâàåì
èíñòðóìåíòàðèé àíàëèçà íåñêîëüêèìè ôèãóðàìè, ïîääàþùèìèñÿ äèñêóññèîííîé ïðîâåðêå «íàó÷íûé  íåíàó÷íûé», «ñàêðàëüíûé  íåñàêðàëüíûé»,
«ýòè÷åñêîå òðåáîâàíèå», «ýñòåòè÷åñêèé ýôôåêò».
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Íàìè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ìû ïðîäåìîíñòðèðóåì
â òàáëèöå.
6

Ôàìèëèÿ

Íàó÷íûé
äèñ êóðñ.
Êîë. çíàêîâ è %

Ýòè÷åñêèé
äèñêóðñ. Êîë.
çíàêîâ è %

Òîëîêîííèêîâà
Ñàìóöåâè÷
Õàñèñ

2388 13,8%
1468 30,0%
392
10,7%

293
299
322

Õîäîðêîâñêèé
Äèìèòðîâ
Áðåéâèê

1588
2529
3044

454
4,9%
1703 19.1%
2492 12,2%

17%
28,5%
15,0%

1,7%
6,0%
8,8%

7

Ðåëèãèîçíûé
äèñêóðñ. Êîë.
çíàêîâ è %
3833
151
890

22,2%
3,0%
24,3%

49
0,5%
831
9.3%
7909 38,9%

6912
1468
998

40,0%
30,3%
27,3%

Âñåãî çíàêîâ
ìàðêèðîâàí íîãî
òåêñòà è %
ê îáùåìó îáúåìó
òåêñòà
17252 77,7%
4848 91,0%
3644 71,1%

4104
1846
3767

43,9%
21%
18,5%

9354 66,3%
8873 77,9%
20365 84,6%

Ýñòåòè÷åñêèé
äèñêóðñ Êîë.
çíàêîâ è %

Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãèïîòåçà
î íàëè÷èè ÷åòûðåõ òèïîâ èäåîëîãèè ïîëó÷àåò ïîäòâåðæäåíèå. Ïî êðàéíåé
ìåðå, èíòåíöèîíàëüíîñòü ÷åòûðåõ èäåîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé: Äèìèòðîâà
(ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ), Õîäîðêîâñêîãî (ëèáåðàëüíàÿ), Áðåéâèêà (ïðàâîêîíñåðâàòèâíàÿ) è Òîëîêîííèêîâîé (ñóáêóëüòóðíûé ñèíêðåòèçì)
ïîäòâåðæäàþò ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, àíàëèç ðå÷åé
Õàñèñ è Ñàìóöåâè÷ ïîêàçûâàþò, ÷òî èäåîëîãè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü ðå÷åé
îáåèõ îáâèíÿåìûõ íå ñîîòâåòñòâóåò èäåîëîãè÷åñêîìó øàáëîíó ïðåäñòàâëÿåìûõ èìè ïîçèöèé (Õàñèñ  ÷ëåí íàöèîíàëèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè,
à Ñàìóöåâè÷  ó÷àñòíèê ïàíê ãðóïïû). Â ñâåòå ïîëó÷åííîãî íàìè
ðåçóëüòàòà ñòàíîâèòüñÿ ïîíÿòíûì «íåëîãè÷íîñòü» ïîâåäåíèÿ Ñàìóöåâè÷ íà
ïðîöåññå (ñìåíà àäâîêàòà è ñìÿã÷åíèå íàêàçàíèÿ äî óñëîâíîãî). Åå ñîáñòâåííàÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ ãîðàçäî áëèæå ê ëèáåðàëüíîé, ïîýòîìó
â êàêîé-òî ìîìåíò îíà âûáèðàåò äëÿ ñåáÿ íàèáîëåå «ðàöèîíàëüíóþ» ëèíèþ
ïîâåäåíèÿ. Â òî âðåìÿ êàê Õàñèñ, ïî âñåé âèäèìîñòè, ñëó÷àéíûé ÷åëîâåê
â íàöèîíàëèñòè÷åñêîé ñðåäå, óâëå÷åííûé â íåå ñêîðåå ñâîéñòâåííîé åå
âîçðàñòó ðîìàíòèêîé, ÷åì óñòîÿâøèìèñÿ èäåîëîãè÷åñêèìè ïðåäïî÷òåíèÿìè.
Íà äàííîì ýòàïå ìû óìûøëåííî îòáèðàëè äëÿ àíàëèçà òåêñòû
èäåîëîãè÷åñêè îïðåäåëåííûå, òàêèå êàê ïîñëåäíåå ñëîâî ïîäñóäèìîãî
â ïîëèòè÷åñêîì ïðîöåññå. Ïðè ýòîì ìû èñõîäèì èç ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî
ëàòåíòíàÿ èäåîëîãè÷åñêàÿ ôîðìà òàêèõ òåêñòîâ íå äîëæíà íåïðåìåííî
6 Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 336 è 292 Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
ðå÷ü ïîäñóäèìîãî ìîæåò áûòü îñíîâàíà òîëüêî íà àíàëèçå äîêàçàòåëüñòâ ïî äåëó. Ïîýòîìó
íàó÷íûé äèñêóðñ (â ñìûñëå îáúåêòèâíîãî èçëîæåíèÿ) ïðèíöèïèàëüíî íåóñòðàíèì èç æàíðà
çàêëþ÷èòåëüíîãî ñëîâà. Ìîæíî ñäåëàòü óñëîâíóþ êîððåëÿöèþ ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóþùåãî
ïðîöåíòà íàó÷íîãî äèñêóðñà â äàííîì æàíðå.
7 Ïðîöåññ PR ñâÿçàí ñ íàðóøåíèåì ðåëèãèîçíîé îáðÿäîâîñòè, ïîýòîìó îïðåäåëåííûé
ïðîöåíò ñàêðàëüíîãî äèñêóðñà, ïðèñóòñòâóþùåãî â ðå÷è ïîäñóäèìûõ, ñâÿçàí ñ îñîáåííîñòÿìè
êîíêðåòíîãî þðèäè÷åñêîãî äåëà.

Èíòåíöèîíàëüíûé àíàëèç èäåîëîãèè

177

ñîâïàäàòü ñ äåêëàðèðóåìîé èäåîëîãèé àâòîðà, íàïðèìåð åãî ïîëèòè÷åñêèõ
ïðåäïî÷òåíèé. È, êàê ìû ñ÷èòàåì, íàì óäàëîñü ïîäòâåðäèòü ýòî ïðåäïîëîæåíèå â êîëè÷åñòâåííîì ýêñïåðèìåíòå.
Åñëè ïîçâîëåíî áóäåò ïðåäëîæèòü âèçóàëüíóþ ìåòàôîðó, ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðèìåíÿåìîìó ìåòîäó, ýòî áóäåò íå÷òî âðîäå ðàçáèåíèÿ
ìíîæåñòâà òî÷åê â ñèñòåìå êîîðäèíàò íà ñâÿçíûå äîìåíû, äëÿ êàæäîãî èç
êîòîðûõ ìîæíî ââåñòè ïîíÿòèå íàïðàâëåííîñòè, ñîâïàäàþùåé ñ îðèåíòàöèåé áîëüøåé îñè îáëàñòè, îãðàíè÷èâàþùåé ñîîòâåòñòâóþùèé äîìåí.
Îòíåñåíèå òî÷åê ê äîìåíó ïðè ýòîì èëëþñòðèðóåò âûáîð ñåìàíòè÷åñêèõ
åäèíèö òåêñòà, à ïðèâåäåíèå íàïðàâëåíèé îðèåíòàöèè äîìåíîâ ê áàçîâûì
îñÿì  àòðèáóöèþ èäåîëîãè÷åñêèõ ôîðì. Ïîëó÷åííàÿ âåêòîðíàÿ ñõåìà
â ýòîì ñëó÷àå ïðåäñòàâëÿëà áû ñîáîé «èäåîëîãè÷åñêèé ñêåëåò» òåêñòà.
Intentional analysis of ideology
The hypothesis is proposed that a variety of discursive manifestations of ideology can be
described by means of a fourfold schema in which each of distinct implications of ideological discourse falls within one of four categories that can be phenomenologically marked as
scientific, ethic, aesthetic and religious, correspondingly. We argue that due to the
difference in temporal orientation of those four forms they are systematically combined in
pairs where ethic and aesthetic forms explain a meaningful present, while religious
and scientific are responsible for a possible future. As a result, there can be only four
possible types of functionally complete ideologies. To test our hypothesis, we have checked
several obviously ideologically charged texts for the prevalence of definite ideological discursive forms, and found out that, in most cases, the pair representing the expected ideology of the author prevails in our schema.
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Ñòàðîîáðÿä÷åñêàÿ ïîëîñà
Ìèõàèëà Êóçìèíà (ïî äíåâíèêàì ïèñàòåëÿ
19051907 ãîäîâ)
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Ìèõàèë Êóçìèí, ñòàðîîáðÿäöû, ðóññêàÿ òðàäèöèîííàÿ êóëüòóðà
Keywords: Mikhail Kuzmin, Old Believers, Znamenny Chant, Russian traditional culture

Ìèõàèë Êóçìèí (18721936) â ê. ÕIÕ  íà÷. ÕÕ ââ. ïåðåæèë ñëîæíûé
ïåðèîä ãëóáîêîãî ïîãðóæåíèÿ â ðóññêóþ òðàäèöèîííóþ êóëüòóðó è ñòàðîîáðÿä÷åñòâî, î êîòîðîì óæå 10.09.1905 ã. â äíåâíèêå çàìåòèë: «Ñîáñòâåííî
ãîâîðÿ, ñïîêîéíåå, ñ÷àñòëèâåå è óþòíåå âñåãî ìíå áûëî â ìîþ ðàñêîëüíè÷üå  ðóññêóþ ïîëîñó».1 Âìåñòå ñî ñâîèì äðóãîì Ãåîðãèåì ×è÷åðèíûì
îí èçó÷àë äðåâíþþ ñèñòåìó çàïèñè öåðêîâíûõ ïåñíîïåíèé ïîä
ðóêîâîäñòâîì âûäàþùåãîñÿ çíàòîêà Ñ. Â. Ñìîëåíñêîãî, ïèñàë ñòèëèçàöèè
ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ äóõîâíûõ ñòèõîâ2. Öåëüíî è ñâåòëî çâó÷èò äóõîâíûé
ñòèõ, äàòèðîâàííûé ïî íîòíîìó òåêñòó 20 àïðåëÿ 1901 ã., íàïîëíåííûé
è ïðåäñòàâëåíèÿìè î ëàäå äðåâíåé Ðóñè è äîñòîâåðíûìè ðåàëèÿìè
ñòàðîîáðÿä÷åñêîé æèçíè:
...Ðàçîðèëè æèòüå áîãàòîå,
Äà íå èçâåëè âåðû ïðàâûÿ.
Òàì òðè áðàòà ðîñëè ðîäíûå
Â ñòàðîé âåðå äåäîâñêîé
È âñå ñòðàäó ïðèíÿëè:
Ñòàðøèé, Êèðèëë, íà Êàâêàç óãíàí,
Ñðåäíèé, Ñòåïàí, íà êàòîðãó,
Ìëàäøèé, Íèêèòóøêà, ñèäèò îí â Ñóçäàëå
Â ìîíàñòûðå âî Ñïàñîåâôèìüåâîì.
Ïîëåòåòü áû ñîêîëîì
1 Êóçìèí Ìèõàèë. Äíåâíèê 19051907. ÑÏá, 2000, ñ. 39. Äàëåå ññûëêè íà ýòî èçäàíèå
äàþòñÿ â òåêñòå.
2 ÐÃÀËÈ. Ô.959. Îï. 1. Åä. 4. Äóõîâíûå ñòèõè. Ïîñâÿùàåòñÿ Â. Êíÿçåâó. Äëÿ ãîëîñà
è ôîðòåïèàíî.
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Íà ñåâåð, çà òðè îçåðà,
Äà âûñîêî îêíî ìîíàñòûðñêîå,
Êðåïêà ðåøåòêà æåëåçíàÿ,
À ñåðäöå íåóòîëèìîå,

À äóìû íåóäåðæèìûå.3

Â òî âðåìÿ îí íîñèë ïîääåâêó, êàðòóç è ñàïîãè, îòïóñòèë áîðîäó,
ïðèäàâàÿ âíåøíåìó âèäó âàæíîå ñìûñëîâîå çíà÷åíèå. Ìíîãî ïîçæå
â òåàòðàëüíîé ðåöåíçèè îí çàìåòèò: «Âñåì èçâåñòíî, êàê âëèÿåò, íå òîëüêî
íà íàñòðîåíèå, íî èíîãäà íà áîëåå øèðîêóþ è äëèòåëüíóþ îáëàñòü
ïñèõèêè, íà íàøè ñëîâà, äâèæåíèÿ, äàæå ïîñòóïêè, êîñòþì, à äëÿ ëþäåé
îñîáåííî ÷óâñòâèòåëüíûõ âûáðèòüñÿ, èëè ïðè÷åñàòücÿ, çíà÷èò óæå ñòàòü
äðóãèì» 4 . Ëåòî ïðîâîäèë â íåáîëüøèõ ãîðîäêàõ, ñòðàíñòâîâàë ïî
Îëîíåöêîé ãóáåðíèè, âîçìîæíî, æèë â ñòðîãîì ÷åðåïîâåöêîì ñêèòó
Âîëîãîäñêîé ãóáåðíèè. Î íåì õîäèëî ìíîæåñòâî ëåãåíä. Èçâåñòíî, ÷òî
â êîíöå æèçíè Êóçìèí ñ÷èòàë ñåáÿ çíàòîêîì ëèøü ãíîñòèöèçìà, ìóçûêè
â ïåðèîä ìåæäó Áàõîì è Ìîöàðòîì è ôëîðåíòèéñêîãî êâàòðî÷åíòî, íî åãî
ñìåëî ìîæíî ïðè÷èñëèòü ê êðóãó ïîñâÿùåííûõ â òàéíó Ñòàðîé Âåðû, õîòÿ
ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ êîðíåé ïîýò íå èìåë, î ÷åì îí ñàì óáåäèòåëüíî
ñâèäåòåëüñòâóåò â äíåâíèêîâîé çàïèñè 20 íîÿáðÿ 1906 ã. (ñ. 267).
Íå ñìîòðÿ íà ïóáëèêàöèþ äíåâíèêîâ ïèñàòåëÿ è åãî ýïèñòîëÿðèÿ,
òîíêèé è ïîäðîáíûé êîììåíòàðèé ê íèì, òåì íå ìåíåå, äî ñèõ ïîð, ïðåæäå
âñåãî â Ñåòè, áûòóåò ìíåíèå î ñòàðîîáðÿä÷åñêîì ïðîèñõîæäåíèè Êóçìèíà,
èñòî÷íèêîì êîòîðîãî, âîçìîæíî, ïîñëóæèëî íåîáîñíîâàííîå ìíåíèå
èçâåñòíîãî ïñèõîëîãà Èãîðÿ Êîíà, ñ÷èòàþùåãî, «÷òî âîñïèòàííîìó
â ñòðîãî ðåëèãèîçíîì ñòàðîîáðÿä÷åñêîì äóõå ìàëü÷èêó áûëî íåëåãêî
ïîíÿòü è ïðèíÿòü ñâîþ íåîáû÷íóþ ñåêñóàëüíîñòü».5
Âåäóùèì èññëåäîâàòåëåì òâîð÷åñòâà ïèñàòåëÿ Í. À. Áîãîìîëîâûì,
à òàêæå Ì. Ï. Ðàõìàíîâîé6, Â. Â. Ïåðõèíûì7 âûñêàçàíî ðÿä íàáëþäåíèé
î ãîäàõ óâëå÷åíèÿ ñòàðîîáðÿä÷åñòâîì Êóçìèíà 8 . Â òîæå âðåìÿ
îòíîñèòåëüíî ìàëûé êðóã èñòî÷íèêîâ, îòñóòñòâèå çíàíèé äàæå î ñî÷óâñòâèè òîìó èëè èíîìó ñòàðîîáðÿä÷åñêîìó ñîãëàñèþ, íå ïîçâîëÿþò ñîçäàòü
äîñòîâåðíûé êîíôåññèîíàëüíûé ïîðòðåò ïèñàòåëÿ. Äà è âðÿä ëè ýòî
3
4

Êóçìèí Ìèõàèë. Ñòèõîòâîðåíèÿ. Èç ïåðåïèñêè. Ìîñêâà, 2006, ñ. 14.
Êóçìèí Ìèõàèë. Âëèÿíèå êîñòþìà íà òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè, [â:] Ïðîçà è ýññåèñòèêà
â 3õ òò. Ò.3. Ýññåèñòèêà. Êðèòèêà. Ìîñêâà, 2000, ñ. 436.
5 Êîí È.Ñ.Ãîëóáûå òåíè Ñåðåáðÿíîãî âåêà, [â:] Ëþäè Ëóííîãî Ñâåòà. ¹ 6. 2002.
Ïåðñîíàëüíûé ñàéò È.Ñ. Êîíà.
6 Ðàõìàíîâà Ì. Ï., Ïîñëåñëîâèå, [â:]Ìóçûêàëüíàÿ àêàäåìèÿ. 1992, ¹ 3, ñ. 4144.
7 Ïåðõèí Â.Â., Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà â ïèñüìàõ [19051985]. ÑÏá., 2004, ñ. 2427.
8 Áîãîìîëîâ Í. À., Ìàëüìñòàä Äæîí Ý., Ìèõàèë Êóçìèí: èñêóññòâî, æèçíü, ýïîõà.
Ìîñêâà, 1996, ñ. 5165.
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âîçìîæíî äëÿ ïîýòà Ñåðåáðÿíîãî âåêà. Àëåêñàíäð Ýòêèíä íàçûâàåò
Êóçìèíà «ðåëèãèîçíûì èñêàòåëåì», èäåíòèôèêàöèÿ êîòîðîãî ìåíÿëàñü
ïîä âëèÿíèåì âíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâ9. Ñ ýòèì ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ ëèøü
îò÷àñòè. Çàïèñè åãî äíåâíèêà, äîïîëíåííûå ñþæåòàìè ýññåèñòèêè,
äóõîâíûõ ñòèõîâ, ïîâåñòåé, ïåðåïèñêè ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü, ÷òî ïîãðóæåíèå ïèñàòåëÿ â ñòàðîîáðÿä÷åñòâî áûëî íàñòîëüêî ãëóáèííî, ïîçíàíèÿ
ñòîëü øèðîêè, ïîíèìàíèå è óñâîåíèå òðàäèöèè âñåîáúåìëþùå, ÷òî íåëüçÿ
ãîâîðèòü êàê î ïðîñòîì óâëå÷åíèè. Êóçìèí ñàì îòìå÷àë è ñâîé îñîáûé
ñêëàä ëè÷íîñòè, ïðîÿâèâøèéñÿ óæå â äåòñòâå, ñêëîííûé ê ÷åòêîñòè,
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, óãëóáëåííîñòè, ÷òî ñîçâó÷íî ñòàðîîáðÿä÷åñêîìó
òðàäèöèîííîìó ñòðîþ10. Íî, êîíå÷íî, äëÿ Êóçìèíà â ìèðå ñòàðîîáðÿä÷åñòâà äîðîãî áûëî, ïðåæäå âñåãî, èñêóññòâî: èêîíîïèñü, öåðêîâíûå
êíèãè, î êîòîðûõ îí íå ðàç óïîìèíàåò â çàïèñÿõ, à òàêæå ïåñíè, ñêàçêè,
õîæäåíèÿ, öåðêîâíîå åäèíîãëàñíîå ïåíèå, ïðèêëàäíîå èñêóññòâî. «Âîò ÷òî
âïîëíå ìîæåò óäîâëåòâîðèòü è óäîâëåòâîðÿåò åñòåñòâåííûå õóäîæåñòâåííûå ïîòðåáíîñòè íîðìàëüíîãî ÷åëîâåêà, íå ãîâîðÿ î ïîýòè÷åñêèõ
ñòîðîíàõ îáðÿäà, î ïðèðîäå è íåïðåâîñõîäèìîé êðàñîòå öåðêîâíîé
ñëóæáû»  çàêëþ÷àåò ïîýò.11
Êóçìèí, ãëóáîêî ñî÷óâñòâóþùèé ñòàðîé âåðå, èñïîâåäóåò ñâîåîáðàçíûé
«ýêóìåíèçì». Áóäó÷è òåñíî ñâÿçàííûì, êàê ñ ïîïîâöàìè, òàê è ñ áåñïîïîâöàìè, ïîýò õîäèë, âèäèìî, íà öåðêîâíûå ñëóæáû è ê òåì, è ê äðóãèì
à òàêæå è â ñèíîäàëüíûå õðàìû, ÷òî ïîçâîëÿëî áîëåå óòîí÷åííî ïîíÿòü
îñîáåííîñòè òðàäèöèè, íî, ñ òî÷êè çðåíèÿ êàíîíà, íåäîïóñòèìî. Åãî
ñîâðåìåííèêè òàêæå «äîïûòûâàëèñü» ñ êåì îí ìîëèòñÿ, ïðåäïîëàãàëè, ÷òî
Ñïàñîâà ñîãëàñèÿ, õîòÿ â Ïåòåðáóðãå íå áûëî òàêîé ìîëåííîé (ñ. 7576).
Ñàì îí âîñêëèöàåò: «Êîãäà æå ÿ ïîïàäó â åäèíîâ<åð÷åñêóþ> öåðêâó?»
(ñ. 97). Âñå æå ñóäÿ ïî óïîìèíàåìîìó Êóçìèíûì êðóãó èìåí, àðõèåï.
Èîàííà Êàðòóøèíà, Àíèñèìà Øâåöîâà, â ïîñëåäñòâèè åï. Àðñåíèÿ
Óðàëüñêîãî, áóäóùåãî ìèòðîïîëèòà, ïèñàòåëÿ åï. Èííîêåíòèÿ Óñîâà,
îòìå÷åííîãî â «Êðûëüÿõ»: «äà êàê æå åñòü è àðõèåðåè, ñâåòñêîãî íå
÷óæäàþùèåñÿ, èç âàøèõ æå, íàïðèìåð, âëàäûêà Èííîêåíòèé» 12 ,
î. Âàñèëèÿ13, ïîýò áûë áîëåå áëèçîê ê ïîñëåäîâàòåëÿì ñòàðîîáðÿä÷åñêîé
9
10
11
12

Ýòêèíä À. Õëûñò. Ìîñêâà, 1998, ñ. 303.
Áîãîìîëîâ Í. À., Ìàëüìñòàä Äæîí Ý., Óêàç. ñî÷., ñ. 62.
Òàì æå, ñ. 6465
Ìèõàèë Êóçìèí. Êðûëüÿ, [â:] Ïðîçà è ýññåèñòèêà â 3õ òò. Ò.1. Ïðîçà 19061912 ãã.
Ìîñêâà, 1999, ñ. 107. Â ýòîé ïîâåñòè ïðèîáùåíèå ãåðîÿ ê íîâûì îùóùåíèÿì ïðîèñõîäèò
â òîì ÷èñëå è ÷åðåç ñòàðîîáðÿäöåâ. Êîììåíòàòîðû íå âåðíî èäåíòèôèöèðóþò ëè÷íîñòü
åïèñêîïà Èííîêåíòèÿ, íàçûâàÿ åãî îäíèì èç èåðàðõîâ ñèíîäàëüíîé öåðêâè
13 Ñâÿù. Âàñèëèé Êîñìà÷åâ áîëåå 20 ëåò ñëóæèë íà Ãðîìîâñêîì ñòàðîîáðÿä÷åñêîì
êëàäáèùå.
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Áåëîêðèíèöêîé èåðàðõèè  íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííîé è èçâåñòíîé,
íîñÿùåé â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìÿ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé ñòàðîîáðÿä÷åñêîé
öåðêâè (ÐÏÑÖ) ñ öåíòðîì â Ìîñêâå íà Ðîãîæñêîì êëàäáèùå.
Òåìà Ñòàðîé âåðû íå îñòàâëÿåò ïîýòà íè â öåðêîâíîé æèçíè, íè
â òâîð÷åñòâå, äàæå åñëè åãî çàíèìàëè óæå ñîâñåì äðóãèå èäåè.
Çàäóìûâàÿñü î íàïèñàíèè îïåðû, «òî èç âðåìåí [áîÿðûíè Ôåîäîñèè  Å.À.]
Ìîðîçîâîé» (ñ. 77). Ïîñåùàÿ öåðêîâíóþ ñëóæáó â Ñìîëüíîì ñîáîðå, îí
íåâîëüíî ñîïîñòàâëÿåò å¸ ñî ñòàðîîáðÿä÷åñêîé, îòìå÷àÿ, ÷òî ïåíèå çâó÷èò
êàê â êîíöåðòíîì çàëå, â òî âðåìÿ êàê «â ñêèòàõ ãîëîñà îòñêàêèâàþò îò ñòåí
â ãîëîâó è åñòü âïå÷àòëåíèå èíòèìíîñòè» (ñ. 97). Â äíåâíèêàõ
ïðîñëåæèâàåòñÿ ñòàðîîáðÿä÷åñêèé òåêñò Ïåòåðáóðãà: óïîìèíàþòñÿ,
ñòàðîîáðÿäöû- òîðãîâöû äðåâíîñòÿìè, ïðåæäå âñåãî Êàçàêîâ,
«ïëóòîâàòûé, âå÷íî ñòðîÿùèé ïëàíû» 14  êàê ïèøåò î íåì Êóçìèí,
èçâåñòíûå èêîíîïèñöû Òþëèíû, ñòàðîîáðÿä÷åñêèå öåíòðû ñòîëèöû
 ìîëåííûå íà Îõòå è Êîëîìåíñêîé, ×óáûêèíñêàÿ áîãàäåëüíÿ,
«èñòîðè÷åñêèé îòíÿòûé ó ñòàðîîáð<ÿäöåâ> Äåèñóñ â ÷àñîâíå ó Ãîñòèí<îãî>
äâîðà» (ñ.132), íåîäíîêðàòíî Ãðîìîâñêîå êëàäáèùå, íà êîòîðîì 22.11.1905 ã.
Êóçìèí âñòðåòèëñÿ ñ âëàäûêîé Èííîêåíòèåì â Ïåòåðáóðãå, íà «ñòàðîîáðÿä÷åñêîì ìèòèíãå», «ãäå ïðîèñõîäèëî ÷òî-òî íåïîäîáíîå. Ïðåäñåäàòåëÿìè ñàìè íàñêî÷èëè ñòóäåíòû Ïîëåòàåâ è Ìåðçëîäîêîâ, ïðîãðàììó
óñòàíîâèëè ÿâíî äåìîêðàòè÷åñêóþ, íåæåëàíèå âîçâðàùàòüñÿ ê «ñòàðîìó
ðåæèìó», ÷òîáû âñÿêàÿ áàáà ïîäàâàëà ãîëîñ,  è âñå ïîïå÷èòåëè, âëàäûêà
Èííîêåíòèé, Ãîëóáèí15 âûñëóøèâàëè ýòó áåëèáåðäó» (ñ. 73). Óïîìèíàíèÿ
î ìèòèíãàõ è îá ó÷àñòèè ñòàðîîáðÿäöåâ â ïîëèòè÷åñêèõ àêöèÿõ òîãî
âðåìåíè îòêðûâàþò ìàëîèçâåñòíóþ, äàæå äëÿ ñòàðîîáðÿä÷åâ ñòðàíèöó
ó÷àñòèÿ ïîñëåäîâàòåëåé ñòàðîé âåðû â ñîáûòèÿõ 1905 ã. Ñòàðîîáðÿäöû,
ñòðåìèâøèåñÿ òîëüêî ê ñâîáîäå âåðîèñïîâåäàíèÿ, ó÷àñòâîâàëè â ïîëèòèêå
ôîðìàëüíî. È ýòî òî÷íî ïîäìåòèë Êóçìèí: «ñî ñòàðîîáðÿäöàìè âûõîäèò
êàêàÿ-òî ïóòàíèöà. Áîðüáà ÷åñòîëþáèé, ãîðîäîâ è ò.ä. Îáå ñòîðîíû íà íèõ
íàäåþòñÿ, à îíè ãîëóá÷èêè, ïîëó÷èâ ñâîáîäó, íàäóþò, ÿ äóìàþ, îáåèõ»
(ñ. 70). Â ïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå, à ïîçäíåå è â Ìîñêâå ïîýò âèäåëñÿ
ñî çíàìåíèòûì àðõèìàíäðèòîì Ìèõàèëîì Ñåìåíîâûì, ïðîôåññîðîì
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè, âïîñëåäñòâèè ñòàðîîáðÿä÷åñêèì
åïèñêîïîì Êàíàäñêèì (ñ. 275, 510).
14 Íåíàä¸æíîñòü Êàçàêîâà íàõîäèò ïîäòâåðæäåíèå è âî ìíåíèÿõ èç ñòðîãî ñòàðîîáðÿä÷åñêîé ñðåäû. Òàê èçâåñòíûé äåÿòåëü Áåëîêðèíèöêîé èåðàðõèè ß.À. Áîãàòåíêî 17.01.
1908 ã. ïèøåò â ñâîåì ïèñüìå ê îòöó  åï. Àëåêñàíäðó, íàõîäÿùåìóñÿ â Ïåòåðáóðãå íà
çàñåäàíèÿõ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî ñòàðîîáðÿä÷åñêîìó âîïðîñó: «Íå óâèäèòå ëè
Êàçàêîâà? Íå ïëàòèò 2 ãîäà 6 ðóá. è íå îòâå÷àåò»  ÐÃÁ. Ô.246. Ê.214. Åä.21. Ë. 140 îá.
15 Ïåòð Ãîëóáèí  èçâåñòíûé, ìíîãîëåòíèé äåÿòåëü ñòàðîîáðÿä÷åñòâà â Ïåòåðáóðãå,
ïîïå÷èòåëü Ãðîìîâñêîãî êëàäáèùà.
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Çíàêîì Êóçìèíy áûë íå òîëüêî ãðàä Ïåòðîâ, íî è äðåâíèé Ïñêîâ:
ñòàðèííûå öåðêâè, åäèíîâåð÷åñêàÿ, ïîìîðñêàÿ ìîëåííûå» (ñ. 69), òèõèå
ñòàðîîáðÿä÷åñêèå ïîâîëæñêèå ãîðîäà, íàøåäøèå ïîýòè÷åñêîå îòðàæåíèå
â âîêàëüíîì öèêëå «Ñ Âîëãè», íàïîëíåííîì ñòàðîîáðÿä÷åñêèìè
àëëþçèÿìè 16 . Íà ñàìîì äåëå ñòàðîîáðÿä÷åñòâî ïîýòà áûëî âàæíîé
ñîñòàâíîé ÷àñòüþ åãî Ñâÿòîé Ðóñè, êîòîðóþ ïîýò èñêàë è íå íàõîäèë
â îêðóæàþùåì ìèðå. «ß òåïåðü ñ áîëåçíåííûì è ñòðàñòíûì èíòåðåñîì
ó âñåõ ðàññïðàøèâàþ ïðî êóëà÷íûå áîè è ìîëåííû»  çàïèñûâàåò Êóçìèí
â 27.01.1906 ã. (ñ. 105), òî åñòü î áûëîé óäàëè è âåðå, ÷òî ñîñòàâëÿëî ñóòü
ðóññêîé äðåâíîñòè.
Äíåâíèêè ïèñàòåëÿ 19051907 ãã. ïåðåäàþò ýâîëþöèþ äóøåâíîãî ìèðà
Êóçìèíà, âíà÷àëå åùe äî èçâåñòíîé ñòåïåíè ãàðìîíè÷íîãî, êîãäà îáðàçû
è ðåàëèè ïðåæíåé æèçíè ñî÷åòàþòñÿ, âñòðàèâàþòñÿ â åãî ëè÷íûå
ïåðåæèâàíèÿ, èçðåäêà ñîçäàâàÿ ñâîåãî ðîäà èäèëëèþ. Òàê, ïðèíèìàÿ ñâîåãî
äðóãà, âíåçàïíî óñíóâøåãî, Êóçìèí ÷èòàåò «Ëèìîíàðü»  æèòèÿ ñâÿòûõ,
çàæèãàåò ëàìïàäû, ñìîòðèò íà îáðàçà, è ó íåãî âîçíèêàåò îùóùåíèå «áóäòî
Ïàñõà» (ñ. 29). Â òîæå âðåìÿ ñîçåðöàíèå èç îêíà ÷àñòèöû Íåâû, öåðêâåé
è äåðåâüåâ íà Îõòå è äàë¸êîãî ãîðèçîíòà, íàâîäÿò åãî íà «ìå÷òàòåëüíóþ,
õîòÿ è íå áåç ïðèÿòíîñòè, ïå÷àëü. È Îõòà ñ çàâåäîìî òàì íàõîäÿùåéñÿ
ïîìîðñêîé ìîëåííîé è äàëü ê Ëàäîæñêîìó îçåðó áóäÿò âî ìíå ìûñëè
è âîñïîìèíàíèÿ, æèâó÷åñòè êîòîðûõ, íå çíàþ, ðàäîâàòüñÿ ìíå èëè
ñòðàøèòüñÿ, [òî åñòü] ðåñóðñ èëè îïàñíîñòü, ÷òî ÿ ìîãó îïÿòü ñòàòü íà
ïðåæíþþ òî÷êó çðåíèÿ, íî íåèñêîðåíèìû âî ìíå è ïîòðåáíîñòü â ë¸ãêîé
çåìíîé æèçíè, âñåìèðíîñòè, êóëüòóðå è ñîëíöå» (ñ. 35).
16 àâãóñòà 1905 ã. Êóçìèí ñáðèâàåò áîðîäó è óñû. Âñïîìíèâ çàìå÷àíèå
äîêòîðà: «î÷åíü ðåäêî áûâàåò òàêàÿ ÷óâñòâèòåëüíàÿ ýïèäåðìà»,
çàäóìûâàåòñÿ: «Ìîæåò áûòü, ýòî âëèÿåò è âîîáùå íà âîñïðèèì÷èâîñòü?»
(ñ. 45). 24 ñåíòÿáðÿ, ãóëÿÿ ïî Ìîðñêîé, è óâèäåâ ñâîå îòðàæåíèå â çåðêàëå,
ñòàðàÿñü åãî âîñïðèíÿòü êàê ïîñòîðîííåå, äåéñòâèòåëüíî óâèäåë ãîñïîäèíà
ñ ÷åðíûìè ãëàçàìè çà çîëîòûìè ïýíñíý, ñ áðèòûì ïîäïóäðåííûì
ïîäáîðîäêîì, < > ñóõîâàòûì ðòîì, ëèöîì, êîòîðîå ÷òî-òî òàèò è ñêðûâàåò,
èäåàëüíûé àñêåòèçì èëè ïîðî÷íîñòü, íîâîå ó÷åíèå èëè øàðëàòàíñòâî.
Íè÷åãî ïîäîáíîãî íå áûëî âèäíî ñ áîðîäêîé < >; ñ áîëüøîé âèí÷èåâñêîé
áîðîäîé åù¸ ëó÷øå áû» (ñ. 46). Ýòà áûëà î÷åðåäíàÿ ïîïûòêà
ïðåîáðàæåíèÿ. Íî ïîâñþäó îí ïîäìå÷àåò «ïðèìåòû ìèëîé ñòàðèíû». Òàê,
ïîñåùàÿ Èñòîðèêî-õóäîæåñòâåííóþ âûñòàâêó ðóññêèõ ïîðòðåòîâ,
óñòðîåííóþ Äÿãèëåâûì, îí îòìå÷àåò, ÷òî Âàñíåöîâ, Ãå, Êðàìñêîé  «êàê
ýòî âñå óñòàðåëî!» È íàø ÕVIII â. êàêîé-òî âñå-òàêè ãðóáûé, ëàêåéñêèé».
16

ÐÃÀËÈ. Ô. 959. Îï. 1. Åä.5. «Ñ Âîëãè», «Ñâåòåëêà», «Ïîÿñîê», «Íî÷íàÿ ìîëèòâà»,
«Ïåðåä Ïàñõîé» è äð. Ñáîðíèê ïåñåí. Äëÿ ãîëîñà è ôîðòåïèàíî.
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Íî äëÿ íåãî «èíòåðåñíåå âñåãî Íèêîí ñ êëèðîì ÕVII âåêà (ëó÷øàÿ ñàòèðà,
ïðè÷åì íåâîëüíàÿ)» (ñ. 47). Â ñóìÿòèöå ïîëèòè÷åñêèõ íåóñòðîéñòâ îêòÿáðÿ
1905 ã. îí ÿâñòâåííî ÷óâñòâóåò, ÷òî «âñå ðîññêàçíè, õâàñòîâñòâî,
äåìîêðàòîâ, ñîçíàíèå áåññèëèÿ äðóãèõ ïàðòèé ïðîòèâíû äî ïîñëåäíåé
ñòåïåíè <...>. ß ñòðàøíî óñòàþ è ñ êàêîé  òî ëþáîâüþ äóìàþ î Ëåñêîâå:
òàì ñâåò, òåïëîòà, óþòíîñòü. «...». Ëàìïàäà ïåðåä ñòàðèííîé èêîíîé, äîëãàÿ
âñåíîùíàÿ, äàëåêèé ñêèò â ñíåæíîì áîðó, ÿðêîå ëåòíåå óòðî â ïðàçäíèê íàä
ðåêîé, ïåíèå äåâóøåê çà øèòüåì â ÿáëîíåâîì ñàäó: íàïðàñíî ê âàì
còðåìèòñÿ óõå íå ìîãóùàÿ îáíÿòü âàñ ìîÿ äóøà». È äàëåå o Ïåòåðáóðãe:
«Î ïðîòèâíûé, òðèæäû ïðîòèâíûé, ñóåòÿùèéñÿ ïîëèòè÷åñêèé è áåç
êðàñîòû ïîëèòè÷åñêèé, äîæäëèâûé ãîðîä, òû õîðîø áûë áû òîëüêî
çàáðîøåííûì» (ñ. 59). Ðåâîëþöèîííàÿ íàïðÿæåííîñòü, õðîíè÷åñêîå
áåçäåíåæüå, ÷àñòî îòñóòñòâèå ïîíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ïåòåðáóðãñêîé áîãåìû
è èíòåëëèãåíöèè, â êðóã êîòîðûõ îí òîëüêî íà÷èíàåò âõîäèòü, ïðèâîäÿò
Êóçìèíà ê âûâîäàì î ïðèíöèïèàëüíîì íåñõîäñòâå ñ ìèðîì: « Ìîè
çàìûñëû, ìîè âêóñû íå ïîéìóò, áûòü ìîæåò, è ñðåäíèå èíòåëëèãåíòû,
è ìíå ñ íèìè ñêó÷íåå, ÷åì ñ ñîâñåì ïðîñòûìè «÷åðíîñîòåííûìè» ëþäüìè.
Åñëè áû ÿ áûë íåðàñùåïëåííûì, ñ âîñòîðãîì áû ïîáîðîëñÿ çà ñòàðîå, è,
îòâåðíóâøèñü ê ñòåíêå îò íåïðåëîæíî äîëæåíñòâóþùåãî ïðèéòè, óìåð áû,
äóìàÿ î êîëîêîëàõ, æàðêîé ãîðåíêå, áàíå è ìîðîçàõ». Íî ÿ ïîòåðÿë òîò ðàé
è íå âåðþ â âíîâü èçáðàííûé, êîòîðûé ÿ âðåìåíàìè ïðîðî÷åñêè ÷óþ..» (ñ. 61).
Íàïðÿæåíèå äîñòèãàåò òàêîé ñèëû, ÷òî îí çàïèñûâàåò â äíåâíèêå
25 îêòÿáðÿ: «ß äîëæåí áûòü èñêðåí [òàê!  Å.À.] è ïðàâäèâ, õîòÿ áû ïåðåä
ñàìèì ñîáîþ, îòíîñèòåëüíî òîãî ñóìáóðà, ÷òî öàðèò â ìîåé äóøå. Íî åñëè
ó ìåíÿ åñòü òðè ëèöà, òî áîëüøå åù¸ ÷åëîâåê âî ìíå ñèäèò, è âñå âîïèþò.
È âðåìåíàìè îäèí ïåðåêðèêèâàeò äðóãîãî è êàê ÿ èõ ñîãëàñóþ, ñàì íå
çíàþ?» (ñ. 61). Íî íàõëûíóâøèå âîñïîìèíàíèÿ è ïðîíèêíîâåííàÿ ïðîçà
Ëåñêîâà  «ñîêðîâèùíèöà ðóññêîé ðå÷è, êîòîðóþ íóæíî áû èìåòü
íàñòîëüíîé êíèãîé íàðàâíå ñî ñëîâàðåì Äàëÿ» 17  ñíîâà è ñíîâà
âîçâðàùàþò Êóçìèíà â ñâÿòóþ Ðóñü: «È êàêàÿ òèøèíà è ñ÷àñòüå ñïóñêàåòñÿ
íà ìåíÿ ïðè ïîâîðîòå ê ñòàðîìó êóðñó». È Êóçìèí âíîâü ðàñòèò áîðîäó,
è ìå÷òàåò: «Ñíÿòü áû ìíå êâàðòèðó èëè êîìíàòó èëè êîìíàòó íà Îõòå, íà
Áîðîâîé. Òåïëóþ, ñ êëîïàìè, çàæå÷ü ëàìïàäêè, ïîêóïàòü ïðîâèçèþ, åñòü
ïîñòíîå è æèòü. Àõ, Óãëè÷, Ìîñêâà, ðóññêèå ãîðîäà! Ñåãîäíÿ, êàê âèäåíüå,
âèäåë çà Íåâîé, â ýòîì ìåñòå îáðóñåâøåé, íå ïåòðîâñêîé, çåëåíûå äîìà
Îõòû, áàðæè ñ õëåáîì, çàáîðû, äëèííûå îäíîýòàæíûå áàíè â Êàëàøíèêîâñêîì ïåðåóëêå » (ñ. 62). Îçàáî÷åííûé ñóäüáîé Ðîññèè, îõâà÷åííîé

17 Êóçìèí Ìèõàèë. Î ïðåêðàñíîé ÿñíîñòè. Çàìåòêè î ïðîçå, [â:] Ïðîçà è ýññåèñòèêà
â 3õ òò. Ò. 3, ñ. 8.
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î÷åðåäíîé ñìóòîé, îí âèäèò äâà ïóòè åe ðàçâèòèÿ: èëè îáíîâëåíèå
ìîíàðõèè èëè âîçâðàò ê çàâåòàì ñòàðèíû: «Êàê öàðü íå ïîíèìàåò, ÷òî
ïðåêðàñíî èëè âîçìîæíî èëè ïðîäëèòü æèçíü è âëàñòü, ñòàâ äåìîêðàòè÷åñêèì, ìèðñêèì ìîíàðõîì (â ïîñëåäíåì ñëó÷àå Êóçìèí  ïðèìåíÿåò
ñòàðîîáðÿä÷åñêóþ òåðìèíîëîãèþ  E.A.), èëè ðîìàíòè÷íî ñòàòü âî ãëàâå
ãîëûòüáû, ÷åðíîñîòåíöåâ, ãâàðäåéñêèõ îïðè÷íèêîâ, ïîïîâ èç òåõ, ÷òî
ñòàðîãî çàêàëà, ñ äåíüãàìè, ñòàðîâåðîâ (çàåì ïðàâèòåëüñòâó îíè íå
ïîêðîþò, íî öàðþ ëè÷íî äàëè áû), çàïåðåòüñÿ ãäå-íèáóäü â ßðîñëàâëå
è îòêðûòü ïóãà÷åâùèíó ïî Âîëãå, âåðíóâ íà âðåìÿ ïðè ìîñêîâñêèõ
êîëîêîëàõ âëàñòü, ïîãèáíóòü ïðåêðàñíî è óäèâèòåëüíî?» (ñ. 63). Ýòîò
óòîïè÷åñêèé ïðîåêò, áåññïîðíî, îòðàæàåò «ðàñùåïëåííîñòü» ñàìîãî
ïèñàòåëÿ. Íî êàêàÿ îáåñïîêîåííîñòü, êàêàÿ íåèçáûâíàÿ òðåâîãà î ñóäüáå
äîðîãîé åìó Ðîññèè çâó÷èò â ñëîâàõ ïîýòà: «Âñïûõíåò ëè ÿðêî Ðîññèÿ, íå
îáâèíÿÿ íè òó, íè äðóãóþ ñòîðîíó â âèíå îòêðûòî æåëàòåëüíîãî
áåñïîêîéñòâà, ÷åðåç îãîíü è êðîâü, çàêàëèâøèñü, íîâîé Ðîññèåé âûéäåò?
Èëè âñå ïîòîíåò â ñêðûòûõ, íå îòêðûòûõ ðåïðåññèÿõ, ðåáÿ÷åñêèõ
îáìàííûõ òðåáîâàíèÿõ òîãî äà äðóãîãî, ñàëîííîì ôðîíäåðñòâå è ïàðëàìåíòñêîé áîëòîâíå?» (ñ. 65).
Äî àâãóñòà 1906 ã. Êóçìèí âñå åùe îáîñîáëåí îò ïåòåðáóðãñêîãî õóäîæåñòâåííîãî îáùåñòâà, íî èìåííî â ýòîò ïåðèîä èä¸ò ðàáîòà íàä ïðîèçâåäåíèÿìè,
îïðåäåëèâøèìè íà÷àëî åãî òâîð÷åñêîãî ïóòè  öèêëîì «Àëåêñàíäðèéñêèå
ïåñíè» è ïîâåñòüþ «Êðûëüÿ» (1906). Óåäèíåííîñòü, âíóòðåííÿÿ
ñîñðåäîòî÷åííîñòü áûëè â òî âðåìÿ îðãàíè÷åñêîé ïîòðåáíîñòüþ ïèñàòåëÿ,
óñâîåííîé â ìèðå ñòàðîîáðÿä÷åñòâà. 14 ÿíâàðÿ 1906 ã.: «Íà ìåíÿ íàïàëî
óíûíèå îò îáèëèÿ ïðåäñòîÿùèõ ïîñåùåíèé, è ñòàë âçäûõàòü î êåëåéíîñòè»
(ñ. 100). Íå ðàç, îòëîæèâ âèçèò èëè ïîñåùåíèå òåàòðà, îí, çàòâîðèâøèñü
â êîìíàòå ó ëàìïàäû, ÷èòàåò ëþáèìîãî Ëåñêîâà.
Óñïåõ åãî ïðîèçâåäåíèé, âñïëåñê òâîð÷åñòâà, íàêîíåö, ñëîæèâøèéñÿ
êðóã îáùåíèÿ, íàäîëãî, ïðàêòè÷åñêè íàâñåãäà óâîäÿò ïîýòà â åãî ìèð
ñîëíöà èëè ðàé, â äàëüíåéøåì ðàçðóøåííûé êàê íåâîçìîæíûé íà çåìëå.
Íî â äóøå ïîýòà âñåãäà æèë äóõîâíî âîçâûøåííûé è õóäîæåñòâåííî
íàñûùåííûé ìèð Äðåâíåé Ðóñè, ñîõðàíåííûé è çàïå÷àòëåííûé
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ñòàðîîáðÿäöàìè, è òîíêî èì âîñïðèíÿòûé è ðàñêðûòûé íà ðàçíûõ ýòàïàõ
òâîð÷åñòâà.
Mikhail Kuzmin and Old Believers page of his life
At the turn of the 20th century, i.e. at the time of considerable public interest in the Old
Believers, the poet Mikhail Kuzmin (18721936) went through a difficult period of deep
immersion in the Russian traditional culture. Kuzmin studied Znamenny Chant, wrote religious poems imitating Old Believer lyrics, and visited remote monasteries of the Old Believers
and prayers in St. Petersburg. This article is based on the poets diary. It examines the state of
mind of the poet who was interested in both modern and ancient times. Kuzmin compared his
life with the Russian traditional world. He was concerned about Russias future and its
survival. Further, the success of his work, creativity and a wide circle of friends connected
the poet with modernity forever. However, the poet always kept in his soul a spiritually
elevated and artistically rich ancient world, preserved and sealed with the Old Believers.
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1.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû íàáëþäàåì ðîñò èíòåðåñà ê ïðàâîñëàâíîé
ãèìíîãðàôèè, åå èñòîðèè è ïîýòèêå. È ýòî çàêîíîìåðíî. Íà ðóáåæå XX
è XXI âåêà ñ ãèìíîãðàôè÷åñêèìè òåêñòàìè ïðîèñõîäèò ïðèìåðíî òî æå,
÷òî âåêîì ðàíüøå ïðîèñõîäèëî ñ èêîíîé. Òî, ÷òî åùå ñîâñåì íåäàâíî
êàçàëîñü ÷åì-òî îòæèâøèì è íåèíòåðåñíûì, âäðóã íà÷èíàåò ñîîòíîñèòñÿ
ñ õóäîæåñòâåííîé æèçíüþ ñîâðåìåííîñòè. ×òîáû íå áûòü ãîëîñëîâíûì,
ïîçâîëþ ñåáå íåáîëüøîé èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ.
Êàê èçâåñòíî, èíòåðåñ ëþáèòåëåé ñòàðèíû ê ðóññêîé èêîíå âîçíèê âî
âðåìåíà Íèêîëàÿ I è áûë â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ìîòèâèðîâàí «òåîðèåé
îôèöèàëüíîé íàðîäíîñòè». Èêîíà ïðåêðàñíî ïîäõîäèëà íà ðîëü òîãî
íàöèîíàëüíîãî ïðàâîñëàâíîãî èñêóññòâà, êîòîðîå áûëî âîñòðåáîâàíî íîâîé
èäåîëîãèåé. Òîãäà æå íà÷èíàåòñÿ ðàñ÷èñòêà èêîí è ïóáëèêàöèÿ àëüáîìîâ
îòðåñòàâðèðîâàííûõ îáðàçöîâ 2. Ïðè ýòîì èçìåíèëîñü ïðåäñòàâëåíèå
î öâåòå â äðåâíåðóññêîé æèâîïèñè. Ðàíüøå ñòàðèííàÿ èêîíà àññîöèèðîâàëàñü ñ ïðèãëóøåííîé öâåòîâîé ãàììîé. Ñóùåñòâîâàëà äàæå ïðàêòèêà
èñêóññòâåííîãî çàòåìíåíèÿ èêîí, ïèñàâøèõñÿ ïî çàêàçó ñòàðîîáðÿäöåâ. Íà
ïðîòÿæåíèè âòîðîé ïîëîâèíû XIX â. øëî àêòèâíîå ðàñêðûòèå, êîïèðîâàíèå,
èçó÷åíèå è èçäàíèå äðåâíåðóññêèõ èêîí è ôðåñîê. È â ðåçóëüòàòå
âûÿñíèëîñü, ÷òî äðåâíèå æèâîïèñöû ðàáîòàëè ñ ÿðêèìè è ÷èñòûìè
öâåòàìè. Èìåííî ýòî ñïîñîáñòâîâàëî «îòêðûòèþ» èêîíû ïðåäñòàâèòåëÿìè
õóäîæåñòâåííîãî àâàíãàðäà.
1
2

Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ÐÃÍÔ. Ïðîåêò 13-04-00223/14.
Î ïåðâîì ýòàïå îòêðûòèÿ ðóññêîé èêîíû ñì.: Ã. È. Âçäîðíîâ. Èñòîðèÿ îòêðûòèÿ
è èçó÷åíèÿ ðóññêîé ñðåäíåâåêîâîé æèâîïèñè. XIX âåê. Ìîñêâà, 1986.
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Âîçìîæíîñòü òàêîãî îòêðûòèÿ áûëà ïðåäîïðåäåëåíà òåì, ÷òî ïðèåìû,
ïåðâîîòêðûâàòåëÿìè êîòîðûõ ñ÷èòàëè ñåáÿ æèâîïèñöû ðóáåæà âåêîâ,
ïðèìåíÿëèñü è â äðåâíèõ èêîíàõ. Âëèÿíèå äðåâíåðóññêîé æèâîïèñè
èñïûòàëè ìíîãèå õóäîæíèêè ðóññêîãî àâàíãàðäà. Â íà÷àëå âåêà â ðàìêàõ
âûñòàâîê «íîâîãî èñêóññòâà» ýêñïîíèðîâàëàñü è äðåâíåðóññêàÿ æèâîïèñü.
Íàèáîëåå èçâåñòíîé èç òàêèõ âûñòàâîê ñòàëà îðãàíèçîâàííàÿ Ìèõàèëîì
Ëàðèîíîâûì âåñíîé 1913 ã. «Âûñòàâêà èêîíîïèñíûõ ïîäëèííèêîâ
è ëóáêîâ»3. Ñëîâî «èêîíà» íà÷èíàåò àêòèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ â õóäîæåñòâåííîé ïóáëèöèñòèêå òîãî âðåìåíè  íåðåäêî íå ê ìåñòó (íàïðèìåð,
Ìàëåâè÷ íàçûâàë ñâîé «×åðíûé êâàäðàò» «èêîíîé ñâîåãî âðåìåíè»).
Íà âîëíå ýòîãî èíòåðåñà î ðóññêîé èêîíå íà÷èíàþò ïèñàòü ôèëîñîôû
Ñåðåáðÿíîãî âåêà. Â 1916 ã. ïîÿâëÿþòñÿ «Óìîçðåíèå â êðàñêàõ» è «Äâà
ìèðà â äðåâíåðóññêîé èêîíîïèñè» Åâãåíèÿ Òðóáåöêîãî, â 1919-22 ãã. ñâÿù.
Ïàâåë Ôëîðåíñêèé ïèøåò «Îáðàòíóþ ïåðñïåêòèâó», â 1922 ã.
 «Èêîíîñòàñ». Â 1931 ã. ïîÿâëÿåòñÿ ñòàòüÿ Ñ. Í. Áóëãàêîâà «Èêîíà, åå
ñîäåðæàíèå è ãðàíèöû». Òàêèì îáðàçîì, èíòåðåñ ê èêîíå, âîçíèêøèé
â ñðåäå ëþáèòåëåé äðåâíîñòåé, áûë ñíà÷àëà âîñïðèíÿò õóäîæåñòâåííûì
àâàíãàðäîì, à óæå çàòåì íà÷àëîñü åãî îñìûñëåíèå ðåëèãèîçíûìè
ôèëîñîôàìè.
Ýòîò ýêñêóðñ ïîíàäîáèëñÿ ìíå äëÿ òîãî, ÷òîáû óêàçàòü íà òî, ÷òî
ïðîöåññ îñâîåíèÿ ñâåòñêîé êóëüòóðîé öåðêîâíîé ãèìíîãðàôèè èìååò
ñõîäñòâî ñ òåì, êàê âåêîì ðàíüøå ñâåòñêàÿ êóëüòóðà îñâàèâàëà äðåâíåðóññêóþ æèâîïèñü. Ïåðâûå èçäàíèÿ ãèìíîãðàôè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ïîÿâèëèñü
â XIX âåêå, îäíàêî èçäàâàëèñü îíè êàê ïàìÿòíèêè ÿçûêà, à íå êàê
ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ. Ýñòåòè÷åñêîé öåííîñòè çà íèìè íå
ïðèçíàâàëîñü. Êóðüåçíûì, íî âåñüìà ïîêàçàòåëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî
ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíîå âûñòóïëåíèå Ãîðüêîãî íà Âòîðîì ñúåçäå âîèíñòâóþùèõ
áåçáîæíèêîâ (1929 ã.): «Íåñîìíåííî, ÷òî ìíîãèå âîçâðàùàþòñÿ ê ðåëèãèè
ïî ìîòèâàì ýñòåòè÷åñêèì, ïîòîìó ÷òî â öåðêâè ïîþò õîðîøî.
È äåéñòâèòåëüíî, íàøà ðóññêàÿ öåðêîâíàÿ ìóçûêà åñòü íå÷òî ãëóáîêî
öåííîå, ýòî äåéñòâèòåëüíî õîðîøàÿ ìóçûêà. Ïî÷åìó-òî äî ñèõ ïîð íèêòî íå
äîãàäàëñÿ íàïèñàòü ê ýòîé ìóçûêå õîðîøèå, êðàñèâûå ñëîâà, êîòîðûå
ìîæíî áûëî áû ñëóøàòü íå êà÷åñòâå âå÷åðíè, îáåäíè, âñåíîùíîé, à êàê
è êîãäà óãîäíî. Ïî÷åìó íå ñäåëàòü ýòîãî? Öåííîñòü ìóçûêè íåñîìíåííà,
à ÷òî êàñàåòñÿ ñëîâ, òî ÷åãî äðóãîãî  ñëîâ ó íàñ ñêîëüêî óãîäíî».4 Òî åñòü,
ïðèçíàâàÿ ýñòåòè÷åñêóþ öåííîñòü öåðêîâíîé ìóçûêè, Ãîðüêèé íå
âîñïðèíèìàåò áîãîñëóæåáíûå òåêñòû êàê ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ.
3 Ñì. Ðóññêèé ôóòóðèçì. Òåîðèÿ. Ïðàêòèêà. Êðèòèêà. Âîñïîìíàíèÿ, Ñîñò. Â.Í.Òåðåõèíà
è À. Ï. Çèìåíêîâ, Ìîñêâà, 2000, ñ. 468.
4 Ì. Ãîðüêèé. Ñîáðàíèå ñî÷èòåíèé â 30 òò. Ìîñêâà, 1953, ñ. 35.
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Ñèòóàöèÿ ñòàëà ìåíÿòüñÿ ëèøü â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XX âåêà.
Â ëèíãâèñòè÷åñêèõ èçäàíèÿõ áîãîñëóæåáíûõ òåêñòîâ ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ
ïðîñòðàííûå êîììåíòàðèè, ðàñêðûâàþùèå àëëþçèè è ïîýòè÷åñêèå
îñîáåííîñòè5. Õàðàêòåðíî, ÷òî âûøåäøàÿ â 1977 ãîäó «Ïîýòèêà ðàííåâèçàíòèéñêîé ëèòåðàòóðû» Ñ. Ñ. Àâåðèíöåâà ñòàëà èíòåëëåêòóàëüíûì áåñòñåëëåðîì.
Ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ î÷åíü ïîõîæà íà òó, êîòîðóþ ìû íàáëþäàëè â íà÷àëå
XX âåêà ïî îòíîøåíèþ ê ðóññêîé èêîíå. È ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé
ñëîâåñíîñòè, ñòðåìèòåëüíî îñâàèâàþùåé ýëåêòðîííûå ôîðìû ñóùåñòâîâàíèÿ, êàê ýòî íè ïàðàäîêñàëüíî, îáëåã÷àåò ÷èòàòåëþ ïóòü ê ïàìÿòíèêàì
öåðêîâíîé ãèìíîãðàôèè.
Êíèãà çàäàåò ïîðÿäîê ÷òåíèÿ. Â íîðìàëüíîé ñèòóàöèè îíà ÷èòàåòñÿ îò
íà÷àëà ê êîíöó. Ïðè ñîçäàíèè òåêñòà ïèñàòåëü èñõîäèò èìåííî èç ýòîãî.
Ëþáîé àíàëèç êîìïîçèöèè ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ èñõîäèò èç òîãî,
÷òî êíèãà ÷èòàåòñÿ îò ïåðâîé ñòðàíèöû äî ïîñëåäíåé. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
íè î êàêîé ëîãèêå ðàçâèòèÿ ñþæåòà è êîìïîçèöèè ãîâîðèòü íåëüçÿ. Íà÷àâ
÷èòàòü êíèãó êóñêàìè, âîñïðèíèìàÿ ôðàãìåíòû íå â òîì ïîðÿäêå, êàê
ïðåäïîëàãàë ïèñàòåëü, ÷èòàòåëü ðàçðóøàåò àâòîðñêèé çàìûñåë.
×òåíèå òåêñòà ñ ýêðàíà êîìïüþòåðà óñòðîåíî ñîâåðøåííî èíà÷å. Äàæå
ïðè ÷òåíèè îáû÷íîãî òåêñòîâîãî ôàéëà, òðóäíî èçáåæàòü ñîáëàçíà è íå
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîèñêîâèêîì, ÷òîáû ìåæäó äåëîì ðàçóçíàòü, êàêèì
ñîñòàâîì ìîãëà áûòü îáðàáîòàíà øåðñòü ñîáàêè Áàñêåðâèëåé. Åñëè æå
ïåðåä íàìè òåêñò ñ ãèïåðññûëêàìè, òî ïðî÷èòàòü åãî îò íà÷àëà äî êîíöà, íå
ïåðåêëþ÷àÿñü íà äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, äîâîëüíî ïðîáëåìàòè÷íî.
×òåíèå ïðåâðàùàåòñÿ â ïóòåøåñòâèå ïî ãèïåðññûëêàì. Ïðåäñêàçàòü, êóäà
ãèïåðññûëêè çàâåäóò ÷èòàòåëÿ, íåâîçìîæíî.
Ïðèâû÷êîé ê òàêîìó íåëèíåéíîìó ÷òåíèþ ïîëüçóþòñÿ è àâòîðû
«áóìàæíûõ» êíèã. Êëàññè÷åñêèì ïðèìåðîì çäåñü ÿâëÿåòñÿ «Õàçàðñêèé
ñëîâàðü» Ìèëîðàäà Ïàâè÷à  «áóìàæíàÿ» êíèãà, äàþùàÿ ÷èòàòåëþ
âîçìîæíîñòü ñàìîìó ïðîêëàäûâàòü «ìàðøðóò» ÷òåíèÿ. Ïîñêîëüêó ÷àñòè
ðîìàíà èìåþò ôîðìó ñëîâàðíûõ ñòàòåé, ñíàáæåííûõ ñèñòåìîé
ïåðåêðåñòíûõ ññûëîê, ó ÷èòàòåëÿ èìååòñÿ ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ äëÿ
êîìïîíîâêè òîãî òåêñòà, êîòîðûé îí â êîíöå êîíöîâ ïðî÷èòàåò. Ýòîò íàâûê
ñîâðåìåííîãî ÷èòàòåëÿ, òàêæå êàê ïðèâû÷êà îòîæäåñòâëÿòü àëëþçèè
è ñèìâîëû, äåëàþò ñðåäíåâåêîâóþ ëèòåðàòóðó áîëåå áëèçêîé. Ñ ýòèì,
êñòàòè ñêàçàòü, ñâÿçàí èíòåðåñ ê Ñðåäíåâåêîâüþ, õàðàêòåðíûé äëÿ
ñîâðåìåííîé êóëüòóðû. À âîçâðàùàÿñü ê íàøåé òåìå, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ñîâðåìåííîìó ÷èòàòåëþ ãèìíîãðàôè÷åñêèå òåêñòû îêàçûâàþòñÿ áëèæå,
5 Ñì.: Èëüèíà êíèãà. Äðåâíåéøèé ñëàâÿíñêèé áîãîëóæåáíûé ñáîðíèê. Ôàêñèìèëüíîå
âîñïðîèçâåäåíèå ðóêîïèñè. Áèëåíåàðíî-ñïàðàòè÷åñêîå èçäàíèå èñòî÷íèêà ñ ôèëîëîãîáîãîñëîâñêèì êîììåíòàðèåì, Ïîäãîòîâèë Å. Ì. Âåðåùàãèí. Ìîñêâà, 2006, ñ. 445954.
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÷åì ÷èòàòåëþ íåäàâíåãî ïðîøëîãî, âîñïèòàííîãî íà êëàññè÷åñêîé
ëèòåðàòóðå. Êàê áû ïàðàäîêñàëüíî ýòî íè çâó÷àëî, íî ÷èòàòåëè Äæîéñà,
Ïàâè÷à è Ýêî äîëæíû áîëåå îðãàíè÷íî âîñïðèíèìàòü ëèòóðãè÷åñêóþ
ïîýçèþ, ÷åì ÷èòàòåëè Äèêêåíñà, Òîëñòîãî è ×åõîâà.
2.
Èçó÷åíèå öåðêîâíîñëàâÿíñêîé ãèìíîãðàôèè íåâîçìîæíî áåç ðåøåíèÿ
èñòî÷íèêîâåä÷åñêèõ ïðîáëåì. Äëÿ ñîòåí áîãîñëóæåáíûõ òåêñòîâ,
ñ êîòîðûìè èìååò äåëî èññëåäîâàòåëü, îòñóòñòâóåò èíôîðìàöèÿ î âðåìåíè
è îáñòîÿòåëüñòâàõ ñîçäàíèÿ, à òàêæå îá èñòîðèè ðåäàêòèðîâàíèÿ. Åñëè äëÿ
èêîíû âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè àòðèáóöèè ðåøàëñÿ óæå â ñåðåäèíå XIX âåêa
(â ðàáîòàõ È. Å. Çàáåëèíà, Ä. À. Ðîâèíñêîãî è äð.), òî ïî îòíîøåíèþ
ê ãèìíîãðàôè÷åñêèì òåêñòàì òàêèå èññëåäîâàíèÿ ñòàëè ïðîâîäèòüñÿ
çíà÷èòåëüíî ïîçæå. Ïèîíåðîì çäåñü ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïðîôåññîðà Êàçàíñêîé
äóõîâíîé àêàäåìèè Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à Ïîïîâà (18561909),
âûïóñòèâøåãî â 1903 ãîäó êíèãó «Ïðàâîñëàâíûå ðóññêèå àêàôèñòû»6.
Çàíèìàÿñü èñòîðèåé àêàôèñòîâ, À. Â. Ïîïîâ âîñïîëüçîâàëñÿ òåì, ÷òî Ñèíîä
áûë áþðîêðàòè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé. Ñîîòâåòñòâåííî, óòâåðæäåíèå (èëè æå
íåóòâåðæäåíèå) áîãîñëóæåáíîãî òåêñòà ê öåðêîâíîìó óïîòðåáëåíèþ (èëè
æå ê ïå÷àòè) ñîïðîâîæäàëîñü ïåðåïèñêîé, íà îñíîâå êîòîðîé èñòîðèê ìîã
óñòàíîâèòü àâòîðà òåêñòà (â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ), èìÿ àðõèåðåÿ,
ïðåäñòàâèâøåãî ýòîò òåêñò Ñèíîäó; ïðîàíàëèçèðîâàòü çàìå÷àíèÿ
ðåöåíçåíòîâ è îòâåòû íà íèõ, âûÿñíèòü èìåíà öåíçîðîâ è èõ ðåàêöèþ íà
òåêñò è ò.ä. Òàêèì îáðàçîì, Ñèíîäàëüíûé àðõèâ ñîäåðæèò ïî÷òè èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ è ðåäàêòèðîâàíèÿ
áîãîñëóæåáíûõ òåêñòîâ. Ïðåäëîæåííàÿ Ïîïîâûì ìåòîäèêà ïðèëîæèìà íå
òîëüêî ê àêàôèñòàì, íî è ê äðóãèì áîãîñëóæåáíûì òåêñòàì. Îíà äîëæíà
áûëà ñòèìóëèðîâàòü ïîÿâëåíèå àíàëîãè÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñëóæåáíûì Ìèíåÿì. Îäíàêî äî 1917 ãîäà òàêèå
èññëåäîâàíèÿ íå ïîÿâèëèñü, à ïîñëå ðåâîëþöèè îñóùåñòâëåíèå ïîäîáíîé
ðàáîòû ñòàëî íåâîçìîæíûì ïî öåíçóðíûì ñîîáðàæåíèÿì.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå XX âåêà ïîòðåáíîñòü â òàêîì ñïðàâî÷íèêå îñòðî
îùóùàëàñü. Äî íåäàâíåãî ïðìåíè ñ÷èòàëîñü ÷òî ïåðâûå ïîïûòêè åãî
ïîäãîòîâèòü áûëè ïðåäïðèíÿòû â ýìèãðàöèè. Íàèáîëåå ðàííèé èç îïûòîâ
òàêîãî ðîäà ïðèíàäëåæèò Áîðèñó Èâàíîâè÷ó Ñîâå (18991962). Â åãî
àðõèâå ñîõðàíèëàñü îáúåìíàÿ ïà÷êà âûïèñîê, èìåþùèõ çàãëàâèå «Èñòîðèÿ

6

Ïåðåèçäàíà â Ìîñêâå â 2013 ãîäó
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ãèìíîãðàôèè â Ðóññêîé Öåðêâè»7. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî íå çàêîí÷åííûé òðóä,
à áèáëèîãðàôè÷åñêèå ññûëêè è çàìåòêè, êàñàþùèåñÿ ñëóæá, ñîñòàâëåííûõ
íà Ðóñè ñ äðåâíåéøèõ âåìåí äî ñåðåäèíû XX âåêà. Ïîñêîëüêó ýòè
ìàòåðèàëû ñîáèðàëèñü â Ïàðèæå è Õåëüñèíêè, íè î êàêîì îáðàùåíèè
ê àðõèâàì ðå÷ü çäåñü íå èäåò. Ýòî âûïèñêè èñêëþ÷èòåëüíî èç ïå÷àòíûõ
èñòî÷íèêîâ  ìîíîãðàôèé, äíåâíèêîâ, ìåìóàðîâ, ïåðèîäèêè. Ñîáðàííûå
Á.È.Ñîâå ìàòåðèàëû êîíå÷íî æå èíòåðåñíû, íî çàäà÷è, êîòîðûå àâòîð
ñòàâèë ïåðåä ñîáîé, îíè íå ðåøàþò.
Åäèíñòâåííàÿ óâèäåâøàÿ ñâåò ñâîäíàÿ ðàáîòà ïî ðóññêîé ãèìíîãðàôèè
òàêæå áûëà íàïèñàíà â ýìèãðàöèè. Ðå÷ü èäåò îá èçâåñòíîé êíèãå Ôåîäîñèÿ
Ãåîðãèåâè÷à Ñïàññêîãî (18971979) «Ðóññêîå ëèòóðãè÷åñêîå òâîð÷åñòâî»
(ïåðâîå èçäàíèå ïîÿâèëîñü â Ïàðèæå â 1951 ã, âòîðîå  â Ìîñêâå â 2008 ã.).
Â ýòîé êíèãå ñîäåðæèòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èíòåðåñíåéøèõ
íàáëþäåíèé, êàñàþùèõñÿ âëèÿíèÿ ñëóæá äðóã íà äðóãà, èñòî÷íèêîâ
çàèìñòâîâàíèé è ò.ä. Îäíàêî Ñèíîäàëüíûé àðõèâ áûë íåäîñòóïåí
è Ô. Ã. Ñïàññêîìó, à íà îñíîâàíèè òîëüêî ïå÷àòíûõ èñòî÷íèêîâ ñîñòàâèòü
ïîëíîöåííóþ èñòîðèþ ðóññêîãî ëèòóðãè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà íåâîçìîæíî.
Ïîýòîìó èñòîðè÷åñêèå ñâåäåíèÿ, ïðèâîäÿùèåñÿ â ýòîé êíèãè, îêàçûâàþòñÿ
äîñòàòî÷íî ñêóäíûìè.
Â 1967 ãîäó áûëà çàêîí÷åíà êíèãà ïðîò. Ðîñòèñëàâà Ëîçèíñêîãî «Ðóññêàÿ
ëèòóðãè÷åñêàÿ ïèñüìåííîñòü. Ïóòè èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è àíàëèç
áîãîñëîâñêîãî ñîäåðæàíèÿ»8. Ýòî òîæå êîìïèëÿòèâíîå ñî÷èíåíèå. Èñòîðèÿ
äîðåâîëþöèîííûõ ñëóæá îïèðàåòñÿ íà èññëåäîâàíèå Ñïàññêîãî, ïðè ýòîì
óñòðàíÿþòñÿ îøèáêè è óòî÷íÿþòñÿ íåêîòîðûå äåòàëè. Îñîáûé èíòåðåñ
ïðåäñòàâëÿþò ðàçäåëû, ïîñâÿùåííûå ñëóæáàì, íàïèñàííûì â ÕÕ âåêå. Ýòè
ðàçäåëû ñîçäàíû íà îñíîâå çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà óñòíûõ è ïèñüìåííûõ
ñâèäåòåëüñòâ, íåäîñòóïíûõ èñòîðèêàì, ðàáîòàâøèì çà ïðåäåëàìè ÑÑÑÐ.
Îäíàêî â àðõèâàõ ïðîò. Ð. Ëîçèíñêèé íå ðàáîòàë è î ñëóæáàõ, íàïèñàííûõ äî
ðåâîëþöèè, îí íå ñîîáùàåò íè÷åãî ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî.
3.
Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à ñîñòàâëåíèÿ ñïðàâî÷íèêà, ñîäåðæàùåãî èñòîðèþ òåõ
òåêñòîâ, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû â ñîâðåìåííûõ áîãîñëóæåáíûõ êíèãàõ,
îñòàåòñÿ íåðåøåííîé. Êàçàëîñü, ÷òî ïðåäñòîèò îãðîìíàÿ ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ
7 Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àðõèâ Á.È.Ñîâå õðàíèòñÿ ó àâòîðà íàñòîÿùåé ñòàòüè. Îáçîð àðõèâà
ñì.: À.Ã.Êðàâåöêèé. Áîðèñ Èâàíîâè÷ Ñîâå, â: Ó÷åíûå çàïèñêè Ðîññèéñêîãî ïðàâîñëàâíîãî
óíèâåðñèòåòà àï. Èîàííà Áîãîñëîâà. Âûï. 2. Ìîñêâà, 1996, ñ. 21-30.
8 Ýòà êíèãà äî ñèõ ïîð íå èçäàíà. Ýêçåìïëÿð èìååòñÿ â Áèáëèîòåêå Ìîñêîâñêîé äóõîâíîé
àêàäåìèè
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â àðõèâå Ñèíîäà äåë, îòíîñÿùèõñÿ ê ñîñòàâëåíèþ è óòâåðæäåíèþ íîâûõ
÷èíîïîñëåäîâàíèé.
Ìåæäó òåì âûÿñíèëîñü, ÷òî ñóùåñòâåííàÿ ÷àñòü ýòîé ðàáîòû áûëà
ïðîäåëàíà åùå â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà. Â Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé
áèáëèîòåêå ìíå óäàëîñü îáíàðóæèòü ðóêîïèñü êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè
èåðîìîíàõà Ãåðìàíà, êîòîðàÿ áûëà çàùèùåíà â 1916 ãîäó â Ïåòðîãðàäñêîé
äóõîâíîé àêàäåìèè. Äèññåðòàöèÿ îçàãëàâëåíà «Ñëóæáû ðóññêèì ñâÿòûì,
ïîÿâèâøèåñÿ çà ñèíîäàëüíûé ïåðèîä ðóññêîé öåðêîâíîé æèçíè»9. Ýòî
ðóêîïèñü (îêîëî 840 ñòðàíèö), ñîäåðæèò èñòîðèþ ñîçäàíèÿ, ðåäàêòèðîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ê ïå÷àòè áîëåå ÷åì ñîòíè ÷èíîïîñëåäîâàíèé ðóññêèì ñâÿòûì, âîçíèêøèõ â Ñèíîäîëüíûé ïåðèîä èñòîðèè Ðóññêîé Öåðêâè.
Â ýòîé ðàáîòå èåðîìîíàõ Ãåðìàí èñïîëüçóåò ìåòîäû, ðàçðàáîòàííûå
Ïîïîâûì ïðè ðàáîòå íàä èñòîðèåé àêàôèñòîâ. Àâòîð âñÿ÷åñêè ïîä÷åðêèâàåò ýòó ïðååìñòâåííîñòü. Òåêñò ðàáîòû î÷åíü äîáðîòåí. Íà îñíîâàíèè
ðóêîïèñåé àâòîð ïîäðîáíåéøå îïèñûâàåò õàðàêòåð ðåäàêòóðû è ÿçûêîâîé
ïðàâêè, âûïîëíÿÿ ñàìóþ òðóäîåìêóþ è íåáëàãîäàðíóþ èñòî÷íèêîâåä÷åñêóþ ðàáîòó. Ïîñêîëüêó äèññåðòàöèÿ áûëà çàâåðøåíà â 1916 ãîäó
(âñåãî çà ãîä äî ðåâîëþöèè), èåðîìîíàõ Ãåðìàí, ñàì òîãî íå ïîäîçðåâàÿ,
ïîäâåë èòîã èñòîðèè ðóññêîãî ëèòóðãè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà çà ýòîò ïåðèîä.
Ëèøü î ïîñëåäíåé êàíîíèçàöèè Ñèíîäàëüíîãî ïåðèîäà  êàíîíèçàöèè
ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Òîáîëüñêîãî  â äèññåðòàöèè íè÷åãî íå ãîâîðèòñÿ.
Èåðîìîíàõ Ãåðìàí ïåðåäàë ãîòîâûé òåêñò äèññåðòàöèè â Ñîâåò àêàäåìèè
29 ôåâðàëÿ 1916 ãîäà, à îôèöèàëüíàÿ êàíîíèçàöèÿ ñâÿòèòåëÿ Èîàííà
ñîñòîÿëàñü 10 èþíÿ 1916 ãîäà. Èåðîìîíàõ Ãåðìàí íè÷åãî íå ïèøåò è î ñëóæáå
ñâÿòèòåëþ Èîàñàôó Áåëãîðîäñêîìó, ïðè÷èñëåííîìó ê ëèêó ñâÿòûõ â 1911 ãîäó,
ïîñêîëüêó èç Ñèíîäàëüíîãî àðõèâà ýòî äåëî áûëî êåì-òî ïîõèùåíî. Ýòî
àðõèâíîå äåëî áûëî îáíàðóæåíî ëèøü â 2009 ãîäó10. Òàêèì îáðàçîì,
â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè îêàçûâàþòñÿ ãîòîâûå ê èçäàíèþ ìàòåðèàëû ïî
èñòîðèè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñëóæá ðóññêèì ñâÿòûì, êîòîðûå áûëè ñîñòàâëåíû â XVIII.  íà÷. XX âåêà.
Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ýòà ðàáîòà èåðîìîíàõà Ãåðìàíà áûëà íàïðÿìóþ
ñâÿçàíà ñ òåì èíòåðåñîì ê ðóññêîé ãèìíîãðàôèè, êîòîðûé âîçíèê â êîíöå
XIX  íà÷àëå XX âåêà. Íàïîìíþ, ÷òî âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII â.
â ðåçóëüòàòå êíèæíûõ ñïðàâ èç Òèïèêîíà è Ìèíåé áûëè èñêëþ÷åíû
óïîìèíàíèÿ î òåõ ñâÿòûõ, êîòîðûõ íå áûëî â ãðå÷åñêèõ áîãîñëóæåáíûõ
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ÐÍÁ Ô. 574, îï. 2, ¹ 43. Âûðàæàþ ñâîþ ïðèçíàòåëüíîñòü Å.Â.Ïîòåõèíîé çà
ïðåäîñòàâëåííóþ âîçìîæíîñòü îöèôðîâêè ìèêðîôèëüìà ýòîé ðóêîïèñè.
10 Ñì. Ïðîñëàâëåíèå Ñâÿòèòåëÿ Èîàñàôà Áåëãîðîäñêîãî. Äîêóìåíòû, Ñîñò. ïðîò. Îëåã
Êîáåö, À.Í.Êðóïåíêîâ. Áåëãîðîä, 2011. Ñ. 6
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êíèãàõ11. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî áûëè ðóññêèå è ñëàâÿíñêèå ñâÿòûå. Èñêëþ÷åííûå ñëóæáû ïîñòåïåííî âîçâðàùàëèñü â öåðêîâíîå óïîòðåáëåíèå. Îíè
ïîÿâëÿëèñü â âèäå îòäåëüíûõ áðîøþð èëè æå ðàñïðîñòðàíÿëèñü
â ðóêîïèñÿõ12. Íî ýòîò ïðîöåññ øåë ñòèõèéíî, è èññëåäîâàíèÿ íà ýòó òåìó
íå ïîîùðÿëèñü. È ëèøü â êîíöå XIX âåêà ïîÿâëÿþòñÿ ðàáîòû
Ê. Íèêîëüñêîãî è È. Ìàíñâåòîâà, ïîñâÿùåííûå èñêëþ÷åíèþ èç Ìèíåé
ñëóæá ðóññêèì ñâÿòûì. Â öåðêîâíîé ïóáëèöèñòèêå âûñêàçûâàåòñÿ èäåÿ
î «íàöèîíàëèçàöèè Òèïèêîíà», òî åñòü î âêëþ÷åíèè â îñíîâíîé êðóã
áîãîñëóæåáíûõ êíèã ñëóæá ðóññêèì ñâÿòûì. Â 1889 ã. îïðåäåëåíèåì
Ñèíîäà â Ñëóæåáíûå Ìèíåè áûëè âíåñåíû ñëóæáû Äèìèòðèþ
Ðîñòîâñêîìó, Ìèòðîôàíó Âîðîíåæñêîìó, Èííîêåíòèþ Èðêóòñêîìó
è Òèõîíó Çàäîíñêîìó. Â 1909 ãîäó ïî èíèöèàòèâå àðõèåïèñêîïà Àíòîíèÿ
(Õðàïîâèöêîãî) è ïðè åãî äåÿòåëüíîì ó÷àñòèè âûõîäèò Ìèíåÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ, âêëþ÷àþùàÿ â îñíîâíîé êðóã áîãîñëóæåáíûõ êíèã
16 íîâûõ ñëóæá13.
Äèññåðòàöèÿ èåðîìîíàõà Ãåðìàíà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé êàê ðàç îïûò
èñòî÷íèêîâåä÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ òîãî ïðîöåññà, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî
ñòàëî ñíà÷àëà âîññòàíîâëåíèå ïðàçäíîâàíèÿ âñåì Ñâÿòûì, â çåìëå
Ðîññèéñêîé ïðîñèÿâøèì, à çàòåì âêëþ÷åíèå â ìåñÿ÷íûå Ìèíåè îãðîìíîãî
êîëè÷åñòâà íîâûõ ñëóæá. Ê ñîæàëåíèþ, î ðàáîòå èåðîìîíàõà Ãåðìàíà
íèêòî íå çíàë. Íåäîñòàòîê èñòî÷íèêîâåä÷åñêèõ ñâåäåíèé áåç îñîáîãî
óñïåõà ïûòàëèñü âîñïîëíèòü â ñâîèõ ðàáîòàõ Á. È. Ñîâå, Ô. Ã. Ñïàññêèé
è ïðîò. Ð. Ëîçèíñêèé.
Ñåé÷àñ ðóêîïèñü èåðîìîíàõà Ãåðìàíà ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþ
â Èçäàòåëüñêîì îòäåëå Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
êàæäàÿ ñïðàâêà áóäåò äîïîëíåíà ïðèìå÷àíèÿìè, â êîòîðûõ áóäåò
ïðîñëåæåíà äàëüíåéøàÿ ñóäüáà ýòèõ ñëóæá. Òàêèì îáðàçîì áóäåò îò÷àñòè
ðåøåíà çàäà÷à ñîñòàâëåíèÿ èñòî÷íèêîâåä÷åñêîãî ñïðàâî÷íèêà ïî ïîçäíåé
ðóññêîé ãèìíîãðàôèè. Ñîñòàâëåíèå ïîëíîãî ñïðàâî÷íèêà  äåëî áîëåå
äàëåêîãî áóäóùåãî. Îäíàêî è â ýòîé ðàáîòå èññëåäîâàòåëè áóäóò èìåòü
âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ ê ìàòåðèàëàì, ïîäãîòîâëåííûì èåðîìîíàõàì
11 Ñì. Ê. Íèêîëüñêèé. Ìàòåðèàëû äëÿ èñòîðèè èñïðàâëåíèÿ áîãîñëóæåáíûõ êíèã, îá
èñïðàâëåíèè Óñòàâà öåðêîâíîãî â 1682 ãîäó è Ìåñÿ÷íûõ ìèíåé â 1689-1691 ãîäó,
â: Ïàìÿòíèêè äðåâíåé ïèñüìåííîñòè, ò. CXV, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1896.
12 Ñì. À. Ã. Êðàâåöêèé. Ëèòóðãè÷åñêèé ñàìèçäàò ÕÕ âåêà: ÿçûêîâûå îñîáåííîñòè
è ïðîáëåìû ðåöåïöèè, â: Latopisy Akademii Supraskiej. Vol. 3. Jêzyk naszej modlitwy  dawniej
i dzi. Pod redakcj¹ U. Pawluczuk. Bia³ystok 2012, s. 8594.
13 Ïîäðîáíåå ñì.: Í. Ô. ×óðèëîâñêèé. Íîâàÿ áîãîñëóæåáíàÿ êíèãà: Ìèíèà
äîïîëíèòåëüíàÿ â: Ïðèáàâëåíèÿ ê Öåðêîâíûì âåäîìîñòÿì 1909, ¹ 5152, ñ. 24412447;
À. Ã. Êðàâåöêèé, À. À. Ïëåòíåâà. Èñòîðèÿ öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà â Ðîññèè. Êîíåö
XIX-XX ââ. Ìîñêâà, 2001, ñ. 264266.
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Ãåðìàíîì. Â ïðåäèñëîâèè ê ñâîåé ðóêîïèñè îí ñîîáùàåò, ÷òî ìàòåðèàëû ïî
ñëóæáàì ðóññêèì ñâÿòûì  ýòî ëèøü íåçíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñîáðàííîãî èì
ìàòåðèàëà. ×åðíîâûå ìàòåðèàëû èåðîìîíàõà Ãåðìàíà ñîõðàíèëèñü 14
è âïîñëåäñòâèè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû.
4.
Â çàêëþ÷åíèå ñòàòüè ïîçâîëèì ñåáå íåáîëüøóþ èñòîðè÷åñêóþ ñïðàâêó.
Èåðîìîíàõ Ãåðìàí (Ãåðìàí Àäàìîâè÷ Âåéíáåðã) ðîäèëñÿ â 8.10.1885 â ã.
Åëèñàâåòãðàäå Õåðñîíñêîé ãóáåðíèè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïîñòóïèë
â ÑÏáÄÀ. Ìîíàøåñòâî ïðèíÿë â àêàäåìèè. Â 1926  õèðîòîíèñàí âî
åïèñêîïà. Î åãî ñëóæåíèè â Êàëóæñêîé, à çàòåì â Áóãóëüìèíñêîé åïàðõèÿõ
èíôîðìàöèè íåò. ×óòü áîëåå èçâåñòíî îá Àëìà-Àòèíñêîì ïåðèîäå åãî
æèçíè. Â Àëìà-Àòå îí ñëóæèë â åäèíñòâåííîì õðàìå, ïðèíàäëåæàâøåì
Ìîñêîâñêîé ïàòðèàðõèè. Èçâåñòíî î åãî ïîñëåäîâàòåëüíîé áîðüáå
ñ îáíîâëåíöàìè, î ïîääåðæêå ññûëüíûõ, îá àðåñòàõ è êîí÷èíå (24 ìàÿ 1942
ãîäà) â áîëüíèöå Àêìîëèíñêîãî îòäåëåíèÿ Êàðàãàíäèíñêèõ èñïðàâèòåëüíîòðóäîâûõ ëàãåðåé15. Î êàêîé-ëèáî íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè åïèñêîïà Ãåðìàíà
äî íåäàâíåãî âðåìåíè íè÷åãî íå áûëî èçâåñòíî. Ëèøü â ìåìóàðàõ èìååòñÿ
ðàññêàç î òîì, ÷òî â Àëìà-Àòå îí ïûòàëñÿ îðãàíèçîâàòü ïîèñêè ìîùåé
àïîñòîëà Ìàòôåÿ16. Ê ïîèñêàì ïûòàëñÿ ïðèâëå÷ü ïðîôåññóðó è îáðàçîâàííîå äóõîâåíñòâî èç ÷èñëà ññûëüíûõ. Òàêèì îáðàçîì, ïóáëèêàöèÿ
äèññåðòàöèè åïèñêîïà Ãåðìàíà áóäåò íå òîëüêî âàæíûì øàãîì ê ñîñòàâëåíèþ
èñòîðèè áîãîñëóæåáíûõ òåêñòîâ, èñïîëüçóåìûõ â ÐÏÖ, íî è îòêðîåò íîâûå
ñòîðîíû áèîãðàôèè àðõèåðåÿ, ïðèíÿâøåãî ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó.
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ÐÍÁ Ô. 574, îï. 1, ¹ 368-370.
Ñì. Â. Â.Êîðîëåâà. Ãåðìàí, â: Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Òîì XI. Ì., 2006. Ñ. 245246; Die Russischen Orthodoxen Bischöfe von 1893 bis 1965. Bio-Bibliographie von Metropolit
Manuil (Lemeevskij). Teil. II. Erlangen, 1981, S. 316; Íîâîìó÷åíèêè, èñïîâåäíèêè, çà Õðèñòà
ïîñòðàäàâøèå â ãîäû ãîíåíèé íà Ðóññêóþ Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü â XX â., [â:] http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans.
16 Â ýòèõ ïîèñêàõ åï. Ãåðìàí îïèðàëñÿ íà ëåãåíäàðíîå, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè,
ñâèäåòåëüñòâî òàê íàçûâàåìîé Êàòàëîíñêîé êàðòû ìèðà (XIV âåê), ñîîáùàâøåé, ÷òî íà
áåðåãó Èññûê-Êóëÿ íàõîäèòñÿ àðìÿíñêèé ìîíàñòûðü, ãäå «ïðåáûâàåò òåëî ñâÿòîãî Ìàòôåÿ,
Àïîñòîëà è Åâàíãåëèñòà».
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ.
Ïåðå÷åíü ñëóæá, îïèñàííûõ â äèññåðòàöèè èåðîìîíàõà Ãðèãîðèÿ (Âåéíáåðãà)
Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Àâðààìèþ, èãóìåíó Ãîðîäåöêîìó; Ñëóæáà ñâÿùåííîìó÷åíèêó
Àâðààìèþ; Ñëóæáà áëàãîâåðíîìó êíÿçþ Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó
Àëåêñàíäðó Îøåâåíñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Àëåêñàíäðó Ñâèðñêîìó; Ñëóæáà
ñâÿòèòåëþ Àëåêñèþ Ìîñêîâñêîìó; Ñëóæáà áëàãîâåðíîìó êíÿçþ Àíäðåþ Ñìîëåíñêîìó;
Ñëóæáà áëàãîâåðíîé êíÿãèíå Àííå Êàøèíñêîé; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Àíòîíèþ
Äûìñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíûì Àíòîíèþ, Èîàííó è Åâñòàôèþ Âèëåíñêèì; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Àðñåíèþ Êîíåâñêîìó; Ñëóæáà ñâÿòîìó Àðòåìèþ Âåðêîëüñêîìó; Ñëóæáà
ñâÿòèòåëþ Àôàíàñèþ Ïàòåëàðèþ, Ïàòðèàðõó Öàðåãðàäñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó
Àôàíàñèþ Çàòâîðíèêó Ïå÷åðñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Âàñèëèþ Ïå÷åðñêîìó;
Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Âàðëààìó Âàæñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Âàðëààìó èãóìåíó
Ïå÷åðñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíûì Âàðëààìó è Èîíå; Ñëóæáà ñâÿòîìó áëàãîâåðíîìó
Âñåâîëîäó-Ãàâðèèëó; Ñëóæáà ñâÿòîìó ìó÷åíèêó Ãàâðèèëó ìëàäåíöó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Ãåííàäèþ Êîñòðîìñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ãåðìàíó Ñîëîâåöêîìó;
Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ Ãåðìàíó Êàçàíñêîìó è Ñâèÿæñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó
Ãðèãîðèþ Ïå÷åðñêîìó; Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ Ãóðèþ Êàçàíñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó
îòöó íàøåìó Äàíèèëó Ïåðåÿñëàâñêîìó ×óäîòâîðöó; Ñëóæáà ñâÿòîìó áëàãîâåðíîìó
Äàíèèëó, êíÿçþ Ìîñêîâñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíûì Äàìèàíó, Ìàòôåþ è Èðåìèè
Ïå÷åðñêèì; Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ Äèìèòðèþ Ðîñòîâñêîìó; Ñëóæáà ñâÿòîìó àðõèìàíäðèòó
Äèîèñèþ; Ñëóæáà Åâñòðàòèþ, ìó÷åíèêó ëèòîâñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Åâñòðàòèþ
Ïå÷åðñêîìó; Ñëóæáà ñâÿòîé áëàãîâåðíîé êíÿãèíå. Åâäîêèè âî èíîêèíåõ Åâôðîñèíèè;
Ñëóæáà ïðåïîäîáíîé Åâôðîñèíèè Ïîëîöêîé; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîé Åâôðîñèíèè
Ñóçäàëüñêîé; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Åâôèìèþ Íîâãîðîäñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó
Åëåàçàðó Àíçåðñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Åôðåìó Íîâîòîðæñêîìó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Åôðåìó, åïèñêîïó Ïåðåÿñëàâñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Çîñèìå è
Ñàââàòèþ Ñîëîâåöêèì; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Èàêîâó Áîðîâè÷ñêîìó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Èàêîâó Æåëåçíîáîðîâñêîìó; Ñëóæáà åïèñêîïó Èàêîâó Ðîñòîâñêîìó;
Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ Èííîêåíòèþ Èðêóòñêîìó; Ñëóæáà ïðàâåäíîìó Èðèíàðõó
Ðîñòîâñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Èðèíàðõó Ñîëîâåöêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó
Èñààêèþ Ïå÷åðñêîìó; Ñëóæáà èæå âî ñâÿòûõ îòöó íàøåìó Èîàííó Ñóçäàëüñêîìó;
Ñëóæáà ñâÿòîìó ìó÷åíèêó Èîàííó Âèëåíñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Èåðåìèè
Ïå÷åðñêîìó ×óäîòâîðöó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Èîâó Ïî÷àåâñêîìó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Èîíå Ïåðòîìèíñêîìó; Ñëóæáà ïðàâåäíîé Èóëèàíèè Ëàçàðåâñêîé;
Ñëóæáà ïðàâåäíîé Äåâå Èóëèàíèè êíÿæíå Îëüøàíñêîé; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó
Êèðèëëó Íîâîåçåðñêîìó ÷óäîòâîðöó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Êîðíèëèþ Êîìåëüñêîìó;
Ñëóæáà ïðåïîäîáîìó Êîðíèëèþ Ïàëåîñòðîâñêîìó; Ñëóæáà ñâÿùåííîìó÷åíèêó Êóêøå
è ïðåïîäîáíîìó Ïèìåíó; Ñëóæáà ñâÿòîìó ïðàâåäíîìó Ëàâðåíòèè. Êàëóæñêîìó; Ñëóæáà
ñâÿòèòåëþ Ëåîíòèþ Ðîñòîâñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ìàðêó Ïå÷åðñêîìó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Ìåôîäèþ Ïåñíîøñêîìó; Ñëóæáà Ìèòðîôàíó Âîðîíåæñêîìó; Ñëóæáà
ñâÿòèòåëþ Ìèõàèëó Êèåâñêîìó; Ñëóæáà áëàãîâåðíîìó êíÿçþ Ìèõàèëó Òâåðñêîìó;
Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ìèõåþ Ðàäîíåæñêîìó; Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ Ìîèñåþ
Íîâãîðîäñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ìîèñåþ Óãðèíó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó
Íåñòîðó Ëåòîïèñöó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Íèêàíäðó Ïñêîâñêîìó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Íèêîäèìó Õîçüþãñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Íèêîëå Ñâÿòîøå;
Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Íèêîëàþ Êî÷àíîâó; Ñëóæáà ïðàâåäíîìó áëàæåííîìó Íèêîëàþ
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Ñàëîñó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Íèêîíó Ñóõîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Íèêîíó
Ðàäîíåæñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Íèëó Ñîðñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Íèëó
Ñòîëîáåíñêîìó; Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ Íèôîíòó åïèñêîïó Íîâãîðîäñêîìó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Ïàèñèþ Óãëèöêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ïàõîìèþ Íåðåõòñêîìó;
Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ïåòðó, Öàðåâè÷ó Ðîñòîâñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ïèìåíó
Ïîñòíèêó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ïèìåíó ìíîãîáîëåçíåííîìó; Ñëóæáà áëàæåííîìó
Ïðîêîïèþ Óñòüÿíñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ïðîõîðó Ïå÷åðñêîìó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Ñàââå Âèøåðñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ñàââå Êðèïåöêîìó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Ñàââå Ñòîðîæåâñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ñåâàñòèàíó
Ïîøåõîíñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíûì
Ñåðãèþ è Ãåðìàíó Âàëààìñêèì; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ñåðãèþ Ðàäîíåæñêîìó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Ñèëüâåñòðó Îáíîðñêîìó; Ñëóæáà ïðàâåäíîìó Ñèìåîíó Âåðõîòóðñêîìó;
Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ Ñèìîíó Âëàäèìèðñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ñòåôàíó
Ìàõðèöêîìó; Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ Ñòåôàíó Ïåðìñêîìó; Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ Òèõîíó
Âîðîíåæñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Òèõîíó Êàëóæñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó
Òèõîíó Ëóõîâñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Òðèôîíó Âÿæñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó
Òðèôîíó Ïå÷åíãñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ôåîäîðó è Âàñèëèþ Ïå÷åðñêèì; Ñëóæáà
ñâÿòûì Ôåäîðó è Èîàííó Ñóçäàëüñêèì; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ôåîäîðó Îñòðîæñêîìó;
Ñëóæáà áëàãîâåðíîìó êíÿçþ Ôåîäîðó ßðîñëàâè÷ó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ôåîäîñèþ
Òîòåìñêîìó; Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ Ôåîäîñèþ ×åðíèãîâñêîìó; Ñëóæáà ñâÿòèòåëþ
Ôåîêòèñòó Íîâãîðîäñêîìó; Ñëóæáà ïðåïîäîáíîìó Ôåðàïîíòó Ìîæàéñêîìó; Ñëóæáà
ïðåïîäîáíîìó Ìàðêó è Ôåîôèëó; Ñëóæáà âñåì Ðîññèéñêèì íîâûì ÷óäîòâîðöàì;
Ñëóæáà ïðåïîäîáíûõ îòåö â áëèæíèõ ïåùåðàõ; Ñëóæáà ïðåïîäîáíûõ Îòåö â äàëüíèõ
ïåùåðàõ.

On an unknown attempt to write the history of Liturgical Creative Activity
of the Russian Orthodox Church
The author of the article raises the problem of compiling a reference-book devoted to the
history of the texts of contemporary Church Slavonic Liturgical books. The survey of such
attempts undertaken in the 20th century is presented in the article. The description of the
recently found manuscript reference-book The Services to the Russian Saints appeared
during the Synod period of the Russian Church compiled by Hieromonk Herman who died
in 1942 in a prison hospital is central to the article. Now this reference-book is being
prepared for publication.
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Подобны в византийской гимнографии.
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1. Введение
Принцип подобия, т.е. метрического и музыкального воспроизведения
модели при создании нового текста – один из базовых принципов
византийской гимнографии 1. Византийский гимнограф одновременно
сочинял текст и мелодию, соединяя в себя функции поэта и композитора.
Поэтому византийская гимнографическая книга, рукописная или печатная,
– это сборник текстов звучащих. И открыв ее, мы обнаружим, что
абсолютное большинство стихир, седальнов, кондаков, тропарей канонов
написаны по модели, «подобию», других стихир, седальнов и т.д.
Ниже я покажу, как возник и развивался принцип подобия
в византийской гимнографии, используя преимущественно древние
воскресные, рождественские и богоявленские гимны Тропология (Sinait.gr.
МГ 56–5, VIII–IX вв.), основной книги палестинского богослужения в VII–
IX вв. 2. В Тропологии предлог πρός∙, т.е. «на», вводит образец, по

1

Доклад о принципе подобия в византийской гимнографии был прочитан на IV
конференции «Современная православная гимнография», организованной Центром по изучению
церковнославянского языка ИРЯ РАН (Москва, 11–12 марта 2013 года). В статье рассматривается
текстологический аспект вопроса. Благодарю И.Е.Лозовую, Р.Н.Кривко и И.В.Старикову за
высказанные в ходе обсуждения материала замечания.
2
А.Ю. Никифорова, Из истории Минеи в Византии: Гимнографические памятники VIII–XII
вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае, Москва 2012, с. 17–94.
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которому нужно распевать цикл стихир 3. Распетые по модели стихиры
названы ὅμοια, т.е. «схожие, подобные» 4:
2. 4 Εἰς τὸ αἰνεῖτε. Ἦχ. πλ. γ´.
Πρός· Γυναῖκες οὐκ ἐνέκρωσαν.

2. 4 На «Хвалите». Гл. пл. 3.
На: Жены упования не погубиша.

Ποιμένες μετ᾽ ἀγγέλων
δοξολογοῦντες...
Ὅμοιον. Ὡς βρέφος ἐν τῇ φάτνῃ
ἀνεκλίθης...

Пастырие со ангели
славословяще...
Подобна. Яко отроча в яслех
положися…

Ὅμοιον. Οἱ μάγοι θεασάμενοι τὸν
Подобна. Волсви зряще звезду ...
ἀστέρα...
Термины ἰδιόμελον (самогласен) и αὐτόμελον (самоподобен) ранней
палестинской традиции не известны, они появляются позднее.
2. Первый этап – «калька»
Первые «подобны», еще не всегда осознававшиеся как подобны, дословно
повторяли модель, как стихира предпразднству Богоявления (5 января,
рубрика 9. 1) из Тропология МГ 56–5 (VIII–IX вв.) – стихиру на Новую
Неделю (рубрика 41. 1), 1-го гласа 5.

3

Или перед чредой тропарей песни гимнографического канона. Ирмос – это та же модель
для распева подобных ей тропарей песен канона.
4
Подобными я называю вторичные песнопения. В употреблении термин подобен (греч.
προσόμοιον) существует путаница как в русском, так и в греческом языках: этим словом
называют как модель для распева, так и вторичное песнопение, написанное по модели.
К примеру, уже в Типографском уставе ΧΙ–XII вв. модели для распева других песнопений
названы «подобници». Такое же употребление термина встречается в славянских рукописях XV–
XVII вв. (см.: М.А. Момина, Самоподобные песнопения αὐτόμελα в церковнославянских
богослужебных рукописях, в «Русь и южные славяне», Москва 1998, с. 165–185). Для устранения
путаницы в теоретических изложениях введены относительные терминологические
разграничения: 1) Самогласен (греч. ἰδιόμελον) – песнопение, которое имеет свою, ему
свойственную, мелодию и не служит мелодическим образцом для других; 2) Самоподобен (греч.
αὐτόμελον) – песнопение, которое имеет свою, ему свойственную метрику и мелодию
и является метрико-мелодическим примером для других песнопений 3) Подобен (греч.
προσόμοιον) – песнопение, которое само не служит образцом, но использует в качестве образца
«самоподобен» (см.: И.А. Гарднер, Богослужебное пение Русской Православной Церкви, Сергиев
Посад 1998, том 1, с. 113–115). В грузинском переводе нового Тропология, Иадгари, модель
вводится без всякого специального обозначения (благодарю за справку Тинатин Кронц).
5
Также эти стихиры стабильно помещают в рукописные и печатные Октоихи, на
воскресной вечерне.
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Пример 1.1: Новая Неделя (Антипасха) / Богоявление
Τροπολόγιον.Sinait.gr.МГ56 Τροπολόγιον.Sinait.gr.МГ56
–5 (VIII–IX).
–5(VIII–IX).
41. Κανὼν τῆς Νέας
9. Ἡ παραμονὴ τῶν ἁγίων
Κυριακῆς.
Θεοφανείων.
41.1 Εἰς τὸ Κύριε
ἐκέκραξα.Ἦχ. α´.
Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς
πρόσδεξαι, ἅγιε Κύριε,
καὶ παράσχου ἡμῖν
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
ὅτι μόνος εἶ
ὁ δείξας ἐν κόσμῳ τὴν
Ἀνάστασιν.

9. 1 Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα.
Ἦχ. α´.
<Τὰς ἑσπερι>νὰς ἡμῶν εὐχὰς
<πρόσδεξ>αι, ἅγιε Κύριε,
καὶ πα<ράσχου ἡ>μῖν
ἄφεσιν ἁμαρ<τιῶν,
ὅτι μό>νος εἶ
ὁ δεί<ξας ἐν κόσμῳ> τὴν
Ἐπιφάνειαν 6.

Тропологий, Sinait. gr. МГ
56–5 (VIII–ΙΧ).
41. Последование в Новую
Неделю.
41. 1 На «Господи, воззвах».
Гл. 1.
Вечерния наша молитвы
прими, святый Господи,
и подаждь нам
оставление грехов,
яко един еси
явлей в мире Воскресение.

Тропологий, Sinait.gr.МГ 56–5
(VIII–ΙΧ).
9. Навечерие святого
Богоявления.
9. 1 На «Господи, воззвах».
Гл. 1.
Вечерния наша молитвы
прими, святый Господи,
и подаждь нам
оставление грехов,
яко един еси
явлей в мире Богоявление.
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Число
слогов

9
9
6
7
5
11/12

9
8
4
7
6
9/10 7

Сразу отмечу, что отступления от модели в 1–2–3 слога, т.е. настолько,
насколько позволял распев, допускались уже в Византии 8. Использование
6

Первый тропарь содержится также в Древнейшем Иадгари (см.: C. Renoux, Les hymnes de
la résurrection. 1. Hymnographie liturgique géorgienne. Introd., trad. et annot. des textes du Sinaï 18,
Paris 2000, p. 97–98).
7
В славянских переводах в большинстве случаев не соответствует число слогов ни между
греческим оригиналом и переводным текстом, ни между моделью и подобным ей песнопением.
8
«Метрические сбои компенсируются в этом случае допустимыми свободными
модуляциями музыкальной фразы, которая оказывается важнее метрических схем» (см.: Р.Н.
Кривко, Перевод, парафраз и метр в древних славянских кондаках. I: Метрика древней
церковнославянской поэзии в исследованиях 19-21 вв. Translation, Paraphrase and Metric in Old
Church Slavonic Kontakia: A Critical Survey of the Studies of the 19th–21st cc. In: “Revue des études
slaves”, Paris 2011, LXXXII / 2, p. 183).
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пасхального песнопения как буквального образца для создания
богоявленского песнопения не случайно. На близость структур
и гимнографии именно этих служб – Пасхи, Рождества, Богоявления –
указывали С.Ханерас 9, протоиерей Фома Хопко. «Церковные песнопения
и стихиры Рождества и Крещения, воплощения Христова, явления Его во
плоти, повторяют песнопения Пасхи, Христовой смерти и Воскресения.
Рождение и Крещение Иисуса Христа тесно связаны с Его смертью
и Воскресением. Он родился для того, чтобы умереть. Он крестился для
того, чтобы воскреснуть» 10. На примере древних, не вошедших
в позднейшие рукописные, и тем более печатные книги песнопений
(я имею в виду, прежде всего, богоявленские монострофы-«кальки»)
Тропология эта параллель особенно очевидна.
Метод кальки, распространенный способ создания новых текстов
в ранней палестинской гимнографии, был воспринят авторами IX века
и применен в русле общего процесса унификации, вызванного к жизни
осуществлением в те годы масштабного столичного проекта по созданию
корпуса гимнографических книг. Одни и те же тропари и строфы стихир,
а иногда и целые стихиры, гимнограф использовал в службах разным
святым, например, в одной из древнейших Миней Sinait. gr. 607 (IX–X вв.)
стихира 4-го плагального гласа «Яко святитель богоприятен» (на подобен
«О преславнаго чудесе») помещена в службах священномученику Ипатию
Гангрскому (30 марта), преподобному Василию, епископу Парийскому
(15 апреля), преподобному Акакию Мелитинскому (17 апреля). А стихиры
на положение Ризы Богородицы во Влахернах (2 июля) и положение Пояса
Богородицы в Халкопратии (31 августа) в рукописных и печатных Минеях
на июль и август – почти что идентичны: «Рака, содержащая, Богородице,
Пояс Твой / Ризу Твою, Пречистая, кивот освящения рабом Твоим,
и священное граждение, и слава, и похвала, и исцелений источник всегда
познавается / на всяк день познавается: идеже днесь священно собравшеся,
воспеваем многая Твоя величия и чудес пучину» 11.
Рассмотрим следующие примеры применения принципа подобия
в Тропологии.

9
S. Janeras, Le Venderdi-Saint dans la tradition liturgique byzantine: structure et histoire de ses
offices, Rome 1988, p. 252–255.
10
Фома Хопко, прот., Зимняя Пасха, Москва 2005, с.7.
11
Подробнее см.: А.Ю.Никифорова, Из истории Минеи в Византии. На материале
гимнографических памятников VIII–XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае,
Москва 2012, с.122–129.

Подобны в византийской гимнографии

Пример 1.2: Воскресение / Богоявление
Παρακλητική.
Τροπολόγιον.Sinait.gr.МГ56–
5(VIII–IX).
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας. Ἐν
13. Ἡμέρα δ´ τῶν ἁγίων
τῷ μεγάλῷ ἑσπερινῷ.
Θεοφανείων.
Στιχηρὰ
13. 1 Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα.
ἀναστάσιμα.Ἦχ.πλ. δ' .
Ἦχ.<πλ.> δ´.
Ἑσπερινὸν ὕμνον,
Ἑσπερινὸν ὕμνον,
καὶ λογικὴν λατρείαν,
καὶ λογικὴν λατρείαν,
σοὶ Χριστὲ προσφέρομεν,
σοὶ Χριστὲ προσφέρομεν,
ὅτι ηὐδόκησας,
ὅτι ηὐδόκησας,
τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς,
τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς,
12
διὰ τῆς Ἀναστάσεως .
διὰ τῆς Ἐπιφάνειάς Σου.
Октоих.
Тропологий, Sinait.gr.МГ 56–5
(VIII–ΙΧ).
В субботу вечера, на
13. Четвертый день святого
великой вечерне.
Богоявления.
Стихиры воскресны. Гл. 8.
13.1 На «Господи, воззвах».Гл.
<пл.> 4.
Вечернюю песнь
Вечернюю песнь
и словесную службу
и словесную службу
Тебе, Христе, приносим:
Тебе, Христе, приносим:
яко благоволил еси
яко благоволил еси
помиловати нас
помиловати нас
Воскресением.
Богоявлением Твоим.
Κύριε, Κύριε,
μὴν ἀπορρίψῃς ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ προσώπου σου,
ἀλλὰ εὐδόκησον,
τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς,
διὰ τῆς Ἀναστάσεως.

Κύριε, Κύριε,
μὴν ἀπορίψῃς ἡμᾶς
ἀπὸ τοῦ προσώπου σου
ἀλλὰ εὐδόκησον,
τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς,
διὰ τοῦ Βαπτίσματος.

Господи, Господи,
не отвержи нас
от Твоего лица:

Господи, Господи,
не отвержи нас
от Твоего лица:

12
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Число
слогов

6
7
7
6
7
8/9

5
7
7
8
6
5/8
6
7
7
6
7
8/7
6
5
6

Регулярные и не имеющие разночтений песнопения на греческом и на церковнославянском языках цитируются по печатным изданиям богослужебных книг, выложенных на
интернет-порталах: http://analogion.net/glt, http://lib.pravmir.ru.

204

Александра Никифорова

но благоволи
помиловати нас
Воскресением.

но благоволи
помиловати нас
Крещением.

5
6
5/6

Χαῖρε Σιὼν ἁγία,
Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν,
Θεοῦ κατοικητήριον∙
σὺ γὰρ ἐδέξω πρώτη,
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
διά τῆς Ἀναστάσεως.

Χαῖρε Σιὼν ἁγία,
Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν,
Θεοῦ κατοικητήριον∙
συ γὰρ ἐδέξω πρώτη,
ἄφεσιν ἁμαρτίων,
διὰ τοῦ Βαπτίσματος.

7
7
8
7
7
8/7

Радуйся Сионе святый,
мати Церквей,
Божие жилище:
ты бо приял еси первый,
оставление грехов,
Воскресением.

Радуйся Сионе святый,
мати Церквей,
Божие жилище:
ты бо приял еси первый,
оставление грехов,
Крещением.

8
4
6
8
7
5/4

Пример 1.3: Воскресение / Богоявление 13
Πεντηκοστάριον.
Τροπολόγιον.
Sinait.gr.МГ56–5 (VIII–IX).
Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ
11. Ἡμέρα β´ τῶν ἁγίων
Κυριακῇ τοῦ Πάσχα
Θεοφανείων.
ἑσπέρας.
Στιχηρὰ ἀναστάσιμα. Ἦχ. 11. 1 Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα.
β'.
Ἦχ. β´.
Τὸν πρὸ αἰώνων
Τὸν πρὸ αἰώνων
ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα,
ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα,
τὸν Θεὸν Λόγον
τὸν Θεὸν Λόγον σαρκωθέντα,
σαρκωθέντα,
ἐκ Παρθένου Μαρίας,
ἐκ Παρθένου Μαρίας,
δεῦτε προσκυνήσωμεν·
δεῦτε προσκυνήσωμεν·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας,
Φανεὶς γὰρ τοῖς ἀνθρώποις,
τῇ ταφῇ παρεδόθη,
ἐπὶ γῆς ἀνεστράφη,
ὡς αὐτός ἠθέλησε,
ὡς αὐτὸς ἠθέλησε,
καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν,
καὶ βαπτισθεὶς ἐν ρείθροις,
ἔσωσέ με τὸν πλανώμενον
ἔσωσέ με τὸν πλανηθέντα
ἄνθρωπον.
ἄνθρωπον.

Число
слогов

5
7
9
7
7
7
7
7
7
12

13
Нужно отметить, что стихиры ниже приведенного цикла на «Господи, воззвах» между
собой не подобны.

Подобны в византийской гимнографии

Триодь Цветная.
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Прежде век
от Отца рождшемуся
Божию Слову, воплощшемуся
от Девы Марии,
приидите, поклонимся.
Крест бо претерпев,
погребению предадеся,
яко Сам восхоте,
и воскресе из мертвых,
спасе мя заблуждающаго
человека.

Тропологий. Sinait.gr.МГ 56–5
(VIII–ΙΧ).
11. Второй день святого
Богоявления.
11.1 На «Господи, воззвах».
Гл. 2.
Прежде век
от Отца рождшемуся
Божию Слову, воплощшемуся
от Девы Марии,
приидите, поклонимся.
Явивыйся бо человеком,
на земли поживе,
яко Сам восхоте,
и крестивыйся в струях
спасе мя заблуждшагося
человека.

Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν,
τὸ καθ' ἡμῶν χειρόγραφον,
προσηλώσας τῷ σταυρῷ,
ἐξήλειψε,
καὶ τοῦ θανάτου τὸ κράτος
κατήργησε.
Προσκυνοῦμεν Αὐτοῦ,
τὴν τριήμερον Ἔγερσιν.

Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν,
τὸ καθ᾿ἡμῶν χειρόγραφον,
ἐν τοῖς ρείθροις βαπτισθεὶς,
ἐξήλειψε,
καὶ τὸν ᾿Αδὰμ πεπτωκότα
ἀνέπλασε.
Προσκυνοῦμεν Αὐτοῦ,
τὴν σωτήριον Ἐπιφάνειαν.

6
8/10

Христос Спас наш,
еже на ны рукописание
пригвоздив на кресте заглади,
и смертную державу упраздни;
покланяемся Его
тридневному Воскресению.

Христос Спас наш,
еже на ны рукописание
в струях крестивыйся заглади,
и Адама падшаго возсозда;
покланяемся Его
спасительному Богоявлению.

4
10
9
10
7
9/11

Σὺν ἀρχαγγέλοις
ὑμνήσωμεν,
Χριστοῦ τὴν Ἀνάστασιν·
αὐτὸς γὰρ Λυτρωτής ἐστι,
καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν,
καὶ ἐν δόξῃ φοβερᾷ,

Σὺν ἀρχαγγέλοις ὑμνήσωμεν

Во святую и великую
Неделю Пасхи на вечерне.
Стихира воскресна. Гл. 2.

Χριστοῦ τὴν Ἐπιφάνειαν·
αὐτὸς γὰρ Λυτρωτής ἐστιν
καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν,
καὶ ἐν δόξῃ φοβερᾷ,

3
7
10
6
8
5/9
9/6
6
7
13
7
8
11
12

9
7/8
8
8
7
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καὶ κραταιᾷ δυνάμει πάλιν
ἔρχεται,
κρῖναι κόσμον ὃν ἔπλασεν.

καὶ κραταιᾷ δυνάμει πάλιν
ἔρχεται
σῶσαι κόσμον ἀπολλύμενον.

Со архангелы воспоим
Христово Воскресение:
Той бо есть Избавитель
и Спас душ наших,
и в славе страшней
и крепцей силе, паки грядет
судити миру, егоже созда.

Со архангелы воспоим
Христово Богоявление:
Той бо есть Избавитель
и Спас душ наших,
и в славе страшней
и крепцей силе, паки грядет
спасти мир погибающий.

12
8/9
8
8/9
7
5
5
9
10/8

Подобные кальки пасхальных песнопений также имеются в других
текстах попразднства Богоявления в рассматриваемом Тропологии:
например, на третий день после Богоявления (рубрики 12.3 и 12.4) стихиры
3-его гласа «Приидите, вси языцы» (греч. Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη) и «Во
свете Твоем, Господи» (греч.᾿Εν τῷ φωτὶ Σου, Κύριε), на пятый день
после Богоявления (рубрика 14.3), стихира 1-го плагального гласа «Велие
чудо, невидимых Содетель» (греч. Μέγα θαῦμα ὁ τῶν ἀοράτων κτίστης)
и другие.
3. Второй этап – переходный
На следующем этапе появлялись подобны, сохранявшие мелодикоритмическую формулу модели, но текстологически значительнее
отстоящие от образца. Вторичный текст воспроизводил рефрен модели или
включал в себя цитаты из нее. Фрагменты текста воскресной стихиры 4-го
плагального гласа «Господи, аще и судилищу» (греч. Κύριε, εἰ καὶ
κριτηρίῳ παρέστης) повторяются дословно в распетой по ее образцу
стихире на отдание Богоявления.
Пример 2.1: Воскресение / Богоявление
Ωρολόγιον 14,
Τροπολόγιον. Sinait.gr.МГ56–5
Sinait.gr.864 (ΙΧ в.).
(VIII–IX). 17. Ἡμέρα η´ τῶν
ἁγίων Θεοφανείων.
17. 1 Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα. Ἦχ.
πλ. δ´. Πρός· Κύριε, εἰ καὶ
κριτηρίῳ παρέστης.
14

Число
слогов

M.L. Ajjoub, Livre d’heures du Sinaï (Sinaiticus Graecus 864), Paris, 2004 [SC 486], p. 392.

Подобны в византийской гимнографии

Κύριε,
εἰ καὶ κριτηρίῳ
παρέστης
ὑπὸ Πυλάτου
κρινόμενος,
ἀλλ᾽ οὐκ ἀπελείφθης
τοῦ θρόνου
τῷ Πατρὶ
συνκαθεζόμενος,
καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν
τὸν κόσμον
ἠλευθέρωσας
ἐκ δουλείας τοῦ
ἀλλοτρίου,
ἵνα σώσῃς τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.
Часослов, Sinait.gr.864
(ΙΧ в.).

Господи,
аще и судилищу предстал
еси
от Пилата судимый,
но не отступил еси от
престола,
со Отцем седяй:
и воскрес из мертвых,
мир свободил еси
от работы чуждаго,
да спасеши души наша.

207

Κύριε,
εἰ καὶ ᾿Ιωάννη παρέστης

3
9

ἐν Ἰορδάνῃ ὡς ἄνθρωπος

9

ἀλλ᾽ οὐκ κατελείφθης τοῦ θρόνου

9

τῷ Πάτρι συνκαθεζόμενος,

9

καὶ βαπτισθεὶς δι᾿ἡμᾶς
τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας

7
8

ἐκ δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου,

9

ἵνα σώσῃς τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

9

Тропологий, Sinait.gr.МГ 56–5
(VIII–ΙΧ вв.).
17. Восьмой день после
Богоявления.
17. 1 На «Господи, воззвах». Гл.
пл. 4. На: Господи, аще и
судилищу
Господи,
аще и Иоанну предстал еси
на Иордане, яко человек,
но не отступил еси от престола,
со Отцем седяй:
и крещся нас ради,
мир свободил еси
от работы чуждаго,
да спасеши души наша 15.

3
11
7/10
11
5
6
6
7
8

Другой пример – рождественские стихиры 2–го плагального гласа
«Ангельския предыдите силы» (из службы предпразднству Рождества
Христова, рубрика 2) и «Трубы глашения» (из службы Рождеству
15

В печатной славянской Минее: «яко Щедр и Человеколюбец».
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Христову, рубрика 3). Здесь модель и вторичное песнопение объединяет
общий рефрен.
Пример 2.2: Рождество
Τροπολόγιον. Sinait.gr.
МГ56–5 (VIII–IX).
2. 2 Εἰς τὸ δόξα. Ἦχ. πλ. β´.
Αἱ ἀγγελικαὶ
προπορεύεσθε δυνάμεις,
οἱ ἐν Βηθλεέμ,
ἑτοιμάσατε τὴν φάτνην,
ὁ Λόγος γὰρ σαρκοῦται,
ἡ σοφία προέρχεται,
δέχου ἀσπασμὸν ἡ
Θεοτόκος,
δέχου τὴν χαρὰν ἡ
Ἐκκλησία.
Λαοὶ
εἴπωμεν·
εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς
κοιλίας Σοῦ 16.

Τροπολόγιον. Sinait.gr.МГ56–
5(VIII–IX).
3. 2 Εἰς τὸ δόξα. Πρός∙ Αἱ
ἀγγελικαί.
Σάλπιγγος φωνὴν
ἀναλάβετε, ποιμένες,
λόγους μαγικοὺς
ἀπορρίψατε, οἱ μάγοι,
σκιρτήσατε, τὰ ὄρη,
οἱ βουνοὶ, ἀγαλλιᾶσθε,
δεῦτε, θυγατέρες βασιλέων,

Число
слогов
5
8
5
8
7
8
10

ἐπὶ τὴν χαρὰν τῆς Θεοτόκου.

10

Λαοὶ
εἴπωμεν∙
εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς
κοιλίας Σοῦ.

2
3
13

Тропологий. Sinait.gr.МГ56– Тропологий. Sinait.gr.МГ56–5
5 (VIII–IX).
(VIII–IX).
2. 2 На «Слава». Глас пл. 2.
3. 2. На «Слава». Подобен:
Ангельския.
Ангельския
Трубы глашению
предыдите силы,
внемлите, пастырие,
иже в Вифлееме,
словеса волшебская

4/6
6/7
6/7

16
Второзак. 28, 4. Стихира входила в состав Древнейшего Иадгари (см.: К. С. Кекелидзе,
Литургические грузинские памятники в отечественных книгохранилищах и их научное значение,
Тифлис, 1907, с. 375, зд. помещено восемь стихир цикла, как автор указан Косма
Иерусалимский). В печатной Минее стихира выписана 20 декабря (в службе сщмч. Игнатию
Богоносцу), на «Хвалите», под именем «Романа мелода» в следующей редакции: Αἱ ἀγγελικαὶ
προπορεύεσθε δυνάμεις, οἱ ἐν Βηθλεὲμ ἑτοιμάσατε τὴν φάτνην, ὁ λόγος γὰρ γεννᾶται, ἡ
σοφία προέρχεται, δέχου ἀσπασμὸν ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν χαράν τῆς Θεοτόκου, λαοὶ
εἴπωμεν· εὐλογημένος ὁ ἐλθὼν Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι (то же в составе кондака, см.: Romanos
le Mélode, Hymnes. Introduction, texte critique, traduction et notes par José Grosdidier de Matons. T. IΙ:
Nouveau Testament (IX–XX) [SC 110 (1965)], p. 138, 142).
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уготовайте ясли,
Слово бо воплощается,
мудрость происходит,
приими целование,
Богородица,
приими радование, Церковь.
Людие
рцем:
благословен плод чрева
Твоего.
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отвержите, волсви,
ликуйте, холми
горы, радуйтеся,
приидите, дщери царей,

7/6
8/5
6
13/8

в радость Богородицы.
Людие
рцем:
благословен плод чрева Твоего.

10/7
3
1
10

4. Третий этап – иной текст
И, наконец, на третьем этапе создавались тексты, ориентированные на
модель только метрически и мелодически. Модель, приписываемая
Киприану Студиту, и подобная ей стихира, – это два независимых текста:
Пример 3.1: Входа Господень в Иерусалим / Рождество
Μηναῖον. Τῇ κ´ τοῦ
Τριῴδιον. Κυριακὴ τῶν Βαΐων.
Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας. Ἐν τῷ
Θεοφόρου. Ἐἰς τὸν
μικρῷ ἑσπερινῷ.
ἑσπερινόν.
Εἰς τὸν στίχον. Ἦχ. β’.
Ἀπόστιχον προσόμοιον. Ἦχ. β’.
Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ.
Οἶκος του Εὐφραθᾶ
Λαμπρύνου ἡ Σιών,
ἡ πόλις ἡ ἁγία
ἡ νέα καὶ Βαΐοις,
τῶν προφητῶν ἡ δόξα,
ἀνύμνει μετὰ παίδων,
εὐτρέπισον τὸν οἶκον,
ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου,
ἐν ᾧ τὸ Θεῖον τίκτεται.
σῴζων πρὸς Πάθος ἔρχεται.
Минея. 20 декабря.
Сщмч. Игнатия
Богоносца. На вечерне.
На стиховне. Гл. 2.
Доме Евфрафов,
граде святый,
пророков славо,
украси дом,
в немже Божественный
раждается.

Число
слогов

6
7
7
7
8

Триодь. Неделя Ваий. В субботу
вечера, на малой вечерне.
На стиховне. Гл. 2. Подобен: Доме
Евфрафов.
Светися Сионе
новый ваием,
воспевай со отроки,
се Царь твой
спасаяй к Страсти грядет.

5/6
4/5
5/7
4/3
10/7
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В византийской гимнографии этот тип оказался самым продуктивным,
однако, в более поздний период, в IX веке. Приведу цифры: если
в Тропологии Sinait.gr.МГ56–5 (VIII–IX) в 23 службах (от Рождества
Христова до Великого Поста) содержится около 80 оригинальных (указан
глас) и 70 распетых по модели стихир, то в не столь отдаленной по
времени написания константинопольской Минее Sinait. gr. 607 (IX–X)
помещено лишь 6 оригинальных и 107 подобных стихир в том же
количестве служб. При этом, репертуар моделей палестинского
Тропология (см. Приложение №1) значительно отличался от репертуара
моделей константинопольской Минеи (см. Приложение №2).
5. Выводы
1) Первый этап развития подобнов – при сохранении метрикомелодической структуры создание нового текста-кальки.
2) Второй этап развития подобнов – при сохранении метрикомелодической структуры создание нового текста, с повторяющимися
фразами или с тем же, что у модели, рефреном.
3) Третий этап развития подобнов – при сохранении метрикомелодической структуры создание нового текста, полностью отличного от
модели.
Приложение №1: Индекс образцов по Тропологию Sinait.gr.МГ56–5
(VIII–IX вв.)
Ἅγιοι μάρτυρες (Ἦχ. α´, руб. 22. 1, 24. 3)
Αἱ ἀγγελικαί (Ἦχ. πλ. β´, руб. 2.2, 3. 2, «Ангельския силы» 17)
Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν (Ἦχ. γ´, руб. 16. 3)
Γυναῖκες οὐκ ἐνέκρωσαν (Ἦχ. πλ. γ´, руб. 43. 1, 2. 4, 16. 1, 39. 4)
Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, λαοί (Ἦχ. δ´, руб. 50. 3, «Приидите, воспоим
людие»)
Διὰ ξύλου ὁ Ἀδάμ (Ἦχ. δ´, руб. 13. 4, 48. 1, «Древом Адам рая»)
Ἐξηγέρθης, Χριστέ (руб. 40. 5, 19. 6, 49.6)
Ἔδωκας σημείωσιν (Ἦχ. δ´, руб. 61. 1, «Дал еси знамение»)
Ἐν ἱερεῦσι καὶ μάρτυσι (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 18.1, 49. 1)
Ἐν τῷ σταυρῷ τὴν ἐλπίδα (Ἦχ. πλ. β´, руб. 38. 2)
Ἔπρεπε τῇ πορφυρίδι (Ἦχ. δ´, руб. 55. 3)

17

Если соответствующий подобен в славянской традиции выявлен, он указан в скобках.
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Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ σταυρῷ (Ἦχ. δ´, руб. 50. 1, «Господи, возшед на
крест»)
Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 17. 1, 18. 4, 49. 2,
«Господи, аще и судилищу»)
Μαθητοῦ (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 23. 1)
Μάρτυρες Κυρίου (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 27. 1, 52. 4, 56. 1, «Мученицы
Господни»)
Ὅσιε πάτερ θεοφόρε (Ἦχ. πλ. α´, руб. 15. 1, «Преподобне отче
богоносе» )
Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου (Ἦχ. β´, руб. 37. 4, 44.6, 59.1, 65.8, «Егда от древа»)
Οὗτοι οἱ στρατιῶται (Ἦχ. α´, руб. 45. 1)
Ξύλον ζωῆς (Ἦχ. πλ. γ´, руб. 47. 1)
Σπηλαίῳ παρῴκησας (Ἦχ. δ´, руб. 13. 3, «В вертеп вселился еси»)
Σταυρέ σου, Χριστέ (Ἦχ. πλ. α´, руб. 45. 1)
Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς (Ἦχ. α´, руб. 41. 1, 9.1, «Вечерния наши
молитвы»)
Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστέ (Ἦχ. πλ. β´, руб. 70. 3, «Воскресение Твое,
Христе»)
Τὶ ἡμᾶς καλέσωμεν (Ἦχ. δ´, руб. 17. 6, 17. 2, «Что вас наречем»)
Τίς οὐκ ἐξίσταται (Ἦχ. δ´, руб. 61.3, 29. 3, 51. 1, 57. 1, «Иже не
дивится»)
Τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα (Ἦχ. πλ. β´, руб. 25. 1, 49. 4, 73. 1)
Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν (Ἦχ. β´, руб. 11. 4, «Просвещение наше»)
Τῶν ἀθλοφόρων (Ἦχ. δ´, руб. 48. 1)
Χαίροις ἀσκητικῶν (Ἦχ. πλ. α´, руб. 55. 5, 17.8, «Радуйся постником»)
Χοροὶ μαρτύρων (Ἦχ. β´, руб. 46. 1, «Лицы мученичестии»)
Ὦ τῆς Ἡρώδου (Ἦχ. πλ. δ´, руб. 20. 4, 55. 1, 56. 3)
Ὦ τοῦ παραδόξου (Ἦχ. α´, руб. 44. 1, «О преславнаго чудесе»)
Ὡς ὡράθης, Χριστέ, ἐν τῷ σταυρῷ (Ἦχ. β´, руб. 24. 1)
Приложение №2: Индекс образцов по Минее Sinait.gr.607 (IX–X вв.) 18
Ἀγγελος μέν (Ἦχ. β´, «Ангел убо»)
Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, λαοί (Ἦχ. δ, «Приидите, воспоим людие»)
Ἔδωκας σημείωσιν (Ἦχ. δ´, «Дал еси знамение»)
Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς (Ἦχ. δ´, «Званный свыше»)
18

Описание этой Минеи см.: А.Ю. Никифорова Из истории Минеи в Византии:
Гимнографические памятники VIII–XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае,
Мoсква, 2012, с. 237–285.
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Οἱ μάρτυρες σου (Ἦχ. πλ. δ´, «Мученики Твои Господи»)
Ὅλην ἀποθέμενοι (Ἦχ. πλ. β´, «Все отложше»)
Ὅπλον ἀήττητον (Ἦχ. δ´, «Орудие непобедимое»)
Ὅσιε πάτερ (Ἦχ. α´, «Преподобне отче»)
Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε (Ἦχ. β´, «Егда от древа»)
Πανεύφημοι μάρτυρες (Ἦχ. α´, «Всехвальнии мученици»)
Τὶ ἡμᾶς καλέσωμεν (Ἦχ. δ´, «Что вас наречем»)
Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν (Ἦχ. β´, «Просвещение наше»/ «Просветителя
нашего»)
Τριήμερος ἀνέστης (Ἦχ. πλ. β´, «Тридневен воскресл еси»)
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων (Ἦχ. α´, «Небесных чинов»)
Χαίροις ἀσκητικῶν (Ἦχ. πλ. α´, «Радуйся постником»)
Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν (Ἦχ. δ´, «Яко добля»)
Ὦ τοῦ παραδόξου (Ἦχ. α´, «О преславнаго чудесе»)

“Προσόμοια” in Byzantine hymnography. The phases of method development (Easter,
Christmas, Epiphany chants from the Tropologion Sinait. gr. МГ 56–5, 8th–9th c.).
In this article the fundamental method of Byzantine hymnography, the method of similarity,
that is a composition of new hymns on the base of an existing melodic and metrical model,
and the phases of its development are analyzed regarding to the text. The Easter, Christmas,
Epiphany chants from the Tropologion, main chanting-book in Palestine in 7th–9th c, were
examined. At the first stage προσόμοια chants were some kind of loan translation, “calque”,
of the model. Further, new texts preserved refrain of the model, as well as included some
quotations from the pattern. And at the last stage a model and a new text had nothing in
common, except melodic and metrical structure. Also the formation of the chants for
Epiphany on the base of Easter hymnography has been shown. The analysis of the
phenomenon comes with two indexes of the models from two important hymnographical
sources of Byzantine rite Palestinian Tropologion Sinait. gr. МГ56–5 (8th–9th c.) and
Constantinopolitan Menaion Sinait.gr.607 (9th–10 th c.).
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Íåîïóáëèêîâàííûå ìåìóàðû
è. È. Ïóçàíîâà1
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñòîðèÿ, àðõèâ, ïîýçèÿ, êóëüòóðà, àóòåíòè÷íàÿ ïóáëèêàöèÿ, Ìîñêîâñêèé
óíèâåðñèòåò
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Èìÿ Èâàíà Èâàíîâè÷à Ïóçàíîâà (12/24 IV 1885, Êóðñê  22 I 1971, Îäåññà)
âûïóñêíèêà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, âûäàþùåãîñÿ çîîëîãà,
çîîãåîãðàôà è ãèäðîáèîëîãà, äîêòîðà áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà,
çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè ÓÑÑÐ, ìàëî èçâåñòíî ñðåäè ëèòåðàòóðîâåäîâ.
Ïðåäîñòàâëåííàÿ åãî âíóêîì, À. Ñ. Ïóçàíîâûì, âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ
ñ íåîïóáëèêîâàííûìè ìåìóàðàìè, ïðèâëåêëà ìîå âíèìàíèå ê æèçíåííîìó
ïóòè, ïîýòè÷åñêîé è ïåðåâîä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ýòîãî ó÷åíîãî. Âñòðå÷à
è äîâîëüíî áëèçêîå çíàêîìñòâî ñ ïîýòàìè Ì. À. Âîëîøèíûì 2
è Ã. À. Øåíãåëè3 ïîçâîëèëà ðàñêðûòüñÿ òâîð÷åñêîìó ïîòåíöèàëó Ïóçàíîâà.
Åãî ïðîèçâåäåíèÿ  âåíîê ñîíåòîâ «Êðûì» (1932), âåíîê ñîíåòîâ «Äàòêàë»
(19391940) è «Âñåëåííàÿ» (1951)  çàíÿëè äîñòîéíîå ìåñòî â èñòîðèè ðóññêîé
ïîýçèè. Î òîì, êàê îí ó÷èëñÿ ó Âîëîøèíà ïèñàòü âåíêè ñîíåòîâ, Ïóçàíîâ
ðàññêàçûâàåò â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ. Ìåìóàðû íà÷èíàþòñÿ ñëîâàìè:
Êàæäûé ÷åëîâåê, ïðîæèâøèé äîëãóþ æèçíü, ìíîãî âèäåâøèé è èñïûòàâøèé,
[ ] íåìèíóåìî âñòóïàåò â «ìåìóàðíûé âîçðàñò»  â òó ïîðó ñâîåé æèçíè,
1
2

Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÃÍÔ ¹ 13-04-12002B, 20132014
Ì. À. Âîëîøèí (ôàìèëèÿ ïðè ðîæäåíèè  Êèðèåíêî-Âîëîøèí; 18771932)
 âûäàþùèéñÿ ðóññêèé ïîýò, ïåðåâîä÷èê, õóäîæíèê-ïåéçàæèñò, õóäîæåñòâåííûé
è ëèòåðàòóðíûé êðèòèê.
3 Ã. À. Øåíãåëè (18941956)  ðóññêèé ïîýò, ïåðåâîä÷èê, êðèòèê, ôèëîëîã-ñòèõîâåä.
Íà÷èíàë êàê ïîýò, îïóáëèêîâàë öåëûé ðÿä ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ («Ðîçû ñ êëàäáèùà», 1914;
«Ãîíã», 1916; «Ðàêîâèíà», 1922 è äð.). Ñ ñåðåäèíû 1920õ ãã. çàíèìàëñÿ ïåðåâîä÷åñêîé
è îðãàíèçàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ (â 1930å ãã. çàâåäîâàë ïåðåâîäàìè «ëèòåðàòóðû íàðîäîâ
ÑÑÑÐ» â Ãîñèçäàòå), ïåðåâ¸ë íà ðóññêèé ÿçûê ïî÷òè âñåãî Áàéðîíà, ìíîãèõ íåìåöêèõ
è ôðàíöóçñêèõ êëàññèêîâ. Íàèáîëåå èçâåñòíû åãî òåîðåòè÷åñêèå ðàáîòû ïî ñòèõîâåäåíèþ
«Òðàêòàò î ðóññêîì ñòèõå» (1921), ñûãðàâøèå âàæíóþ ðîëü â èçó÷åíèè ðóññêîãî ñòèõà.
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êîãäà, ñ ëþáîâüþ íà÷èíàåøü îòíîñèòüñÿ ê âîñïîìèíàíèÿì Áûëîãî
è ÷óâñòâóåøü, ïîêà åñòü ñèëû è íå ñîâñåì óãàñëà ïàìÿòü, çàôèêñèðîâàòü ýòî
Ïðîøëîå íà áóìàãå.4

Õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè ìåìóàðîâ îõâàòûâàþò ïðàêòè÷åñêè âåñü
ïåðèîä æèçíè Ïóçàíîâà, íà÷èíàÿ ñ ðàííåãî äåòñòâà. Îíè ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé äâàäöàòü øåñòü ìàøèíîïèñíûõ òåòðàäåé â ñðåäíåì ïî ñòî ñòðàíèö
ôîðìàòà À4, îçàãëàâëåííûå êàê òîìà. Êàæäûé òîì èìååò íàçâàíèå,
äàòèðîâêó è ðàçäåëåí íà ãëàâû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ òàêæå èìååò íàçâàíèå.
Òîìà èëëþñòðèðîâàíû ôîòîãðàôèÿìè, ðèñóíêàìè è øàðæàìè. Îáëîæêà
òîìîâ: òîíêèé öâåòíîé êàðòîí ñèíåãî èëè çåëåíîãî öâåòà, è ñêðåïëåíû ýòè
òåòðàäè áîëüøèìè ñêîáêàìè. Ïîäãîòîâèòåëüíóþ ðàáîòó ê ìåìóàðàì
Ïóçàíîâ íà÷àë âåñòè â 1931 ã., åùå ïðè æèçíè ìàòåðè, ñîîáùèâøåé åìó ðÿä
áèîãðàôè÷åñêèõ ôàêòîâ, êîòîðûå èíà÷å áûëè áû óòðà÷åíû áåçâîçâðàòíî.
Ñîñòàâëÿÿ «ñâîþ ëåòîïèñü», Ïóçàíîâ åæåãîäíî ïîïîëíÿë åå êðàòêèì
ïåðå÷èñëåíèåì ãëàâíåéøèõ ñîáûòèé ìèíóâøåãî ãîäà, îáû÷íî ïðèóðî÷èâàÿ
ýòî çàíÿòèå ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì. Âîñïîìèíàíèÿ ïðåäñòàâëÿþò íå
òîëüêî ñåìåéíûé, íî è îáùåñòâåííûé èíòåðåñ. Èâàí Èâàíîâè÷ ìíîãî
åçäèë, ìíîãî âèäåë è èñïûòàë, áûë çíàêîì ñ âûäàþùèìèñÿ ëþäüìè ñâîåãî
âðåìåíè, à ãëàâíîå  æèë â îäíó èç ñàìûõ áóðíûõ ýïîõ íîâîé èñòîðèè.
Íà÷èíàÿ ðàáîòó íàä êðàòêîé ëåòîïèñüþ ñâîåé æèçíè, îí äóìàë ðàñøèðèòü
åå â «Âîñïîìèíàíèÿ», êîòîðûå ïðåäñòàâëÿëè áû èíòåðåñ äëÿ øèðîêîãî
êðóãà ÷èòàòåëåé. Ïîòðåáíîñòü â ðàáîòå íàä «Âîñïîìèíàíèÿìè» Ïóçàíîâ
âñå îñòðåå ñòàë îùóùàòü ñ íàñòóïëåíèåì òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé â èñòîðèè
XX âåêà  Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû:
Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó, ÷òî îñíîâíîé ïîáóäèòåëüíîé ñòèìóë êàæäîãî ñîñòàâèòåëÿ
ìåìóàðîâ, ñîõðàíèòü äëÿ ïîòîìñòâà êàêîé-òî ñëåä ïðîæèòîé æèçíè ñ îñîáîé
îñòðîòîé ÷óâñòâóåòñÿ ìíîþ èìåííî òåïåðü, êîãäà ëè÷íàÿ ìîÿ æèçíü, êàê è
æèçíü âñÿêîãî ìîåãî ñîâðåìåííèêà, ïîäâåðãàåòñÿ ðåàëüíîé åæåäíåâíîé
îïàñíîñòè, è êîãäà ïåðñïåêòèâû ýòîé æèçíè, äàæå åñëè åå è óäàåòñÿ ñîõðàíèòü
 ñ êàæäûì äíåì âñå ìðà÷íåþò Âî-âòîðûõ, ðåàëüíàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü òàê
íåâûíîñèìî òÿæåëà, áóäóùåå ðèñóåòñÿ â òàêèõ ìðà÷íûõ êðàñêàõ, ÷òî õî÷åòñÿ
ïîãðóçèòüñÿ â ïðîøëîå ïðîñòî èç ÷óâñòâà ñàìîñîõðàíåíèÿ! Âîò ïðè÷èíû,
çàñòàâèâøèå ìåíÿ âçÿòüñÿ çà ïåðî â ïðîìîçãëûé ñåíòÿáðüñêèé äåíü 21/09-41 ã.5

Îñîáóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ìåìóàðàì ïðèäàåò òî, ÷òî àâòîð ñìîòðèò íà
îêðóæàþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü ãëàçàìè ó÷åíîãî, åãî îïèñàíèÿ ñîáûòèé
äîêóìåíòàëüíî òî÷íû è ëîãè÷åñêè îáîñíîâàíû. Äâàäöàòü ïÿòûé òîì
4
5

È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 1, ñ. 1.
Òàì æå, ñ. 2.
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ìåìóàðîâ çàêàí÷èâàåòñÿ ñîáûòèÿìè ëåòà 1949 ã. Ïðîäîëæåíèå ìåìóàðîâ
ñ 1950 ã. ïðåäñòàâëåíî â òåçèñíîì âàðèàíòå â ïîñëåäíåì äâàäöàòü øåñòîì
òîìå, â êîòîðîì çàïèñàíû ñîáûòèÿ âïëîòü äî 1969 ã. Íàçûâàåòñÿ òîì
«Ëåòîïèñü ìîåé æèçíè. Memorabilia. Ìàòåðèàëû äëÿ àâòîáèîãðàôèè 1950
1969 ãã.». Ìåìóàðû íàïèñàíû õîðîøèì ëèòåðàòóðíûì ÿçûêîì. Ïåðâûå
òðè ãëàâû ïåðâîãî òîìà  «Ïðîèñõîæäåíèå, äåòñòâî è îòðî÷åñòâî»  ýòî
ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ, êàê ïèøåò àâòîð, «çàðè æèçíè». ×åòâåðòàÿ ãëàâà
ïîñâÿùåíà øêîëüíûì è òåàòðàëüíûì âîñïîìèíàíèÿì. Â òåêñòå ìåìóàðîâ
îòìå÷åíû êðàñíûìè ñêîáêàìè ãëàâû è àáçàöû, ïðåäñòàâëÿþùèå
îáùåñòâåííûé èíòåðåñ, è ñèíèìè ñêîáêàìè  òåêñò ëè÷íîãî õàðàêòåðà,
êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ åãî ðîäñòâåííèêîâ, à íå äëÿ ïóáëèêàöèè.
Ñîñòàâëåííàÿ àâòîðîì ñòàòüè òàáëèöà, ñ óêàçàíèåì òîìà, åãî íàçâàíèÿ,
êîëè÷åñòâà ñòðàíèö, èìååò ñëåäóþùèé âèä (òîëüêî â ïåðâîì è äâàäöàòü
÷åòâåðòîì òîìàõ èìååòñÿ îãëàâëåíèå).
ÒÎÌ

ÍÀÇÂÀÍÈÅ

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ
ÑÒÐÀÍÈÖ

Ò. 1 18851895
Ò. 2  18951900
Ò. 3  18951900
Ò. 4  19001903
Ò. 5  19031904
Ò. 6  19041905
(Ó÷åáà â óí-òå 1904
1911; 1906 / 7 ó÷. â
Ãåðìàíèè.)
Ò. 7  19051906
Ò. 8  19061907

«Äåòñòâî»
I. Îòðî÷åñòâî. Ãèìíàçèÿ
II è III Îòðî÷åñòâî
Îòðî÷åñòâî, Þíîñòü
II. Þíîñòü
Âåëèêèå ïîòðÿñåíèÿ â ñòàðîì óí-òå.

105 ñ.
78 ñ.
89 ñ.
154 ñ.
106 ñ.
190 ñ.

Âåëèêèå ïîòðÿñåíèÿ. Íà ïåðåïóòüå.
Ïîä íåáîì Øèëëåðà è Ã¸òå.

Ò. 9  19071909
Ò. 10  19091910
Ò. 11  19101911

Îïÿòü íà ðîäèíå.
Îò ÷åðíûõ âîä äî ÷åðíûõ.
Ìîñêâà-Ïåòåðáóðã. Ïåðâîå Ïóòåøåñòâèå
íà Êàâêàç.
Ïóòåøåñòâèå íà Êàâêàç.
Çèìà â 191112 ã. Ìîñêâå.
Çèìíèé ñåçîí 191213 ãã.
Ëåòî 1913 ã. Ñèìåèç.
Êàâêàçñêèé è Êàðàäàãñêèé ïîõîäû.
Çèìíèé ñåçîí 191314 ãã. â Ìîñêâå.
«Ãàëîïîì ïî åâðîïàì» (1914ã.).
«Ãàëîïîì ïî åâðîïàì» (1914 ã.).
1.Âíèç ïî Ðåéíó.
2.Ïîä íåáîì Èòàëèè.
Îñåíü 1914 ã. â Ñèìåèçå.
Çèìà 1415 ãã. â Ìîñêâå.
Ñ÷àñòëèâîå, õîòÿ âîåííîå ëåòî.

74 ñ.
75–214 (139ñ.)
Ïðîäîëæåíèå
íóìåðàöèè 7 ò.
108 ñ.
134 ñ.
97 ñ.

Ò. 12  19111913
Ò. 13  19131914

Ò.14  1914
Ò. 15  1914í.1916

198 ñ.
84 ñ.

167 ñ .
168–246 (78 ñ.)
ïðîäîëæåíèå
íóìåðàöèè 14 ò.
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Ò. 16  ê.19161918
Ò. 17  19181920
Ò. 18  19201921
Ò. 19  19221923
(1921 îñåíü  ëåòî 1922
ãã.)
Ò. 20  19231927
Ò. 21  19281932
Ò. 22  1933
Ò. 23  19331936
Ò. 24 – 1940–1944
Ò. 25  19451949

Ò. 26  19501969

Íàòàëüÿ Òàðóìîâà
Ïëàìåííûå ãîäèíû 191618 ãã.
Ïëàìåííûå ãîäèíû 191820 ãã.
Ñèìåèç-Ñèìôåðîïîëü.
Çàïîâåäíèê.
Âðàíãåëåâñêîå ëåòî 1920 ã.
Âàñèëü-Ñàðàéñêîå ëåòî 1921 ã.
Âàñèëü-Ñàðàéñêîå ëåòî.
Æèçíü â ßëòå (îñåíü 21  ëåòî 22 ãã.).

115 ñ .
92 ñ.

Êðûìñêèé óí-ò: ðàñöâåò è ëèêâèäàöèÿ.
Ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò.
Êðûìñêèé ïåðèîä. Ãîäû: 192832ãã.

101–276 (175ñ.)
Ïðîäîëæåíèå 19ò.
277–320 (43ñòð.)
Ïðîäîëæåíèå
20 ò.
37 ñ .
68 ñ.

Áàòóìñêîå èíòåðìåööî 1933 ã.
Ïåðåñåëåíèå â Ãîðüêèé 193336 ãã.
Ãîðüêèé 193739 ãã.
Les annees terribles 1940–41–42 ãã.
Ïåðåëîì âîéíû 1943–44 ãã.
Ãîä1945  Þáèëåéíûé.
Ãîä1946  Íà ïåðåïóòüå.
Ãîä1947  Îïÿòü ó ìîðÿ!
Ãîä1948  Ìåæäó Îäåññîé è Êðûìîì.
Ëåòîïèñü ìîåé æèçíè.
Memorabilia. Ìàòåðèàëû äëÿ
àâòîáèîãðàôèè.

102 ñ.
100 ñ.

93 ñ. (17ãëàâ)
119 ñ.

49 ñ.

Óæå â Êóðñêîé êëàññè÷åñêîé ãèìíàçèè ïðîÿâèëèñü íåçàóðÿäíûå
ñïîñîáíîñòè Ïóçàíîâà. Îêîí÷èâ ãèìíàçèþ â 1904 ãîäó, îí ïîñòóïèë íà
åñòåñòâåííîå îòäåëåíèå ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà. Êàê îí ïèøåò â ñâîèõ ìåìóàðàõ, áîëüøîå âëèÿíèå íà
ôîðìèðîâàíèå åãî êàê ó÷åíîãî îêàçàëè ëåêöèè ïðîôåññîðîâ
Ê. À. Òèìèðÿçåâà6 è Ì. À. Ìåíçáèðà7. 19061907 ó÷åáíûé ãîä Ïóçàíîâ
ïðîâåë â Ãåðìàíèè, ãäå ñëóøàë ëåêöèè â Ëåéïöèãñêîì è â Ãåéäåëüáåðãñêîì
óíèâåðñèòåòàõ. Âåðíóâøèñü ê îáó÷åíèþ â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå
îñåíüþ 1907 ã., Ïóçàíîâ ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ ïî çîîëîãèè; ðàáîòàë ñíà÷àëà
â ëàáîðàòîðèè H. Þ. Çîãpàôà8, à çàòåì Ìåíçáèpà  îñíîâàòåëÿ ðóññêîé
îðíèòîëîãèè. Äëÿ Ïóçàíîâà, ñóäÿ ïî âñåìó, ýòî çíàêîìñòâî ñòàëî
ðåøàþùèì â åãî íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè (òàê æå, êàê è çíàêîìñòâî
6

Ê. À. Òèìèðÿçåâ (18431920)  áèîëîã, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ ðóññêîé øêîëû
ôèçèîëîãèè ðàñòåíèé, ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
7 Ì. À. Ìåíçáèð (18551935)  çîîëîã, âûïóñêíèê, çàòåì ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà, àâòîð êëàññè÷åñêîãî òðóäà «Ïòèöû Ðîññèè» (2 òò., Ì., 18931895).
8 Í. Þ. Çîãðàô (18511919)  âûäàþùèéñÿ çîîëîã, âûïóñêíèê, çàòåì ïðîôåññîð
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
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ñ Âîëîøèíûì è Øåíãåëè  â ïîýçèè). Â 1909 ã. îí çàâåäîâàë
Ñåâàñòîïîëüñêîé áèîëîãè÷åñêîé ñòàíöèåé. Â 1910 ã. âìåñòå ñ Â. Í. Íèêèòèíûì
è Â. Â. Òpîèöêèì9 (ñîòðóäíèêè è òîâàðèùè ïî ðàáîòå â çîãðàôîâñêîé
ëàáîðàòîðèè) ïóòåøåñòâîâàë ïî áåðåãàì Êðàñíîãî ìîðÿ è Ãîëóáîãî Hèëà.
Ïóòåøåñòâèå äëèëîñü ÷åòûðå ìåñÿöà. È êàê ðåçóëüòàò  ñáîðíèê î÷åðêîâ
Ïóçàíîâà «Ìåæäó Íèëîì è Êðàñíûì ìîðåì». Çà ýòó êíèãó îí áûë
íàãðàæäåí Áîëüøîé ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ Îáùåñòâà èñïûòàòåëåé ïðèðîäû.
Â 1911 ã. Ïóçàíîâ îêîí÷èë óíèâåðñèòåò ñ äèïëîìîì ïåðâîé ñòåïåíè
è ïîëó÷èë ïðåäëîæåíèå îñòàòüñÿ â óíèâåðñèòåòå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ê ïðîôåññîðñêîìó çâàíèþ. Îäíàêî â çíàê ñîëèäàðíîñòè ñî ñâîèì ó÷èòåëåì,
ïðîôåññîðîì Ìåíçáèpîì, êîòîðûé áûë óâîëåí ïî ðàñïîðÿæåíèþ
ðåàêöèîííîãî ìèíèñòðà íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ Ë. À. Êaññî10 (18651914),
îí îòêàçàëñÿ îò ýòîãî ïðåäëîæåíèÿ11 è ïîñòóïèë â îñíîâàííóþ Ìåíçáèpîì
áèîëîãè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ ïðè Ìîñêîâñêîì îáùåñòâå èñïûòàòåëåé
ïðèðîäû. Èñõîäèâ âäîëü è ïîïåðåê Êðûì, Ïóçàíîâ îòïðàâèëñÿ
â äëèòåëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî Êàâêàçó, à ïîòîì, ïî êîìàíäèðîâêå Ìîñêîâñêîãî îáùåñòâà ëþáèòåëåé åñòåñòâîçíàíèÿ, àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè,
ñîâåðøèë áîëüøîå ïóòåøåñòâèå âîêðóã Àçèè, ïîñåòèë ßïîíèþ è Öåéëîí.
Âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ îí ñîáðàë êîëëåêöèþ, î êîòîðîé ñîâðåìåííûå
àíòðîïîëîãè ïèøóò ñëåäóþùåå12:

9

È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 10, ñ. 127128.
Ë. À. Êaññî (18651914)  ãëàâíîóïðàâëÿþùèé Ìèíèñòåðñòâà (ñ 1910), ìèíèñòð
íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè (19111914). Ïðîâîäèë æ¸ñòêóþ ïîëèòèêó îãðàíè÷åíèÿ
óíèâåðñèòåòñêèõ ñâîáîä è ïðàâ ñòóäåí÷åñòâà, óñèëåíèÿ íàäçîðà çà ïðåïîäàâàíèåì â âûñøèõ
è ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Èç óíèâåðñèòåòîâ áûëè óâîëåíû ìíîãèå ïðîôåññîðà
è ïðåïîäàâàòåëè ëèáåðàëüíîé îðèåíòàöèè. Àêòèâíî ïðàêòèêîâàëîñü íàçíà÷åíèå ïðîôåññîðîâ
íà äîëæíîñòè â ïðîòèâîâåñ îáû÷íîé ïðàêòèêå èõ èçáðàíèÿ â óíèâåðñèòåòàõ ñ ïîñëåäóþùèì
óòâåðæäåíèåì ìèíèñòðîì. Íàèáîëüøóþ èçâåñòíîñòü ïîëó÷èë ñêàíäàë («äåëî Êàññî»)
â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå. Â íà÷àëå 1911 â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ äåéñòâèé ïîëèöèè ïðè
ïîäàâëåíèè ñòóäåí÷åñêèõ âîëíåíèé â îòñòàâêó ïîäàëî ðóêîâîäñòâî óíèâåðñèòåòà  ðåêòîð
À.À. Ìàíóéëîâ, ïîìîùíèê ðåêòîðà Ì.À. Ìåíçáèð, ïðîðåêòîð Ì.À. Ìèíàêîâ. Êàññî ïðèíÿë
îòñòàâêè, ôàêòè÷åñêè ñîëèäàðèçèðîâàâøèñü ñ ïîëèöèåé. Òîãäà óíèâåðñèòåò äåìîíñòðàòèâíî
ïîêèíóëè îêîëî 130 ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà (â òîì ÷èñëå 21 ïðîôåññîð),
÷òî íàíåñëî çíà÷èòåëüíûé óùåðá êà÷åñòâó ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Ìíîãèå ñòóäåíòû áûëè
èñêëþ÷åíû èç âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
11 Îòäåë Ðåäêèõ Êíèã è Ðóêîïèñåé Íàó÷íîé áèáëèîòåêè ÌÃÓ. Îò÷åòû Èìïåðàòîðñêîãî
Ìîñêîâñêîãî Óíèâåðñèòåòà, 19111912 ãã.
12 Å. Â. Ãîâîð, Í. È. Íîâèêîâà. Ýòíîãðàôè÷åñêèå êîëëåêöèè èç Àâñòðàëèè è Îêåàíèè
â ôîíäàõ ÍÈÈ è ìóçåÿ àíòðîïîëîãèè ÌÃÓ // Âîïðîñû àíòðîïîëîãèè.  Ì., 1989. Âûï. 83
è äð.
10
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Â íà÷àëå XX âåêà ïî èíèöèàòèâå Ä. Í. Àíó÷èíà13 èíòåðåñíûå êîëëåêöèè áûëè
ïðèîáðåòåíû Ê.Ä. Áàëüìoíòîì14 è È.È. Ïóçàíîâûì. [ ] Â 1912 ã. èçâåñòíûé
ðóññêèé çîîëîã È.È. Ïóçàíîâ (18851971), â òî âðåìÿ ìîëîäîé âûïóñêíèê
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñîâåðøàÿ ïóòåøåñòâèå âîêðóã Àçèè, â Ñèíãàïóðå
ïðèîáðåë äëÿ Àíòðîïîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà äîâîëüíî
èíòåðåñíóþ êîëëåêöèþ ïàïóàññêèõ èäîëîâ, îðóæèÿ, íà÷àëüíè÷åñêèõ æåçëîâ,
ïðèâåçåííûõ òóäà áóðãèññêîé ïðàó15, ïðèøåäøåé èç Íîâîé Ãâèíåè.

Ñ 1914 ã. Ïóçàíîâ ïðîõîäèë ïîäãîòîâêó ê ïpîôåññîpñêîìó çâàíèþ ó À. H. Ñåâåpöîâà16; ïî ïðåäëîæåíèþ ïîñëåäíåãî â êîíöå 1915 ã. îí áûë îñòàâëåí ïðè
Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå. Îäíàêî èìåííî â ýòî âðåìÿ Ïóçàíîâà ïðèçûâàþò â àðìèþ, è ÷åðåç ïîëãîäà, ïîñëå ñïåöïîäãîòîâêè â Ïóëêîâñêîé
îáñåðâàòîðèè, îí áûë íàïðàâëåí â êà÷åñòâå ñèíîïòèêà íà àâñòðèéñêèé
ôðîíò (ãäå ñëóæèë âìåñòå ñ È. Ñ. Ùóêèíûì17  áóäóùèì èçâåñòíûì
ãåîìîðôîëîãîì), à ñ ôåâðàëÿ ïî äåêàáðü 1917 ã.  íà ×åðíîìîðñêóþ âîåííîìåòåîðîëîãè÷åñêóþ ñòàíöèþ â Ñåâàñòîïîëå. Â 1918 ã., äåìîáèëèçîâàâøèñü,
Ïóçàíîâ îñòàëñÿ â Êðûìó è ïîñåëèëñÿ â Ñèìåèçå, ãäå â íà÷àëå âåêà ñåìüåé
13 Ä. Í. Àíó÷èí (18431923)  âûäàþùèéñÿ îòå÷åñòâåííûé àíòðîïîëîã, ãåîãðàô,
ýòíîãðàô è àðõåîëîã. Ñ 1884 ã. ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ñ 1896 ã. àêàäåìèê,
à ñ 1898 ã. ïî÷¸òíûé ÷ëåí Àêàäåìèè íàóê. Â 1867 îêîí÷èë êóðñ åñòåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå ñ 1890 ó÷ðåäèë è ÷èòàë
ïåðâûé îòå÷åñòâåííûé êóðñ àíòðîïîëîãèè. Ñ 1885 äî êîíöà æèçíè ðóêîâîäèë âïåðâûå
ñîçäàííîé ïðè Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå êàôåäðîé ãåîãðàôèè. Ñ 1890 ïðåçèäåíò îáùåñòâà
ëþáèòåëåé åñòåñòâîçíàíèÿ, àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè (ÎËÅÀÝ). Â 1879 ïî åãî èíèöèàòèâå
ïðè Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå áûë ñîçäàí Ìóçåé àíòðîïîëîãèè (â 1919 êàôåäðà
àíòðîïîëîãèè, à â 1922 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò àíòðîïîëîãèè). Îñíîâíîé
ñïåöèàëüíîñòüþ Ä.Í. Àíó÷èíà áûëà àíòðîïîëîãèÿ, îäíèì èç îñíîâîïîëîæíèêîâ êîòîðîé îí
áûë â Ðîññèè.
14 Ê. Ä. Áàëüìîíò (18671942)  ïîýò-ñèìâîëèñò, ïåðåâîä÷èê, ýññåèñò, îäèí èç
âèäíåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðóññêîé ïîýçèè Ñåðåáðÿíîãî âåêà. Ä. Àíó÷èí. Çàìîðñêîå
ïóòåøåñòâèå Ê. Ä. Áàëüìîíòà // Ðóñ. âåäîìîñòè. 1913. ¹ 5.
15 Ðîä ïàðóñíîãî ñóäíà.
16 À. Í. Ñåâåðöîâ (18661936)  áèîëîã, âûïóñêíèê, ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà, ó÷åíèê Ì. À. Ìåíçáèðà, îñíîâîïîëîæíèê ýâîëþöèîííîé ìîðôîëîãèè
æèâîòíûõ; åãî èìåíåì íàçâàí Èíñòèòóò ïðîáëåì ýêîëîãèè è ýâîëþöèè ÐÀÍ. Ñûí
Í. À. Ñåâåðöîâà (18271885) çîîëîãà, çîîãåîãðàôà è ïóòåøåñòâåííèêà; ïðîôåññîðà
Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
17 È. Ñ. Ùóêèí (18851985)  ïðîôåññîð, âûäàþùèéñÿ ãåîìîðôîëîã. Â 1911 îêîí÷èë
ñ îòëè÷èåì Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò è îñòàâëåí íà êàôåäðå ãåîãðàôèè è ýòíîãðàôèè. Ïî÷òè
âñÿ åãî æèçíü  ïåäàãîãà è èññëåäîâàòåëÿ  ñâÿçàíà ñ ãåîãðàôè÷åñêèì ô-òîì ÌÃÓ èì.
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà. Áîëåå ïîëóâåêà ÷èòàë íà ãåîãðàôè÷åñêîì ôàêóëüòåòå óíèâåðñèòåòà êóðñû
ôèçè÷åñêîé ãåîãðàôèè, îáùåé ãåîìîðôîëîãèè è ãåîìîðôîëîãèè ÑÑÑÐ, ñîâìåùàÿ
ïåäàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó ñ ïîëåâûìè èññëåäîâàíèÿìè. Îäèí èç î÷åíü íåìíîãèõ ãåîãðàôîâ,
îòìåòèâøèé 100-ëåòíèé þáèëåé. Åìó ïðèíàäëåæèò ñâûøå 80 òðóäîâ, â ò.÷. ðÿä ìîíîãðàôèé,
îäíà èç íèõ  «Îáùàÿ ìîðôîëîãèÿ ñóøè», ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Ãèãàíòñêèé òðóä çàòðàòèë íà
ñîñòàâëåíèå «Ñëîâàðÿ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ òåðìèíîâ íà ÷åòûð¸õ ÿçûêàõ».

Íåîïóáëèêîâàííûå ìåìóàðû È. È. Ïóçàíîâà

219

Ïóçàíîâûõ áûëà ïîñòðîåíà ïðîñòîðíàÿ äà÷à. Â íà÷àëå 1930-õ ãã. âëàñòè
âûíóäèëè åãî «äîáðîâîëüíî» îòêàçàòüñÿ îò ñîáñòâåííîñòè, îäíàêî ýòà äà÷à
è ñåé÷àñ èçâåñòíà ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé êàê «äà÷à Ïóçàíîâûõ» è èìåííî
ïîä òàêèì íàçâàíèåì îíà âõîäèò â ïóòåâîäèòåëè ïî Þæíîìó áåðåãó
Êðûìà.
Â æèçíåííîì ïóòè è òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ïóçàíîâà È. Ò. Ðóñåâ18
âûäåëèë òðè ïåðèîäà: êðûìñêèé (19171933), ãîðüêîâñêèé (19331946)
è îäåññêèé (19471970), êîòîðûå áûëè òåñíî ñâÿçàíû ñ óíèâåðñèòåòàìè.
Ñ÷èòàþ òàêæå âàæíûì îòìåòèòü ïåðèîä ó÷åáû è ðàáîòû Ïóçàíîâà
â Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòå (19041917), òàê êàê ïåðâûå åãî ïåðåâîä÷åñêèå
òðóäû è ïåðâûå íàó÷íûå ïóòåøåñòâèÿ îòíîñÿòñÿ ê ýòîìó âðåìåíè. (Îñåíüþ
1904 ã. áûë ñäåëàí ïåðåâîä ôðåëèãðàòîâñêîé ïîýìû «Löwenritt» 19 ,
â ïåðåâîäå Ïóçàíîâà  «Öàðñêàÿ ïîåçäêà»; 1909  ïóòåøåñòâîâàë ïî
áåðåãàì Êðàñíîãî ìîðÿ è Ãîëóáîãî Hèëà; 1912  âîêðóã Àçèè).
Â ã. Ãîðüêîì (èìåííî çäåñü â 1941 ã. îí ïðèñòóïàåò ê íàïèñàíèþ
«Âîñïîìèíàíèé») Ïóçàíîâó äîâåëîñü âñòðåòèòüñÿ ñî ñâîèì áûâøèì
óíèâåðñèòåòñêèì ïðåïîäàâàòåëåì Àëåêñååì Äìèòðèåâè÷åì Íåêðàñîâûì
(1874-1960)20. Â ñòèõîòâîðåíèè (À. Ô. Íåêðàñîâó. Þáèëåéíûå îêòàâû),
ïîñâÿùåííîì 75-ëåòèþ Íåêðàñîâà, Ïóçàíîâ òàê âñïîìèíàë Ìîñêîâñêèé
óíèâåðñèòåò ñâîåé þíîñòè:
Ìû îáà îáùåé almae matris äåòè
È äîðîã íàì Òàòüÿíèí ñëàâíûé äåíü.
Ìû îáà ñâÿòî ÷òèì ÷åðòîãè ýòè,
Ãäå Òèìèðÿçåâà âèòàåò òåíü.
Ìèíóëî âðåìÿ òî (êàê âñå íà ñâåòå),
Êîãäà â ôóðàæêå ñèíåé íàáåêðåíü
ß ñíèçó ââåðõ ñìîòðåë íà âàñ, ó÷åíûõ,
Ñàì íàõîäÿñü ñðåäè þíöîâ çåëåíûõ.21

18 È. Ò. Ðóñåâ  ðóêîâîäèòåëü Ôîíäà çàùèòû è âîçðîæäåíèÿ äèêîé ïðèðîäû èìåíè
ïðîôåññîðà È.È. Ïóçàíîâà «Ïðèðîäíîå íàñëåäèå».
19 Ã. Ô. Ôðåéëèãðàò (18101876)  íåìåöêèé ïîýò, ïåðåâîä÷èê; âûäàþùèéñÿ
ïðåäñòàâèòåëü ðåâîëþöèîííîé ïîýçèè 1848 ã. Îäèí èç ñàìûõ âèäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé
ýêçîòèçìà â íåìåöêîé ðîìàíòè÷åñêîé ïîýçèè. Ñàìûå çíàìåíèòûå, èìåâøèå îãðîìíûé óñïåõ
ñòèõîòâîðåíèÿ è ïîýìû Ô. â ýòîì ðîäå: «Löwenritt», «Mohrenfürst», «Der Blumen Rache»,
«Prinz Eugen, der edle Ritter» è äð. Â íèõ ñêàçûâàåòñÿ õàðàêòåðíîå äëÿ ðîìàíòèêà ñòðåìëåíèå
áåæàòü îò äåéñòâèòåëüíîñòè â ìèð ôàíòàçèè, óïèâàòüñÿ êðàñêàìè ýêçîòè÷åñêîé ïðèðîäû,
âûäóìûâàòü ÿðêèé, ñêàçî÷íûé Âîñòîê, íè÷åãî îáùåãî ñ äåéñòâèòåëüíûì íå èìåþùèé.
20 À. Ä Íåêðàñîâ (18741960)  çîîëîã, ýìáðèîëîã è èñòîðèê áèîëîãèè. Â 1900 ã. îêîí÷èë
Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò; ñ 1905 ã. ïðåïîäàâàë â íåì. Ñ 1919 ã. ïðîôåññîð; ñ 1928 ã.
çàâåäóþùèé êàôåäðîé çîîëîãèè Íèæåãîðîäñêîãî, çàòåì Ãîðüêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.
21 È. Ïóçàíîâ. Òàëèïîò. Ñòèõè 19021967. Îäåññà, 1949. Ñ. 9192.
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Â ñåìåéíîì àðõèâå Ïóçàíîâûõ ñîõðàíèëñÿ ðèñóíîê Íåêðàñîâà,
äàòèðîâàííûé 1936 ãîäîì. [Ïðèëîæåíèå 1].
Â ÿíâàðå 1919 ã. â Ñåâàñòîïîëå, ãäå ïðîõîäèë 2-îé ñúåçä Òàâðè÷åñêîé
Íàó÷íîé Àññîöèàöèè, ïðîèçîøëî çíàêîìñòâî Ïóçàíîâà ñ Âîëîøèíûì.
Â ïåðåðûâå,  âñïîìèíàåò Èâàí Èâàíîâè÷ â ñâîèõ ìåìóàðàõ,  ÿ çàìåòèë
â êîðèäîðå íåçíàêîìóþ ìíå ôèãóðó êîðåíàñòîãî ÷åëîâåêà â çåëåíîì
àëüïèéñêîì êîñòþìå, â äëèííûõ ÷óëêàõ, ñ îãðîìíîé êîïíîé ñåäîâàòî-ðûæèõ
âîëîñ íà ëüâèíîé ãîëîâå.  Ïîýò Ìàêñèìèëèàí Âîëîøèí  øåïíóë ìíå îäèí
èç ñåâàñòîïîëüöåâ. Ýòî áûëà ìîÿ ïåðâàÿ âñòðå÷à ñ Ì. À. Âîëîøèíûì.22

Ïîñëå Ñåâàñòîïîëÿ, â 1919 ãîäó, áûëà âñòðå÷à ñ Âîëîøèíûì â Ñèìôåðîïîëå íà êâàðòèðå ïðîôåññîðà Â.È. Âåðíàäñêîãî23:
Â óñëîâëåííûé ÷àñ ÿ óæå áûë ó Âåðíàäñêîãî è çàíÿë ìåñòî â óãëó, ñðåäè
äðóãèõ ëþáèòåëåé ïîýçèè. È âîò îí âîøåë, âåäîìûé ïîä ðóêó Â. È. Âåðíàäñêèì  êðÿæèñòûé, ñðåäíåãî ðîñòà ìóæ÷èíà, ñ êîïíîé ðûæèõ ñ ïðîñåäüþ
âîëîñ íà ãîëîâå, îêàéìëÿþùåé ïðîñòîå ìóæèöêîå ëèöî ñ ãëóáîêî çàïàâøèìè
ãîëóáûìè ãëàçêàìè, ìóäðûìè è ïðîíèöàòåëüíûìè. Âñòàâ â óãëó êîìíàòû,
ó îêíà, Âîëîøèí íà÷àë. ×èòàë îí ìíîãî  ïîìèìî óæå èçâåñòíûõ ìíå «Íà
âîêçàëå» è «Íåîïàëèìàÿ êóïèíà», îí ïðî÷åë «Ñåâåðîâîñòîê», «Êèòåæ»,
«Äèêîå ïîëå» è äðóãèå ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ ïåðèîäà ãðàæäàíñêîé âîéíû,
ñòàâøèå âïîñëåäñòâèè çíàìåíèòûìè. ×èòàë îí, êîíå÷íî, íà ïàìÿòü  êàê-òî
ïî-îñîáåííîìó, ïî-âîëîøèíñêè  ïðîñòî, íî ýíåðãè÷íî.24

Èâàí Èâàíîâè÷ âñòðå÷àëñÿ ñ Âîëîøèíûì åùå íåñêîëüêî ðàç. Ëåòîì
1931 ãîäà Ïóçàíîâ íàâåñòèë Ìàêñèìèëèàíà Âîëîøèíà íà åãî äà÷å â Êîêòåáåëå. Âîò êàê îí îá ýòîì âñïîìèíàë:
[...] Ñ òðåïåòîì ñåðäå÷íûì îòïðàâèëñÿ ñ âèçèòîì ê «Âëàñòèòåëþ ìîèõ äóì»,
ïîýòó Ìàêñèìèëèàíó Âîëîøèíó, ïðîæèâàâøåìó â ñâîåé äà÷å, íàçâàííîé èì
«Äîìîì Ïîýòà». ß èìåë îñíîâàíèå ÿâèòüñÿ ê Âîëîøèíó îòíþäü íå â êà÷åñòâå
ëþáîïûòñòâóþùåãî òóðèñòà: âî-ïåðâûõ, ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ íèì åùå â ãîäû
Ðåâîëþöèè â Ñèìôåðîïîëå, äèñêóòèðîâàë ñ íèì è ñ ïðîôåññîðîì À. À. Áàéêîâûì; íàêîíåö, ÿ ñòàë èçâåñòåí â Êðûìó êàê çíàòîê è äåêëàìàòîð åãî ñòèõîâ,
22
23

È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 17, ñ. 48.
Â. È. Âåðíàäñêèé (18631945)  ðîññèéñêèé åñòåñòâîèñïûòàòåëü, ìûñëèòåëü
è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü. Îñíîâîïîëîæíèê êîìïëåêñà ñîâðåìåííûõ íàóê î Çåìëå. Ñîçäàòåëü
ìíîãèõ íàó÷íûõ øêîë. Àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ (1925); ïåðâûé ïðåçèäåíò ÀÍ Óêðàèíû (1919).
Ðåêòîð Òàâðè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (19201921). Ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà
(â 18981911), óøåë â îòñòàâêó â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ ïðèòåñíåíèé ñòóäåí÷åñòâà. Åãî òðóäû
ñîñòàâëÿþò áîëåå 700 íàèìåíîâàíèé.
24 È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 17, ñ. 61.
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÷òî áûëî åìó, êîíå÷íî, èçâåñòíî, îñîáåííî îò ãîñòèâøåé ó íåãî â 1928 ãîäó
÷åòû Øåíãåëè. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî Âîëîøèí âñòðåòèë ìåíÿ âåñüìà ëþáåçíî
ñ âîçãëàñîì: «À, Èâàí Èâàíîâè÷! Ìèëîñòè ïðîøó»25

Çà âå÷åðíèì ÷àåì ó íèõ çàâÿçàëñÿ íåïðèíóæäåííûé ðàçãîâîð î ïîëîæåíèè Êðûìñêîãî ïåäèíñòèòóòà, î åãî ïðîôåññîðàõ è â îñîáåííîñòè
î Øåíãåëè, è î ïîýçèè. Ìíîãî ãîâîðèëè î ñîçäàíèå âåíêà ñîíåòîâ
Âîëîøèíà «Limaria» è «Corona Astralis». Âñå óñëûøàííîå îò ìýòðà, Èâàí
Èâàíîâè÷ ðåøèë èñïîëüçîâàòü ïðè îêîí÷àòåëüíîé øëèôîâêå âåíêà ñîíåòîâ
«Êðûì», íàä êîòîðûì íà÷àë ðàáîòàòü. Ñâîå âïå÷àòëåíèå îò âñòðå÷è
Ïóçàíîâ, âîçâðàòèâøèñü â Ñèìôåðîïîëü, âûðàçèë â ñòèõîòâîðåíèè
«Íàåäèíå ñ ìîðåì». Íà ïðîùàíèå Âîëîøèí ïîäàðèë Ïóçàíîâó òðè
àêâàðåëè, êîòîðûå õðàíÿòñÿ ó åãî âíóêîâ.
Âîëîøèí, ñëåäóÿ ñâîåìó îáûêíîâåíèþ, ðàçëîæèë êó÷ó ñâîèõ àêâàðåëåé
è ïðåäëîæèë âûáðàòü ñåáå íà ïàìÿòü  «õî÷ó øòóêè òðè-÷åòûðå». Âñå
ïðåäëîæåííûå àêâàðåëè ïîâòîðÿëè â ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ îäèí è òîò æå
ëåéòìîòèâ: âûææåííûå õîëìû Êîêòåáåëÿ, ãðîçíûå óñòóïû è ãðåáíè Êàðàäàãà,
ëàçóðíûé Êîêòåáåëüñêèé çàëèâ. Èç ñêðîìíîñòè ÿ îòëîæèë ñåáå äâå àêâàðåëè
 êîíå÷íî, èç òåõ, êîòîðûå ìíå áîëüøå âñåãî ïîíðàâèëèñü.26

Èçâåñòèå 11 àâãóñòà 1932 ãîäà î ñìåðòè Âîëîøèíà êàê «ãðîìîì
ïîðàçèëî» Ïóçàíîâà. Îí «íàìåðåâàëñÿ íàâåñòèòü åãî ïî ïðèìåðó ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäà!»
Èìÿ Ïóçàíîâà êàê ïîýòà, ìàëî èçâåñòíî. Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîèõ ñòèõîâ
àâòîð ñîáðàë â ðóêîïèñíîì ñáîðíèêå «Òàëèïîò»27. Îäíèì èç ëþáèìûõ åãî
æàíðîâ áûëà ïèíàêîïîýçèÿ  ñòèõîòâîðíîå ñîïðîâîæäåíèå æèâîïèñíûõ
êàðòèí (ñòèõîòâîðåíèÿ «Îòåö è ñûí» è «Êàçíü»), à îäíîé èç ëþáèìûõ
ïîýòè÷åñêèõ ôîðì  âåíîê ñîíåòîâ (âåíîê ñîíåòîâ «Êðûì»). Ìàñòåðñêè
âëàäåÿ êëàññè÷åñêèì ñòèõîì, Ïóçàíîâ ïîðîé ïåðåõîäèò ê ñâîáîäíîìó
áåëîìó ñòèõó  òàêîâî ñòèõîòâîðåíèå «Ãëàçà», âûçûâàþùåå â ïàìÿòè
ñòðàíèöû Ãîãîëÿ è Äîñòîåâñêîãî. Çàíèìàëñÿ Ïóçàíîâ è ñòèõîòâîðíûìè
ïåðåâîäàìè  ñ àíãëèéñêîãî, ôðàíöóçñêîãî è íåìåöêîãî ÿçûêîâ. Ïåðâûå åãî
ïåðåâîä÷åñêèå ðàáîòû îòíîñÿòñÿ ê 1904 ã., íî ïåðâîíà÷àëüíûå ðåäàêöèè
ïåðåâîäîâ ñîäåðæàëè ìíîãî àâòîðñêèõ îøèáîê. Â ñâîèõ ìåìóàðàõ Èâàí
Èâàíîâè÷ ïèñàë, ÷òî îò Øåíãåëè, èçâåñòíîãî àâòîðà «Òðàêòàòà î ðóññêîì
ñòèõå», îí ïîëó÷èë ðÿä öåííûõ òåõíè÷åñêèõ óêàçàíèé è ðàçúÿñíåíèé. Ïðè

25
26
27

È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 21, ñ. 18.
Òàì æå, ñ. 20.
Ðàçíîâèäíîñòü öåéëîíñêèõ ïàëüì.
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ïåðåâîäàõ è â ñîáñòâåííûõ ñòèõàõ Ïóçàíîâ äàëåêî íå âñåãäà ñîáëþäàë
ïðàâèëà âåðñèôèêàöèè  íå âûäåðæèâàë ïðèíÿòûå â îðèãèíàëå ÷åðåäîâàíèå ìóæñêèõ è æåíñêèõ îêîí÷àíèé. Äðóãîé ÷àñòîé îøèáêîé áûëî
íåñîáëþäåíèå îáÿçàòåëüíîé öåçóðû, äåëÿùåé ïîïîëàì øåñòèñòîïíûé ÿìá.
Õîòÿ ýòî è äåëàþò íåêîòîðûå èãíîðèðóþùèå ïðàâèëà ñòèõîòâîðöû, íî ýòî
íåóäîáíî è íåêðàñèâî. Ëó÷øå òàê íå äåëàéòå!  ãîâîðèë Øåíãåëè.  Òàê,
íàïðèìåð, ñëîâî «ñïàëåííûé» ìîæíî ðèôìîâàòü ñ «íàêëîíåííûé,
ñêðûëåííûé», íî íå «íàêëîíåííûõ, îêðûëåííûõ». «Êîíå÷íî ðèôìóþò è òàê
 íî ýòî è íåêðàñèâî, è êàê-òî íå îïðÿòíî»,  ó÷èë ìåíÿ ñòðîãèé ñòèõîâåä.
Ó÷èòûâàÿ, ïðè ýòîì, ÷òî â ñêîðîì âðåìåíè Øåíãåëè ïîäàðèë ìíå è ñâîè
ïå÷àòíûå ïóáëèêàöèè ïî òåõíèêå ñòèõà, ÿ ñ ïðèçíàòåëüíîñòüþ ñ÷èòàþ Ãåîðãèÿ
Àðêàäüåâè÷à ìîèì íàñòîÿùèì ó÷èòåëåì íåëåãêîãî èñêóññòâà ñòèõîòâîðñòâà.28

Áëèçêîå îáùåíèå ñ ïîýòîì äàëî âîçìîæíîñòü Ïóçàíîâó ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíûì ïîýòîì-ïåðåâîä÷èêîì. Åâãåíèé Âèòêîâñêèé, èçâåñòíûé
ëèòåðàòóðîâåä, ïîýò è ïåðåâîä÷èê ïèñàë: «È. Ïóçàíîâó ïðèíàäëåæèò ïåðåâîä
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîãî ñâîäà ïîýòè÷åñêèõ è êðèòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé
Ëåêîíòà äå Ëèëÿ, íî ýòà ðàáîòà îñòàëàñü íåèçâåñòíîé ÷èòàòåëþ».29 Â 1956 ã.
â òðèíàäöàòîì òîìå «Ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé» Âèêòîðà Ãþãî áûëè îïóáëèêîâàíû íåñêîëüêî åãî ïåðåâîäîâ («Ñàòóðí», «Òðè ñîòíè»)30; ïå÷àòàëèñü
òàêæå ïåðåâîäû èç Áàéðîíà («Ñòèõè, íàïèñàííûå ïîñëå ïåðåñå÷åíèÿ
âïëàâü Äàðäàíåëë ìåæäó Ñåñòîñîì è Àáèäîñîì»)31. Åìó ïðèíàäëåæèò
ïåðåâîä ïîýòè÷åñêèõ è êðèòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé Øàðëÿ Ëåêîíò äå Ëèëÿ
(«Ïîñëåäíåå âîñïîìèíàíèå», «Îðôè÷åñêèå ãèìíû»: 1. Àðîìàò íèìô
(Áëàãîóõàíèÿ); 2. Àðîìàò Ãåëèÿ  Àïîëëîíà (Ãåëèîòðîï); 3. Àðîìàò Ñåëåíû
(Ìèðò)). Â êðóãó ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåðåâîä÷èêîâ Ïóçàíîâ èçâåñòåí,
ïðåæäå âñåãî, èìåííî êàê ïåðåâîä÷èê, îòêðûâøèé Ëåêîíò äå Ëèëÿ ðóññêîìó ÷èòàòåëþ. Â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ îí îïèñûâàë ñïîð ìåæäó íèì
è Âîëîøèíûì â äîìå À. À. Áàéêîâà32 â 1922 ã. î òîì, êàêàÿ êóëüòóðà áîëüøå
28
29
30

È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 21, ñ. 323324.
Å. Âèòêîâñêèé. Ïëîäû ïîçäíåé çðåëîñòè. Ì.: Âîäîëåé, 2011. Ñ. 143.
Âèêòîð Ãþãî. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â ïÿòíàäöàòè òîìàõ. Ò. 13. Ì.: Ãîñ. èçä. õóä. ëèò.,
1956, ñ. 6768, 324330.
31 Ä. Ã. Áàéðîí. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â ÷åòûðåõ òîìàõ. Ò. 2. Ì.: Èçä-âî «Ïðàâäà», 1981,
ñ. 48.
32 À. À. Áàéêîâ (18701946)  ðóññêèé, ñîâåòñêèé õèìèê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí è âèöåïðåçèäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñ 1880 ãîäà ó÷èëñÿ â Êóðñêîé ãèìíàçèè, ãäå ñåðüåçíî óâëåêñÿ õèìèåé.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãèìíàçèè â 1889 ãîäó ïîñòóïèë íà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà. Òàì ñòàë ó÷åíèêîì Ä. È. Ìåíäåëååâà. Â 1918 âûåõàë
â Êðûì â ëå÷åáíûé îòïóñê, ãäå åìó ïðèøëîñü ïåðåæèòü âåñü ïåðèîä ãðàæäàíñêîé âîéíû.
Çàðàáàòûâàë íà æèçíü ïðåïîäàâàíèåì â ìåñòíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ñ 19211923 ãã.
 ðåêòîð Êðûìñêîãî óíèâåðñèòåòà.
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äàëà ÷åëîâå÷åñòâó: íåìåöêàÿ èëè ôðàíöóçñêàÿ. Èâàí Èâàíîâè÷ çàùèùàë
êóëüòóðó Øèëëåðà è Ãåòå, Âîëîøèí è Áàéêîâ çàùèùàëè ôðàíöóçîâ.
Êîãäà ÿ àðãóìåíòèðîâàë íåìåöêîé ýðóäèöèåé è îñíîâàòåëüíîñòüþ, ìîè
ïðîòèâíèêè óêàçûâàëè ìíå, ÷òî è ó íåìöåâ íå áûëî òàêèõ èçóìèòåëüíûõ
ýðóäèòîâ êàê Ëèòðå 33  ôèëîëîã è ôèëîñîô-ïîçèòèâèñò, ñîçäàâøèé
çàìå÷àòåëüíûé ñëîâàðü ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà. Ëèøü ìíîãî ïîçæå,
ïîçíàêîìèâøèñü ñ èçóìèòåëüíîé ôðàíöóçñêîé ëèòåðàòóðîé, ÿ óáåäèëñÿ, ÷òî
Âîëîøèí è Áàéêîâ âî ìíîãîì áûëè ïðàâû.34

Îñîáîå ìåñòî â æèçíè Ïóçàíîâà çàíèìàëî çíàêîìñòâî è äðóæáà
ñ ïîýòîì Øåíãåëè è åãî æåíîé Í. Ë. Ìàíóõèíîé35, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü
îñåíüþ 1927 ã. â Ñèìôåðîïîëå. Ïîçíàêîìèëñÿ Ïóçàíîâ ñ Øåíãåëè íà îäíîì
èç ïåäèíñòèòóòñêèõ çàñåäàíèé: «ýòî áûë ñòðîéíûé, î÷åíü êðàñèâûé áðþíåò
â î÷êàõ, êîòîðûé ïðè âñòðå÷àõ ñäåðæàííî-âåæëèâî êëàíÿëñÿ ìíå, íå
âñòóïàÿ, âïðî÷åì, â ðàçãîâîðû». Áîëåå òåñíîå çíàêîìñòâî ïðîèçîøëî ÷óòü
ïîçæå, êîãäà èõ ñåìüè ïåðååõàëè â Ñèìôåðîïîëü. Øåíãåëè, êàê âñïîìèíàë
Ïóçàíîâ, îêàçàëñÿ «÷ðåçâû÷àéíî ìèëûì, èíòåðåñíûì ñîáåñåäíèêîì».
Âàäèì Ïåðåëüìóòåð36 ïèñàë îá ýòîì ïåðèîäå:
Ëåòîì 1927 ãîäà Øåíãåëè óåçæàåò èç Ìîñêâû. Ñ îñåíè îí  ïðåïîäàâàòåëü
Ñèìôåðîïîëüñêîãî óíèâåðñèòåòà37. Ïðè÷èíû ýòîãî ãîäè÷íîãî äîáðîâîëüíîãî
33 Ýìèëü Ëèòðe (18011893)  ôðàíöóçñêèé ôèëîëîã è ôèëîñîô-ïîçèòèâèñò. Àâòîð
êëàññè÷åñêîãî «Ñëîâàðÿ ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà».
34 È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 19, ñ. 73.
35 Í. Ë. Ìàíóõèíà (18931980)  ïîýòåññà, âòîðàÿ æåíà Ã.À. Øåíãåëè. Â äåâè÷åñòâå
Ëóêèíà, ïðîèñõîäèëà èç îôèöåðñêîé ñåìüè. Ïåðâûì ìóæåì åå áûë áîãàòûé ìîñêîâñêèé âðà÷
Ñåðãåé Ìàíóõèí  ÷åëîâåê êóëüòóðíûé è áåçóìíî åå ëþáèâøèé.
36 Â. Ã. Ïåðåëüìóòåð (ã.ð. 1943)  ïîýò, èñòîðèê ëèòåðàòóðû, ýññåèñò, êóëüòóðîëîã,
õóäîæíèê-ãðàôèê, ðåäàêòîð èíòåðíåò-æóðíàëà ðóññêîé êóëüòóðû Toronto Slavic Quarterly,
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ðîñññèéñêîé àêàäåìèè åñòåñòâåííûõ íàóê (ÐÀÅÍ). Ïîäãîòîâèë è èçäàë
áîëåå 50 êíèã ðóññêèõ ïîýòîâ è ïðîçàèêîâ: Ï. À. Âÿçåìñêîãî, Ê. Ê. Ñëó÷åâñêîãî,
Â. Ô. Õîäàñåâè÷à, Ã. À. Øåíãåëè, Ñ. Â. Øåðâèíñêîãî, À. À. Øòåéíáåðãà, Â. Ï. Êàòàåâà,
à òàêæå êíèãè ïî èñòîðèè ëèòåðàòóðû.
37 Òàâðè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ê îñåíè 1918 ã. áûë ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàí
ïðåïîäàâàòåëÿìè âûñøåé êâàëèôèêàöèè. Ê ýòîìó âðåìåíè â Êðûì ïåðååõàëè âñåìèðíî
èçâåñòíûå ó÷åíûå: àêàäåìèêè Í. È. Àíäðóñîâ, Â. È. Ïàëëàäèí, Â. À. Îáðó÷åâ, Ï. Ï. Ñóøêèí
è äð. Â êîíöå ñåíòÿáðÿ âñå ñëóæáû ßëòèíñêîãî îòäåëåíèÿ áûëè ïåðåâåäåíû â Ñèìôåðîïîëü,
à 14 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Òàâðè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà êàê
ñàìîñòîÿòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Â ãîäû ãðàæäàíñêîé ìåæäîóñîáèöû óíèâåðñèòåòó âûïàëî
ñòàòü ãëàâíûì íàó÷íûì öåíòðîì âñåãî ðåãèîíà. Àêàäåìèê Âåðíàäñêèé, âîçãëàâèâøèé
óíèâåðñèòåò â îêòÿáðå 1920 ã., îòìå÷àë, ÷òî òîãäà Òàâðè÷åñêèé óíèâåðñèòåò «ïðåäñòàâëÿë
ñîáîé îäíó èç ñàìûõ ñèëüíûõ íàó÷íûõ øêîë â ñòðàíå». Çäåñü ðàáîòàëè ñåìü àêàäåìèêîâ
(Í. È. Àíäðóñîâ, Ì. Ì. Áîãîñëîâñêèé, Â. È. Âåðíàäñêèé, Ê. Ã. Âîáëûé, Ä. À. Ãðàâå,
À. Ý. Êåññëåð, Â. À. Îáðó÷åâ), ÷åòûðå ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòà (Ä. Â. Àéíàëîâ, Í. Ê. Ãóäçèé,
È. À. Ëèíè÷åíêî, Â. Å. Ïåòóõîâ), ñâûøå 100 ïðîôåññîðîâ. Òàâðè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
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«èçãíàíèÿ» (òàê îçàãëàâëåíî íàïèñàííîå â Ñèìôåðîïîëå ñòèõîòâîðåíèå) áûëè
ñåðüåçíû. Â 1920-õ ãã. Øåíãåëè «ñõâàòèëñÿ» ñ ëåôîâöàìè âî ãëàâå
ñ Ìàÿêîâñêèì, îòðèöàâøèì êóëüòóðíîå íàñëåäèå, è âûïóñòèë â 1927 ã. ïðîòèâ
íåãî ðåçêèé ïàìôëåò «Ìàÿêîâñêèé âî âåñü ðîñò», î ÷åì, ïðàâäà, óçíàâ î åãî
òðàãè÷åñêîé ãèáåëè, èñêðåííå ñîæàëåë...38

Ìåìóàðíûå âîñïîìèíàíèÿ Ïóçàíîâà ðèñóþò áîëåå ïîäðîáíóþ êàðòèíó
ïðåáûâàíèÿ ñåìüè Øåíãåëè â Ñèìôåðîïîëå. Âñêîðå ïîñëå ïðèåçäà
â Ñèìôåðîïîëü ñåìüè ïîäðóæèëèñü è ñòàëè ÷àñòûìè ãîñòÿìè äðóã ó äðóãà.
Ñåìüÿ Àðêàäèÿ Ãåîðãèåâè÷à ñîñòîÿëà èç ñóïðóãè, Íèíû Ëåîíòüåâíû,
äîìðàáîòíèöû Äàøè è ñîáàêè äîáåðìàí-ïèí÷åðà, ïî êëè÷êå Âîðîí. Èç
Ìîñêâû áûëî ïðèâåçåíî ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàãàæà, è ìåáëèðîâêà èõ
êîìíàòû áûëà áîëåå ÷åì ñêðîìíîé. Óþò ñîçäàâàëè ìíîãî÷èñëåííûå
ôîòîãðàôèè  â îñíîâíîì, ïîðòðåòû äðóçåé. Âîò êàê Ïóçàíîâ îïèñûâàåò
áûò ñåìüè Øåíãåëè:
Êîìíàòà îòàïëèâàëàñü ñâîåîáðàçíî, âìåñòî òðàäèöèîííîé ïåðåíîñíîé
ïëèòêè-áóðæóéêè ïîñðåäè êîìíàòû; íà ôóíäàìåíòå èç íåñêîëüêèõ êèðïè÷åé,
âîçâûøàëñÿ ÷óãóíîê, æåñòÿíûå òðóáû îò êîòîðîãî, ïåðåêèíóòûå ÷åðåç âñþ
êîìíàòó, åå ñîãðåâàëè âî âðåìÿ çèìíèõ õîëîäîâ. Ýòîò æå ÷óãóíîê, â êîòîðîì
çèìîé ïåðìàíåíòíî ãîðåë êàìåííûé óãîëü, âðåìåíàìè ðàñêàëÿÿ åãî äî êðàñíà,
ñëóæèë è äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, êîòîðàÿ îòëè÷àëàñü ñïàðòàíñêîé
ïðîñòîòîé.39

Ïðè÷èíà òàêîé ýêîíîìèè çàêëþ÷àëàñü â ñëåäóþùåì: «ñóïðóãè êîïèëè
äåíüãè íà îáÿçàòåëüíûå ïîåçäêè â Ìîñêâó, êîòîðûå âñåãäà ñîâåðøàëè â
âàãîíå äàæå íå ïåðâîãî êëàññà, à â ìåæäóíàðîäíîì». Îò ýòîãî ïðèíöèïà
Øåíãåëè íèêîãäà íå îòñòóïàë. Äðóãèì «ïóíêòèêîì» áûëî äîâîëüíî
ñòðàííîå ó ïîýòà «íåïðèÿòèå ìóçûêè».
Îí ñîâåðøåííî áûë ëèøåí ìóçûêàëüíîãî ñëóõà, íå âîñïðèíèìàë êðàñîò
Áåòõîâåíà è Ìîöàðòà, è ðàäèî ïðèâîäèëî åãî â òèõîå áåøåíñòâî. Íèíà
Ëåîíòüåâíà ñî ñìåõîì ðàññêàçûâàëà, êàê, âõîäÿ â ìåæäóíàðîäíûé âàãîí
ïðîñóùåñòâîâàë äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà. 23 îêòÿáðÿ 1920 ã. Êðûìñêèé ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò
ïðèñòóïèë ê ðåîðãàíèçàöèè Òàâðè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 12 ÿíâàðÿ 1921 ã. Âåðíàäñêèé
îòêàçûâàåòñÿ îò äîëæíîñòè ðåêòîðà Òàâðè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 25 ÿíâàðÿ Êðûìñêàÿ âëàñòü
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âûñûëêå Âåðíàäñêîãî è äðóãèõ èçâåñòíûõ ó÷åíûõ èç Êðûìà.
23 ôåâðàëÿ Âåðíàäñêèé ñ ãðóïïîé ïðîôåññîðîâ Òàâðè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîä óñèëåííîé
îõðàíîé ×Ê âûåõàë èç Ñèìôåðîïîëÿ â Ìîñêâó. Îñåíüþ 1925 ã. Êðûìñêèé óíèâåðñèòåò
ïðåîáðàçîâàí â Êðûìñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ì. Â. Ôðóíçå.
38 Â. Ïåðåëüìóòåð. Æèâóùèé íà ìàÿêå (Íàä àðõèâîì Ãåîðãèÿ Øåíãåëè) // Âîïðîñû
ëèòåðàòóðû. Ì., 1990, ¹ 6, ñ. 6668.
39 È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 21, ñ. 291.
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ñêîðîãî ïîåçäà è ñëûøà çâóêè ðàäèî, Ãåîðãèé Àðêàäüåâè÷ ïîäçûâàë ê ñåáå
ïðîâîäíèêà, è ñòðîãî ãëÿäÿ íà íåãî â óïîð ñêâîçü ñâîè êðóãëûå î÷êè, âðó÷àë
êðóïíóþ äåíåæíóþ êóïþðó ñî ñëîâàìè: «À ðàäèî ó íàñ èñ-ïîð-÷å-íî!
Ïîíèìàåòå?»  Ïðîâîäíèê, ñíà÷àëà â íåäîóìåíèè ïî÷åñàâøèé çàòûëîê,
áûñòðî ñîîáðàæàë, è îòâå÷àë ñ ãëóáîêèì ïîêëîíîì: «Ïîíèìàþ-ñ!» ×åðåç
íåñêîëüêî ìèíóò ðàäèî çàìîëêàëî íàäîëãî  äî ñàìîé êîíå÷íîé îñòàíîâêè.40

Çà áåñåäàìè âîêðóã «ðàñêàëåííîãî î÷àãà» ìíîãîå ñòàëî èçâåñòíî
Ïóçàíîâó î ñåìåéíîé æèçíè Øåíãåëè, îá èõ ïðîèñõîæäåíèè, î ÷åì îí
äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî îïèñûâàåò â ìåìóàðàõ.
Ãåîðãèé Àðêàäüåâè÷ â ðàííåì äåòñòâå ïåðååõàë â Êåð÷ü. Ñâîé ðîäíîé ãîðîä,
ïîëíûé ñåäîé äðåâíîñòè, Øåíãåëè ëþáèë ñòðàñòíî, è âñþ æèçíü ìå÷òàë
ïåðåñåëèòüñÿ íà áåðåãà Áîñôîðà Êèììåðèéñêîãî; ëó÷øèì îòäûõîì äëÿ íåãî
áûëî ïîæèòü õîòü íåìíîãî íå íà êàêîì-íèáóäü Êðûìñêîì èëè Êàâêàçñêîì
êóðîðòå, à â ðûáàöêîé õèáàðêå íà áåðåãó Ïðîëèâà:
Íèêîãäà íå çàáóäó ÿ ýòîò ñóõîé èçâåñòíÿê
Îáîðâàâøèéñÿ êðóòî íàâñòðå÷ó ïðèáîþ è áðèçó 
Íèêîãäà íå çàáóäó ÿ ýòîò ñîëåíûé ñêâîçíÿê 
×òî ïîëûíüþ çâåíèò, ïðîáåãàÿ îáðûâ ïî êàðíèçó 
ïðèçíàåòñÿ îí â îäíîì èç àâòîáèîãðàôè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé ñáîðíèêà
«Íîðä». Îäíàêî, ðåâíèâàÿ æåíà-ïîýòåññà îòíþäü íå ðàçäåëÿëà ýòîé ëþáâè
ìóæà ê ãëóõîìó ïðîâèíöèàëüíîìó ãîðîäêó è ìå÷òà êåð÷åíñêîãî ïàòðèîòà òàê
è îñòàëàñü íåîñóùåñòâëåííîé!..41

Íèíà Ëåîíòüåâíà Ìàíóõèíà-Øåíãåëè, êàê ïèøåò Ïóçàíîâ, ïðîèñõîäèëà èç îôèöåðñêîé ñåìüè Ëóêúÿíîâûõ. Äðóãèå èññëåäîâàòåëè óêàçûâàþò ôàìèëèþ Ëóêèíà, à íå Ëóêüÿíîâà. Äóìàþ, ÷òî ýòî îøèáêà Ïóçàíîâà,
òàê êàê ýòîò ôàêò îí çàïèñûâàë ñî ñëîâ æåíû, Åâãåíèè Íèêîëàåâíû42,
êîòîðîé ëèøü ìíîãî ïîçäíåå, â Êîêòåáåëå, Íèíà Ëåîíòüåâíà ðàññêàçàëà
î ñâîåé «äîâîëüíî áóðíî ïðîâåäåííîé ìîëîäîñòè».

40
41
42

È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 21, ñ. 292.
Òàì æå, ñ. 324325.
Å. Í. Ïóçàíîâà (18891968)  æåíà È. È. Ïóçàíîâà, óðîæäåííàÿ Ãàëèöêàÿ, ñ êîòîðîé
îí ïðîæèë áîëåå ïîëóâåêà. Èìåëè äâóõ ñûíîâåé. Ñòàðøèé ñûí Áîðèñ (19192007) âûáðàë
ìîðñêóþ êàðüåðó: ñòàðøèì ìåõàíèêîì ãðóçîâûõ è ïàññàæèðñêèõ ñóäîâ ×åðíîìîðñêîãî
ïàðîõîäñòâà îáîøåë ïî÷òè âñå êðóïíûå ïîðòû ìèðà, íî, êàê è åãî îòåö, ñîõðàíèë âåðíîñòü
Êðûìó, ñ÷èòàÿ åãî êðàñèâåéøèì ìåñòîì íà çåìëå. Ìëàäøèé ñûí Ñåðãåé (ð. 1926) äî
ïîñëåäíåãî âðåìåíè òàêæå åæåãîäíî íàâåùàë Êðûì. Ñåðãåé Èâàíîâè÷ áûë âîåííûì
òîïîãðàôîì, ïîñëå âûõîäà â îòñòàâêó ïðåïîäàâàë â Ëüâîâñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå.
Âíóê è ïðàâíóê Ïóçàíîâà ïðîäîëæèëè ñâÿçü ñ Ìîñêîâñêèì óíèâåðñèòåòîì  îáà îêîí÷èëè
ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò.
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Åå äåòñòâî è þíîñòü ïðîøëè â áåäíîñòè, íî âñå æå, îíà ìîãëà îêîí÷èòü
èíñòèòóò. Ïîñëå ñìåðòè îòöà, îòëè÷àâøåãîñÿ ñòðîãèìè ïðàâèëàìè, ìàòü
âòîðè÷íî âûøëà çàìóæ, à âñêîðå  è äî÷ü Íèíà. Ïåðâûì ìóæåì åå áûë
áîãàòûé ìîñêâè÷ âðà÷ Ñåðãåé Ìàíóõèí  ÷åëîâåê êóëüòóðíûé è áåçóìíî åå
ëþáèâøèé. Îäíàêî, îíà îòíþäü íå ðàçäåëÿëà åãî ëþáâè è ïî åå îòêðîâåííîìó
ïðèçíàíèþ âûøëà çàìóæ äëÿ òîãî, ÷òîáû âûðâàòüñÿ, íàêîíåö, èç îáñòàíîâêè
îïîñòûëåâøåé áåäíîñòè. Íå ÷àÿâøèé â Íèíå äóøè ìóæ ÷àñòî âîçèë åå ïî
çàãðàíèöàì, ãäå îíà ïîäîëãó æèâàëà è â Ïàðèæå, è â Íèööå, è ãäå ó íå¸ áûëî
ìíîãî ïîêëîííèêîâ. Èìåííî ê ýòîìó âðåìåíè (1920 ã.)43 îòíîñÿòñÿ ïåðâûå
ïîýòè÷åñêèå âûñòóïëåíèÿ áîãàòî îäàðåííîé ìîëîäîé æåíùèíû. Íà÷àëî
ðîìàíà å¸ ñ èçâåñòíûì óæå â òî âðåìÿ ïîýòîì Øåíãåëè íîñèëî, åñëè ìîæíî
âûðàçèòüñÿ  âïîëíå ðîìàíòè÷åñêèé õàðàêòåð. Îäíàæäû îíà, â ñåðîé
àìàçîíêå, åõàëà âåðõîì âäâîåì ñî ñâîèì áðàòîì ãäå-òî íà îêðàèíå Ìîñêâû
 áûòü ìîæåò, çà òâåðñêîé çàñòàâîé. Âíåçàïíî âçãëÿä å¸ óïàë íà êàêîãî-òî
êðàñèâîãî áðþíåòà â î÷êàõ, êîòîðûé ñòîÿë ïðè äîðîãå è íå ñâîäèë ñ íå¸ ãëàç.
Ñóäüáå áûëî óãîäíî, ÷òîáû âñêîðå îíà âñòðåòèëàñü ñ ýòèì áðþíåòîì íà
êàêîì-òî âå÷åðå, è áûëà åìó ïðåäñòàâëåíà. «Ñêàæèòå, ñ ïåðâûõ æå ñëîâ
ñïðîñèë å¸ ïîýò Øåíãåëè  à ýòî áûë, ðàçóìååòñÿ, îí  íå Âàñ ëè ÿ âñòðåòèë
òàì-òî è òîãäà-òî, êîãäà âû â ñåðîé àìàçîíêå, êàòàëèñü âåðõîì ñ êàêèì-òî
ìîëîäûì ÷åëîâåêîì?»  «Äà, ýòî áûë ìîé áðàò». Ïîñëå ýòîé âñòðå÷è ïîýò
è ïîýòåññà ñòðàñòíî âëþáèëèñü äðóã â äðóãà, è Í. Ë. ïîíÿëà, ÷òî áåç Ã. À. îíà
æèòü íå ìîæåò. Íî êàê áðîñèòü ìóæà, äî÷ü Èðèíó? Êàê ðàññòàòüñÿ
ñ îáåñïå÷åííûì ïîëîæåíèåì ñóïðóãè õîðîøî çàðàáàòûâàâøåãî âðà÷à? Âåäü
ó ïîýòà Øåíãåëè, åùå íåäàâíî ðàçãóëèâàâøåãî ïî Îäåññå áîñèêîì, íå áûëî
ãðîøà çà äóøîé! Ñîçíàíèå òðóäíîñòè  êàçàëîñü äàæå íåâîçìîæíîñòè íàéòè
âûõîä äîâåëè îáîèõ ëþáîâíèêîâ äî òîãî, ÷òî Íèíà ïûòàëàñü îòðàâèòüñÿ
âåðîíàëîì à Ãåîðãèé  ïîâåñèòüñÿ íà êàêîì-òî îáðûâêå. Íàêîíåö, Íèíà íå
âûäåðæàëà, è, áðîñèâ âñå  áåæàëà â óáîãóþ êàìîðêó Ãåîðãèÿ, ïî÷òè âñÿ
îáñòàíîâêà êîòîðîé ñîñòîÿëà èç òðåõíîãîãî ñòóëà. Ýòî áûëî íåçàäîëãî äî
ïåðååçäà ìîëîäûõ ñóïðóãîâ Øåíãåëè â Ñèìôåðîïîëü.44

Â Êðûìñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå Øåíãåëè ïðîðàáîòàë îñåííèé
ñåìåñòð 1927 ã. è âåñü 1928 ã. Ïóçàíîâ ïèøåò, ÷òî ñ íà÷àëîì ëåòíèõ êàíèêóë
1928 ã. «Øåíãåëè óêàòèëè â Ìîñêâó  ïðîâåòðèòüñÿ è ïîäòâåðäèòü ñâîå
ïðàâî íà çàíèìàåìóþ èìè êîìíàòó», à ÷àñòü ëåòà ïðîâåëè â Êîêòåáåëå,
â ãîñòåïðèèìíîì «Äîìå Ïîýòà» ó Âîëîøèíûõ.
Ëåòíèé ñåçîí 1928 ãîäà ïðîøåë î÷åíü îæèâëåííî: ñîáðàëîñü ìíîãî
ïèñàòåëåé, ïîýòîâ, ïðîñòî äðóçåé. Ñîâåðøàëè ïðîãóëêè â ãîðû, êóïàëèñü áåç
êîíöà, ìóçèöèðîâàëè, ÷èòàëè ñòèõè, ïðîñòî äóðà÷èëèñü. Âîëîøèí ÷èòàë ñâîå
íîâîå ïðîèçâåäåíèå ðåëèãèîçíîãî öèêëà «Ñêàçàíèå îá èíîêå Åïèôàíèè», íå
43
44

Í. Ìàíóõèíà. Íå òî... Ñòèõè. Êàøèí, 1920.
È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 21, ñ. 325327.
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âûçâàâøåå áîëüøèõ âîñòîðãîâ ó ñëóøàòåëåé. [...] Ãîðàçäî áîëåå óäà÷íûì áûëî
ñòèõîòâîðíîå ñîñòÿçàíèå, îðãàíèçîâàííîå Âîëîøèíûì. Ñîáðàâøèåñÿ ïîýòû
äîëæíû áûëè íàïèñàòü ñòèõîòâîðåíèå íà çàäàííóþ òåìó: «Íå îñòûâàë
àýðîëèò». (Èìåëñÿ â âèäó ìåòåîðèòíûé êàìåíü, ïîëîæåííûé íà ìîãèëó
Ýäãàðà Ïî åãî äðóçüÿìè è ïîêëîííèêàìè). [ ] Ïðîòèâ âñÿêîãî îæèäàíèÿ,
ïðåìèþ ïîëó÷èëà ñêðîìíàÿ «ïîýòèõà», àâòîðøà êðîøå÷íîãî ñáîðíèêà ñòèõîâ
«Íå òî»  Íèíà Ìàíóõèíà-Øåíãåëè. Æþðè áûëî ïîäêóïëåíî íåîáû÷àéíî
ñêðîìíûì è â òî æå âðåìÿ  îðèãèíàëüíûì ïîäõîäîì åå ê òðóäíîé òåìå.
Ïðèâåäó îñòðîóìíîå ñòèõîòâîðåíèå ïîýòåññû ïîëíîñòüþ.
Áàëëàäû ôîðìà ìíå òðóäíà:
ß íå â áîëüøîì ïîýòñêîì ÷èíå
Çàíåæåíà /çàíå-æåíà!/
ß íå óìåþ áðàòü òâåðäûíè
Áîþñü ïîääàòüñÿ ðèôì ëàâèíå
Òåì áîëåå, ÷òî ìóæ  ïèèò
Íå çíàåò: ïî êàêîé ïðè÷èíå
Íå îñòûâàë àýðîëèò?
Ñåãîäíÿ ïîëíàÿ ëóíà
Çàäóì÷èâîãî öâåòà äûíè
Ìå÷òàþ, ñèäÿ ó îêíà
Î «ôåðíàìïèêñàõ», î äåëüôèíå
À òóò ïîýòû â ìðà÷íîì ñïëèíå
Øàãàþò  è âîïðîñ îòêðûò:
Êîãäà è ãäå, â êàêîé ïóñòûíå
Íå îñòûâàë àýðîëèò?

À ÿ äðóãèì óäðó÷åíà:
Àëåþò ãóáû  âñå â êàðìèíå,
Ðîÿëü çâåíèò, ñëîâíî çóðíà!
Àõ! Äèñïóò íå ïîìîã êðó÷èíå:
Ôîêñòðîò çàïðåòíåå ñâÿòûíè
Ìàíèò ìèðàæåì êðîâü áóðëèò
Êîé ÷îðò ìíå â òîì, ÷òî è äîíûíå
Íå îñòûâàë àýðîëèò?!!
È ïóñòü â íåâåäîìîé ïó÷èíå
Íå «ôåðíàìïèêñ»1, à «ï¸ñ»2 íà âèä,
Ñîâñåì íå èíòåðåñíûé Íèíå
Íå îñòûâàë àýðîëèò!..
Íèíà Ìàíóõèíà I/IX  28 ã.

1)
2)

ôåðíàìïèêñ  íà êîêòåáåëüñêîì
æàðãîíå  ïðîçðà÷íûé õàëöåäîí.
ï¸ñ  ïðîñòàÿ ãàëüêà».45

Îñåíüþ 1928 ãîäà íàä Øåíãåëè íà÷àëè «ñãóùàòüñÿ òó÷è». Ðàçðàçèâøàÿñÿ íàä ãîëîâàìè ñóïðóãîâ Øåíãåëè êðèçèñíàÿ ñèòóàöèÿ áûëà
÷ðåçâû÷àéíî áîëåçíåííî âîñïðèíÿòà èõ äðóçüÿìè  â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ñåìüåé Ïóçàíîâûõ, à òàêæå äîâîëüíî ìíîãî÷èñëåííûìè èõ ïîêëîííèêàìè
è ïîêëîííèöàìè. Ïðè÷èíà ñîñòîÿëà â ðåçêî-îïïîçèöèîííîì îòíîøåíèå
ïðîôåññîðà íîâîé ðóññêîé ëèòåðàòóðû Øåíãåëè ê ïî÷òè ÷òî êàíîíèçèðîâàííîìó Ìàÿêîâñêîìó.
Êîíå÷íî, ëèòåðàòóðîâåä è ïîýò Øåíãåëè êóëüòèâèðîâàâøèé ñòðîãèå ôîðìû
ñòèõà è òðàäèöèè êëàññèêîâ  Ïóøêèíà, Òþò÷åâà ó íàñ, Âåðõàðíà è Ãþãî íà
çàïàäå, íå ìîã äàâàòü íà ëåêöèÿõ Ìàÿêîâñêîìó èíîé îöåíêè, êàê ñàìîé

45

È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 21, ñ. 321322.
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îòðèöàòåëüíîé. Ýòî íå ïîíðàâèëîñü áîëüøåé ÷àñòè ñòóäåíòîâ, ïîêàçàëîñü
îïàñíûì ðóêîâîäñòâó ôàêóëüòåòà è âóçà.46

Ïðîôåññîðó Øåíãåëè áûëî ñäåëàíî âíóøåíèå ñ ïðîñüáîé ïåðåìåíèòü
ñâîå îòíîøåíèå ê «ïîýòó ðåâîëþöèè» Ìàÿêîâñêîìó. Ãåîðãèé Àðêàäüåâè÷
íà ýòî ïîéòè íå ìîã è çàÿâèë î ñâîåì óõîäå èç âóçà, îñîáåííî ïîñëå
âðàæäåáíîé äåìîíñòðàöèè ïðîòèâ íåãî ÷àñòè ñòóäåí÷åñòâà. Øåíãåëè,
ðåøèë îêîí÷èòü ÷èòàåìûé êóðñ, è ê ñëåäóþùåìó âåñåííåìó ñåìåñòðó
óåõàòü èç Ñèìôåðîïîëÿ. Îñîáåííî ïî ïîâîäó îòúåçäà Øåíãåëè âîëíîâàëèñü
ñåñòðû Ìàíñêèå47, áîëüøèå ïîêëîííèöû òâîð÷åñòâà ïîýòà. Îíè óìîëÿëè
ïðîôåññîðà ïåðåìåíèòü ñâîå ðåøåíèå, ïîìèðèòüñÿ ñî ñòóäåíòàìè
è îñòàòüñÿ. Ýòî äàëî Ïóçàíîâó ïîâîä íàïèñàòü øóòî÷íîå ñòèõîòâîðåíèå
 «Ìîíîðèì»  âîëüíîå ïîäðàæàíèå èçâåñòíîìó îòðûâêó î äâóõ ãàçåëÿõ èç
äåòñêîé êíèæêè Êîðíåÿ ×óêîâñêîãî «Òåëåôîí». Ïðèâåäó îòðûâîê:
Ê îòúåçæàþùèì Øåíãåëè
Ïðèáåæàëè äâå ãàçåëè,
Äâå ñåñòðèöû, äâå ìàìçåëè:
Íåóæåëè â ñàìîì äåëå
Ïîêèäàþò íàñ Øåíãåëè?
Àõ, êàê ñèëüíî ìû õîòåëè,
×òîá âû ïðî÷íî çäåñü çàñåëè!48

Ýòî øóòî÷íîå ñòèõîòâîðåíèå Èâàí Èâàíîâè÷ ïðî÷åë íà ïðîùàëüíîì
ïðèåìå îòúåçæàþùèõ Øåíãåëè, ïðèãëàøåííûõ íà òðàäèöèîííûé
ñåìåéíûé ïðàçäíèê  èìåíèíû ìàòåðè Ïóçàíîâà, 16 äåêàáðÿ 1928 ã.
«Îäíàêî, íè øóòî÷íûé òîí ñòèõîòâîðåíèÿ, íè áîãàòîå óãîùåíèå, íå ìîãëè
ñìÿã÷èòü ãðóñòü ðàññòàâàíèÿ ñ ÷åòîé íàøèõ äðóçåé  êóëüòóðíûõ è ñèìïàòè÷íûõ ñóïðóãîâ Øåíãåëè. Êîãäà-òî ìû ñíîâà óâèäèìñÿ, è ãäå? Êîíå÷íî,
â Ìîñêâå?  Óâû! Îêàçàëîñü, ÷òî âñòðå÷à íàøà îñóùåñòâèëàñü ÷åðåç
ñðàâíèòåëüíî äëèòåëüíûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè». Â ÿíâàðå 1929 ãîäà, êîãäà
Ãåîðãèé Àðêàäüåâè÷ âåðíóëñÿ â Ìîñêâó, îí íàïèñàë Ïóçàíîâó «äîâîëüíî
óíûëîå» ïèñüìî:

46
47

È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 21, ñ. 327.
Ìàíñêèå Ñîíÿ è Ë¸ëÿ  ñåñòðû Ìàíñêîãî Äàâèäà Ìîèñååâè÷à (19041974),  ðóññêèé
ñîâåòñêèé ðåæèññeð. Çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ (1945). Îêîí÷èë Êðûìñêèé
òåàòðàëüíûé òåõíèêóì â 1924 (êëàññ Ñ. È. Äíåïðîâà è Å. À. Ëåïêîâñêîãî). Ñ òîãî æå ãîäà
âûñòóïàë êàê àêò¸ð â òåàòðàõ Ñèìôåðîïîëÿ, Ñåâàñòîïîëÿ è äð. ãîðîäîâ. Â 1928 â Îìñêîì
òåàòðå íà÷àë ðåæèññ¸ðñêóþ ðàáîòó.
48 È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 21, ñ. 327.
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Âîîáùå æå, ñêó÷íîâàòî è áåñïåðñïåêòèâíî
Æèâåì, ÷òîáû åñòü, è åäèì,
÷òîáû æèòü áûë ìîé âå÷åð â Ñîþçå Ïîýòîâ è â «Íèêèòñêîì ñóááîòíèêå».
Íàðîäó ìíîãî, ïîõâàë òîæå, óñïåõ  íà ÷åòûðå ñ ìèíóñîì.  Ê ïèñüìó áûëà
ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà ïîëó÷åíèå  «ìîåé ñîòíÿãè». Â îòñòàâêó ÿ ïîäàë
íà äíÿõ, è æàëîâàíüå çà ïåðâóþ ïîëîâèíó ÿíâàðÿ ìíå, âî âñÿêîì ñëó÷àå,
ïðèãîäèòñÿ.49

Ñèòóàöèþ, ñëîæèâøóþñÿ â Ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå, Èâàí Èâàíîâè÷
îïèñàë â ïàðîäèè íà èçâåñòíîå ñòèõîòâîðåíèå Øåíãåëè «Ê ìóçå» (ß ãðóá
è íåóìûò, ÿ íà âåòðó äðîæó / Â îäåæäå ïîðâàííîé, èñòëåííîé. / Ìíå íàäî
æèòü è åñòü  è ïî äâîðàì õîæó / Ñ òîáîþ, ñ îáåçüÿíêîé ïëåííîé.)
è íàðèñîâàë äðóæåñêèé øàðæ. [Ïðèëîæåíèå 2] Ïðèâåäó ôðàãìåíò ïàðîäèè:
ß ÷åðåí è íåáðèò. Ïî ãîðîäàì õîæó
Â îäåæäå êîæàíîé, íåòëåííîé,
È ñêâîçü î÷êè ñâîè ÿ êðóãëûå ãëÿæó
Íà ìèð ñ óëûáêîþ íàäìåííîé.
Ïîýòà ëèðó ÿ ñëîæèë ïîêà â ïîðòôåëü:
Ñåé÷àñ  ïðîôåññîð ÿ Ïåäâóçà.
Äîñòàòî÷íî ñêó÷íà ìíå ýòà êàíèòåëü 
Íî òû ñî ìíîé, ìàðòûøêà  Ìóçà!
[ ]
×èòàþ, äóðî÷êàì ÿ âóçîâñêèì ñâîèì
Êàê ìèð äóðà÷èò Ìàÿêîâñêèé
Ìàëü÷èøêàì íèïî÷¸ì îáèäåòü áîëüíî íàñ 
Òîãäà ñ ïîäîøâ ìû ïûëü ñòðÿñàåì
È âçÿâøè Äàøó, ïñà, âåñü òâîé èêîíîñòàñ
Êîâàðíûé ãîðîä ïîêèäàåì.50

Ïîòåðÿâ ðàáîòó â Êðûìñêîì Ïåäèíñòèòóòå è íå èìåÿ ïåðñïåêòèâ íà
çàðàáîòêè â Ìîñêâå, Ãåîðãèé Àðêàäüåâè÷ ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå çàíÿòü
ìåñòî ïðîôåññîðà â Ñàìàðêàíäå. Áóäó÷è ðàçäåëåííûå ñ ÷åòîé Øåíãåëè
øèðîêèìè ïðîñòðàíñòâàìè, îíè íèêîãäà íå òåðÿëè äðóã äðóãà èç âèäó
è âðåìÿ îò âðåìåíè îáìåíèâàëèñü ïèñüìàìè, «êîãäà ëåíèëñÿ ïîýò,
îòïèñûâàëàñü çà íåãî ïîýòåññà». Ê ñîæàëåíèþ, â ñåìåéíîì àðõèâå
À. Ñ. Ïóçàíîâà, âíóêà Èâàíà Èâàíîâè÷à, íå ñîõðàíèëàñü ïåðåïèñêà
ñ Øåíãåëè, ìîæåò áûòü îíà íàõîäèòñÿ ó äðóãèõ ðîäñòâåííèêîâ.
Â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà (ÐÃÀËÈ)51
ìíå óäàëîñü íàéòè ôîòîãðàôèþ ñ ïîäïèñüþ «Ïðîôåññóðà Êðûìñê.
49
50
51

È. È. Ïóçàíîâ. Ìåìóàðû. Ò. 21, ñ. 329.
Òàì æå, ñ. 329330.
ÐÃÀËÈ. Ô. ¹ 2861, Øåíãåëè Ã. À. Îï. 1. Åä.õð. 299, ë.2; 335, ë. 1; 394, ëë. 1, 2, 48.
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Ïåäàãîãè÷. Èíñòèòóòà 7/XI 27. Ýêç. Ã.À. Øåíãåëè», ôîòîãðàôèþ ïåðâîãî
ìóæà Í.Ë. Ìàíóõèíîé; ñåìü ïèñåì îò ñåìüè Ïóçàíîâûõ, àäðåñîâàííûõ
Ìàíóõèíîé-Øåíãåëè: äâà ïèñüìà äàòèðîâàíû àïðåëåì 1950 ã. è èþíåì
1956 ã. (Øåíãåëè áûë åùå æèâ, óìåð â íîÿáðå 1956 ã.); òðè ïèñüìà îò
19 ìàðòà 1958 ã., 10 àâãóñòà 1960 ã., 10 íîÿáðÿ 1962 ã. è äâà ïèñüìà áåç äàòû.
Ïóáëèêóåìûå íèæå äâà ïèñüìà52 äàþò ïðåäñòàâëåíèå î òåñíûõ è äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñåìüÿìè Ïóçàíîâûõ è Øåíãåëè.
19/21.03.58

Äîðîãàÿ Íèíà Ëåîíòüåâíà!

Âû, âåðîÿòíî, óæå íàäóëèñü íà íàñ çà òî, ÷òî ìû ñ æåíîé íèêàê íå ðåàãèðîâàëè íà âàø
îò÷åò î âå÷åðå ïàìÿòè Ãåîðãèÿ. Íå äóìàéòå, ÷òî ÿ, áåãëî ïðîñìîòðåâ âàøå ïèñàíèå,
òîò÷àñ î íåì çàáûë: ñîâñåì íàîáîðîò! Íå äàëåå êàê â÷åðà, ÿ ïûòàëñÿ îçíàêîìèòü ñ íèì
äðóãèõ «òðóäÿùèõñÿ», íà÷àâ ñ äðóçåé ñåìåéñòâà Øåíãåëè, è ïðåäëîæèë åãî Íèêîëàþ
Âñåâëîâè÷ó Àðãèðîïóëî, îäíîìó èç íàøèõ áèáëèîòåêàðåé, ïðèðîæäåííîìó Êåð÷àíèíó.
Íî îí óâåäîìèë ìåíÿ, ÷òî ìàòü åãî, ñòàðàÿ Àðãèðîïóëèõà, êîòîðàÿ, ïî-âèäèìîìó,
äðóæèëà ñ Éîðîñîì53 åùå â äåòñòâå, óæå ïîëó÷èëà îò÷åò èç ïåðâûõ ðóê. Íî áîëüøå
â Îäåññå åãî ïðåäëîæèòü íåêîìó! Â ýòîì óäèâèòåëüíîì ãîðîäå áóêâàëüíî íåò íè îäíîãî
÷åëîâåêà, êîòîðûé áû ëþáèë è ïîíèìàë ñòèõè, è áûë ïðè ýòîì çíàêîì ñ òâîð÷åñòâîì
Øåíãåëè! Âû ïîíèìàåòå, ïî÷åìó ìîÿ ìóçà çäåñü ãëîõíåò è çâó÷èò òîëüêî íà
ñàòèðè÷åñêèé ëàä.
Íå ñîâñåì ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî âû îïÿòü íà÷èíàåòå ïðèõâàðûâàòü. Íåóæåëè âû íå
ïðåêðàòèëè ïåðåãðóæàòü ñåáÿ ðàáîòîé? Âû æå âèäèòå, ÷òî âàøà ñïåøêà íå ïðèâåëà íè
ê ÷åìó. Ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, âàñ ñèëüíî ïîäêóçüìèëà äåãðàäàöèÿ Ïóçèêîâà.
Îí, ïî-ìîåìó, âñå æå íå ìîã îòìà÷èòü òàêîé ðåïëèêîé, ÷òî «áóäåì, äåñêàòü, ïå÷àòàòü
æèâûõ, à ñóùèå â ãðîáå ïóñòü ñåáå òèõî ñïÿò». «×åðòè ïîëîñàòûå! À êîãäà Øåíãåëè áûë
æèâ, âû åãî øèáêî ïå÷àòàëè?!» Òàê íàì áûëî áû ãàðêíóòü íà ýòó øïàíó, ñòóêíóâ
êóëàêîì ïî ñòîëó. Âîçâðàùàÿñü ê Ïóçèêîâó, ÿ ïîëàãàþ, ÷òî íà íåãî ìîæíî áûëî
âîçäåéñòâîâàòü ÷åðåç åãî ó÷èòåëÿ, Íèêîëàÿ Êàëëèíèêîâè÷à Ãóäçèÿ. Äà! Íå âåçåò
ðîññèéñêèì Ìóçàì! Áûòü ìîæåò, âû ïðèøëåòå ìíå åùå ÷òî-íèáóäü èç ïîýòè÷åñêîãî
íàñëåäèÿ Øåíãåëè? À ïîòîì  âû æå ìíå îáåùàëè çàìå÷àòåëüíîå ñòèõîòâîðåíèå
Ïàñòåðíàêà?
Â çàêëþ÷åíèå, îïÿòü âîçâðàùàþñü ê âàøåìó îò÷åòó. Óäèâèòåëüíîå äåëî! Îí
ïðîèçâåë íà ìåíÿ è Åâãåíèþ Íèêîëàåâíó ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîå âïå÷àòëåíèå  ò.å. íå
ñàìûé îò÷åò, êàê òàêîâîé, à âå÷åð â åãî îñâåùåíèè. Ìíå âå÷åð, â îáùåì, ïîíðàâèëñÿ,

52
53

Îðôîãðàôèÿ òåêñòà ïèñåì ïðèâîäèòñÿ áåç èçìåíåíèé.
«Éîðãîñ» èëè «Éîðîñ» (ãðå÷. Ãåþñãéïò, Ãéþñãïò)  â ïåðåâîäå ñ íîâîãðå÷åñêîãî
«Ãåîðãèé».
Êðåïîñòü Éîðîìñ (òóð. Yoros kalesi)  ðóèíû ðàçðóøåííîé êðåïîñòè íà ñëèÿíèè Áîñôîðà
è ×¸ðíîãî ìîðÿ, â ðàéîíå Àíàäîëóêàâàãû (èëü÷å Áåéêîç, Ñòàìáóë). Êðîìå òîãî, å¸ îáû÷íî
íàçûâàþò Ãåíóýçñêîé êðåïîñòüþ (òóð. Ceneviz Kalesi), òàê êàê ãåíóýçöû êîíòðîëèðîâàëè å¸ âî
âòîðîé ïîëîâèíå XIV âåêà.
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è ÿ íàõîæó, ÷òî íàèáîëåå ÿðêèå âûñòóïëåíèÿ ñâèäåòåëüñòâîâàëè î áîëüøîé ëþáâè
è óâàæåíèè ê ïàìÿòè ïîêîéíîãî (êîíå÷íî, íå ãîâîðÿ î òîâàðèùå, êîòîðûé «íå óñïåë
ïîäãîòîâèòüñÿ»). À Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà âå÷åðîì, â îáùåì, íå óäîâëåòâîðåíà.
Íó  áóäüòå çäîðîâû, âû è âñÿ âàøà ñåìüÿ. Åñëè äî÷ü âàøà äåéñòâèòåëüíî âåðíåòñÿ ïîä
êðûëûøêî ìàìàøè, ýòî áóäåò çàìå÷àòåëüíî!
Âàø íàâåêè È. È. Ïóçàíîâ54
10.11.62

Chire Poëtesse!

Äàâíî ñîáèðàëñÿ âàì íàïèñàòü, íî ñîáðàëñÿ ñäåëàòü ýòî â ïðåääâåðèè ïå÷àëüíîé äëÿ
âñåõ íàñ äàòû. Îá ýòîì ïîçàáîòèëàñü õðàíèòåëüíèöà âñÿêèõ äàò  Å.Í.Ï. ß ÷àñòåíüêî
âñïîìèíàÿ Ãåîðãèÿ è ïåðå÷èòûâàþ åãî ñòèõè. Íå ïîìíþ, ïèñàë ëè ÿ âàì, ÷òî ÿ î÷åíü
õîòåë áû èìåòü åãî áàëëàäó î ìûøåëîâå, êîòîðóþ îí ÷èòàë â Ñèìôåðîïîëå åùå äî
ïðèåçäà ñâîåé Ìóçû, ñîïðîâîæäàåìûé Äàøåé è Âîðîíûì. À åùå õîòåë áû èìåòü èç åãî
öèêëà «Ñíû» òîò ñîí, ãäå ðàññêàçûâàåòñÿ î êàêîì-òî åâðåå ïîäàðèâøåì åìó íå òî
÷óäåñíûé êóáîê, íå òî ÷àøó.  Êîíå÷íî, ïîñåòèë ÿ â ýòîì ãîäó è Êîêòåáåëü  ïðàâî,
ñîâñåì ìèìîëåòîì. Áûë ó Ìàðèè Ñòåïàíîâíû  îíà ïîíåìíîãó ðàñ÷èñòèëà ñîíì
äîêó÷ëèâûõ ÷óæàêîâ è ÷óæà÷åê, íè÷åãî îáùåãî íå èìåþùèõ è íå èìåâøèõ ñ Ìàêñîì
è åãî ïîýçèåé. «Ãóíà» Ïàëèâàíîâà, òàêæå Øàãèíÿíöû óæå óåõàëè. Èñòåêøèì ëåòîì íå
óäàëîñü ïðèêîëîòèòü ê Äîìó Ïîýòîâ ìåìîðèàëüíóþ äîñêó  âîñïðîòèâèëàñü êàêàÿ-òî
ñâîëî÷ü. Íî ó ëþáèòåëåé Ìàêñîâîé ïîýçèè ïîÿâèëàñü íàäåæäà óâèäåòü, íàêîíåö,
â ïå÷àòè ñáîðíèê åãî ñòèõîâ, â ÷àñòíîñòè  íàèáîëåå ïðèåìëåìûõ ñòèõîâ 1927-28-õ
ãîäîâ. È ýòî  ïî çàêàçó Êðûìèçäàòà! Íàä îòáîðîì ñòèõîâ ðàáîòàë ë-ãðàäñêèé
[ëåíèíãðàäñêèé] ëèòåðàòóðîâåä Âèêòîð Àíäðîíèêîâè÷ Ìàíóÿëîâ, êîíå÷íî  ïðè Ìàðèè
Ñòåïàíîâíû. Íà îäíîì èõ «çàñåäàíèè» ó÷àñòâîâàë è ÿ. Êîíå÷íî, Öèêë «Ïóòÿìè Êàèíà
âîéäåò íå öåëèêîì, íî áîëüøàÿ èñòîðèêîñîôè÷åñêàÿ ïîýìà «Ðîññèÿ» âûéäåò,
ñ âàðèàíòîì, ïðàâäà, íåñêîëüêèõ ñòèõîâ; íàïðèìåð, ïîñëå óíè÷èæèòåëüíîé
õàðàêòåðèñòèêè ãðàôà Àðàê÷ååâà ôðàçà: Çåìëè ðîññèéñêîé ïåðâûé êîììóíèñò
êîíå÷íî, ïðåäñòîèò åùå ñðàæåíèÿ ñ Êðûìèçäàòîì  è ñ ãàäàòåëüíûì óñïåõîì! À ìîÿ
ìóçà ïîíåìíîãó ãëîõíåò. Ëåòîì ñëó÷àéíî âûâàëèë èç ñåáÿ îäíó áàñíþ â ñòèëå äåäóøêè
Êðûëîâà, ïîä çàãëàâèåì «Áàðáîñ è Äðóæàí» ïîäçàãîëîâêîì ãðåõîâ ñîáà÷èõ ñóòü,
êîíå÷íî, ñàìè ñîáîé âûëèëèñü, äâå íîâûõ ïåñíè Òðîôèìèàíû, î íîâåéøèõ ñîáûòèÿõ
íà ôðîíòå Ëûñåíêî, ïåðåâåë èç Ëåêîíòà-äå-Ëèëÿ Les inguiétudes de don Simuel è Le
secret de la vie. Êîãäà íåìíîãî îñâîáîæóñü, ïîïðîáóþ ïðîäâèíóòü ðÿä ñâîèõ ïåðåâîäîâ
åãî àíòèêëåðèêàëüíûõ ñòèõîòâîðåíèé ÷åðåç àíòèðåëèãèîçíîå èçäàòåëüñòâî.
Ïèøèòå  êàê âàøå çäîðîâüå? Âàø È.Ï.
P.S. Êîíå÷íî, ãîðÿ÷èé ïîöåëóé îò Å.Í.!»55

54
55

ÐÃÀËÈ. Ô. ¹ 2861, Øåíãåëè Ã. À. Îï. 1. Åä.õð. 394, ë.2.
Òàì æå, ë. 9.
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Unpublished memoirs by Ivan Puzanov
Ivan Ivanovich Pusanov (18851971) is one of the poets coming back to the literature of the
21st century. The chance to read unpublished memoirs by Ivan Pusanov, the scientist, has
attracted my attention to his life, poetry and translations. Ivan Pusanov was quite close to
Maximilian Voloshin and George Shengeli, and that friendship helped him to unlock his
creative potential. His collections of poems, Wreaths of Sonnets The Crimea (1932), Datkal (19391940) and The Universe (1951) constitute an essential part of the history
of Russian poetry and cannot be disregarded. In his memoirs, Ivan Pusanov tells about the
days when he learnt from Maximilian Voloshin how to write wreaths of poems, about his
friendship with Shengeli and how it helped him to become a professional translator.

Ñòàðîîáðÿä÷åñêàÿ «ïîëîñà» ìèõàèëà êóçìèíà (ïî äíåâíèêàì...
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Греческие параллели и русские переводы
в лексикографическом описании
церковнославянских слов 1
КЛЮЧЕВЫЕ
Keywords:
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Проблема формирования и функционирования вторичных, переносных
значений имеет в церковнославянском особенности, связанные с тем, что
это в основе своей язык переводов, во многих своих проявлениях имеющий
признаки поэтического, художественного языка, что едва ли не в первую
очередь относится к сфере церковнославянской гимнографии.
Наши наблюдения, сделанные, преимущественно, на материале статей
нового словаря церковнославянского языка 2, касаются случаев, где
многозначность церковнославянского слова как бы повторяет набор
значений греческой параллели, по крайней мере, той ее части, которая
связана с церковнославянскими контекстами.
В некоторых случаях отчетливо ощущается связь не только с греческой
параллелью, но, через нее, и с еврейской, идущей из ветхозаветных
текстов; в отдельных случаях здесь, однако, возникают противоречия.
1
Рассмотрим достаточно частотные простые и прозрачные случаи
соответствия набора значений церковнославянского слова и греческой
параллели.
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект 13-04-00223).
Проект РГНФ 13-04-00223 «Описание лексики богослужебного языка Русской Православной церкви», который осуществляется в Центре по изучению церковнославянского языка
Института русского языка РАН им. В.В. Виноградова.
2
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У глагола бэжaти предварительно выделено два значения: 1) «физически бежать, убегать» и3 рек0ша є3гЂптzне: бэжи1мъ t лицA ї}лева, гDь бо
поборaетъ по ни1хъ на є3гЂптzны –  (Исх 14.25); 2) «удаляться,
избегать опасностей, греха и т.п.» лaзарево и3 богaтагw житіE њбличи2
... џвагw ќбw бэжи1мъ немилосeрдіz и3 безчеловёчіz, џвагw же поревнyимъ
терпёнію и3 веледyшію –  (ТП3 вс 5 седм веч, стх ст самогл); бэжи2
несhтыz души2, ўчи1телю такwвaz дерзнyвшіz –  (ТП Вел чт, утр, по
шестопс тр). Все отобранные для словарной статьи 15 примеров, кроме
одного, имеют в качестве параллелей формы глагола .
Аналогичная картина наблюдается и у глагола взhти для всех
предварительно выделенных 8 значений: в качестве параллели в 17
примерах из 22 находим глагол : 1) «пойти, дойти» ўчини1ша
взhти пavлу и3 варнaвэ, и3 нёкимъ други6мъ t ни1хъ, ко ґпcлwмъ
и3 стaрцємъ во їеrли1мъ –  (Деян 15.2); 2) «прийти, дойти» по
трeхъ днeхъ взhде во їерусали1мъ t кесарjи –  (Деян 25.1); 3) «дойти,
прийти» как переносное значение взhде вёсть къ тhсzщнику спjры, ћкw
вeсь возмути1сz їерусали1мъ –  (Деян 21.31); 4) «выйти, уйти»
и3 кrти1всz ї}съ взhде ѓбіе t воды2 –  (Мф 3.16); 5) «напасть» и3 не
бyдетъ тaмw львA, нижE t ѕвэрeй лю1тыхъ взhдетъ нaнь –
 (Ис 35.9); 6) «взойти (о растениях), вырасти» друг†z же
пад0ша въ тeрніи, и3 взhде тeрніе, и3 подави2 и5хъ –  (Мф 13.7); 7)
«взойти над горизонтом» (о небесных светилах): взhде бо зарS –
 (Быт 32.26); 8) «взойти, прийти, подняться» как переносное
значение моли1твы твоS, и3 ми1лwстыни твоS взыд0ша на пaмzть пред8
бGа –  (Деян 10.4), – это значение отражено также в сочетаниях
взhти на нeбо [о Христе, о святых], взhти на сeрдце, гнёвъ взhде на.
То же находим у существительного богaтство. Для него
предварительно выделено 3 значения: 1) «богатство, материальные
ценности, обилие материальных благ» мjръ њстaвилъ є3си2, богaтство и3
слaву нивочт0же вмэни1въ –  (ТП вс 4 седм, веч, по сл стх (Ин
Леств)); 2) «нематериальное богатство, сокровище» пріsлъ є3си2 въ души2
б9eственное богaтство д¦а, непор0чную моли1тву, чистотY, чeстность
–  (ТП вс 4 седм, утр к 2 (Ин Леств) 6-1); 3) «обилие духовных
благ» спасaетъ мS сл0во вопл0щшеесz, пречcтаz, t твои1хъ пречcтыхъ
кровeй, богaтствомъ блaгости, разрэшaz њсуждeніе пeрвагw падeніz
–  (М 22 ил, к (Марии Магдалины), 3-бгр). Параллель 
представлена во всех этих значениях в 13 из 15 примеров, для которых
найдены параллели.
3

См. список сокращений в конце статьи.
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Эти слова выбраны в качестве примеров не случайно. Вторичные,
переносные значения (или одно из переносных значений) образованы у них
сходным образом, по одной, по-видимому, характерной, продуктивной для
церковнославянского языка модели: если прямые значения связаны
с материальными, физическими предметами, явлениями, действиями,
процессами, то переносные по сходству значения (фактически, метафоры)
связаны с нематериальными явлениями, относятся к духовному миру или
к внутреннему миру человека, что отражают контексты, зависимые слова.
Собственно, для глаголов это видно из описания значений: так
образованы переносные значения глаголов бэжaти (2-е «избегать»)
и взhти (8-е, последнее: взhти на пaмzть, взhти на сeрдце). А для
существительного богaтство можно привести сочетания, с одной стороны,
для 1-го, прямого значения: раздaти богaтство, богaтство земн0е,
богaтство тлённое, расхи1тити богaтство, ― а с другой стороны, для
переносных значений: для 2-го значения б9eственное богaтство, нб7сное
богaтство, богaтство неистощи1мое, богaтство некрaдомое, богaтство
дух0вное и, с некоторым семантическим сдвигом и изменением
сочетаемости, для 3-ого значения богaтство милосeрдіz, богaтство
бlгодaти, богaтство бlгоутр0біz, богaтство блaгости, богaтство слaвы.
Можно привести еще ряд подобных случаев. Так, глагол врещи1сz
имеет значения: 1) «кидаться, бросаться, падать» ѓще сн7ъ є3си2 б9ій,
вeрзисz tсю1ду д0лу –  (Лк 4.9); 2) «впадать во что-либо, подвергаться
чему-либо» с предлогом въ и винительным падежом существительных со
значением искушений, страданий, грехов: колёнъ не преклони1въ
и3стук†ннымъ, во и3скушeніе вeрглсz є3си2 величaйшее –  (М д 19, мч
Вонифатия, утр, к 7-1). Во всех примерах представлена параллель.
Так же и глагол величaти имеет значения: 1) «увеличивать, удлинять,
расширять» всs же дэлA своS творsтъ, да ви1дими бyдутъ человёки:
разширsютъ же храни1лища своS, и3 величaютъ воскри6ліz ри1зъ свои1хъ
– (Мф 23.5); 2) «прославлять, величать, воспевать, восхвалять»
чcтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz
бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ –  (Служ, литур
Ин Злат). Во всех примерах представлена параллель .
Следует отметить, что при подборе этих примеров путем просмотра
статей складывается впечатление, что большинство среди подобных
случаев составляют глаголы.
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2
В качестве случаев, когда особенности значений явно связаны не только с
греческой, но через нее, по-видимому, и с древнееврейской параллелью,
идущей из ветхозаветных текстов, интерес представляют, на наш взгляд,
следующие примеры, достаточно яркие и значимые, прежде всего потому,
что есть некоторая трудность в их восприятии русскоязычным читателем,
возможно за счет семантических особенностей, связанных с недостаточно
знакомой нам поэтической образностью. Многие из них были сочтены
требующими комментария в Толковой Библии 4. Они были в свое время
компактно собраны и описаны в пределах соответствующих словарных
статей в рукописном словаре протоиерея А. Невоструева, а оттуда
с соответствующей ссылкой заимствованы в «Полный церковнославянский
словарь» протоиерея Г. Дьяченко.
Это известные случаи, когда в единственном числе слово дщи2
с именем города или народа (притяжательным прилагательным) означает
самый город или народ (часто с формой винительного падежа дще1рь в роли
именительного), например, дще1рь СіHнz  или Iерусалимлz
  Сион или Иерусалим (Пс 9.15 возвэщy вс‰ хвалы6
тво‰ во вратBхъ дще1ре сіHни; 72.28; Ис 1.8; 10.32; 16.1 [греч. 16.2]; 62.11;
Иер 4.31; Зах 2.10 [дщи2] 5 [греч. 2.11]; 9.9 [дщи2]; Мф 21.5; Ин 12.15 [дщи2]);
дще1рь Сид0нz   Сидон (Ис 23.12); дщи2 Ти1рова 
 Тир или тиряне (Пс 44.13); дщи2 Вавил0нz или Вавил0нскаz 
 Вавилон или вавилоняне (Пс 136.8; Зах 2.7); дще1рь людjй мои1хъ
   народ Мой (Иер 4.11; 6.26 [дщи2]; 8.19). В синодальном
переводе находим здесь либо конструкции, сохраняющие слово «дщерь»,
либо, в полном соответствии со значением, конструкции, без этого слова,
сохраняющие лишь название города или страны.
Иногда к рассматриваемым выражениям со словом дщи2 прибавляется
слово дёва или дѣви1ца   для обозначения красоты
и неприкосновенности, например, дэви1ца дщи2 сіHнz  
 девственный, прекрасный Сион (Ис 37.22); дёва, дщи2 вавmлHнz
   девственный, прекрасный Вавилон (Ис 47.1);
дёво, дщи2 є3гЂпетска    прекрасный Египет (Иер
46.11 [греч. 26.11]); (дёва) дщeрь людjй мои1хъ девственный, прекрасный

4

Толковая Библия. Издание преемников А. П. Лопухина, Стокгольм 1987 (репринт: СанктПетербург 1904 -1913).
5
В квадратных скобках после ссылки дается форма дщи или дщерь, если она не совпадает с
той, которая дана в качестве примера перед ссылками.

Греческие параллели и русские переводы в лексикографическом описании

239

народ Мой (Иер 14.17). Аналогичное толкование находим для части этих
случаев в Толковой Библии.
Также слово дщи2 может обозначать небольшой город или селение,
принадлежащее к главному городу, в противоположность метрополии, или
матери городов (Суд 1.27 И# не разори2 манассjй веfсaна, и4же є4сть
скЂfскій грaдъ, нижE дщeрей є3гw2, нижE њкрeстныхъ (предBлъ) є3гw2). 6
Другой случай (по описанию Невоструева в словарной статье «Богъ»):
«Слова бг\ъ и гд\ь, бж7ій употребляются иногда для выражения
превосходства предмета, например: сeй бЁ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ
бGомъ: сегw2 рaди рекyтъ: ћкw неврHдъ и3споли1нъ ловeцъ пред8 гDемъ 
     чрезвычайно сильный зверолов (Быт
10.9); цaрь t бGа    князь великий (Быт 23.6 в ответе
хеттеев Аврааму: цaрь t бGа ты2 є3си2 въ нaсъ: во и3збрaнныхъ гробёхъ
нaшихъ погреби2 мертвецA твоего2:); бла1гъ взо1ромъ гс7дви  
 чрезвычайно красив лицом (1 Цар 16.12); г0ры б9іz
высочайшие горы (Пс 35.7 прaвда твоS ћкw г0ры б9іz, судбы6
тво‰ бeздна мн0га); рэкA б9іz  величайшая река (Пс
64.10 Посэти1лъ є3си2 зeмлю и3 ўпои1лъ є3си2 ю5, ўмн0жилъ є3си2 њбогати1ти ю5:
рэкA б9іz нап0лнисz в0дъ: ўгот0валъ є3си2 пи1щу и5мъ, ћкw тaкw (є4сть)
ўгот0ваніе) 7; кeдры б9іz    величественнейшие кедры (Пс
79.11 Віногрaдъ и3з8 є3гЂпта пренeслъ є3си2 ... Покры2 г0ры сёнь є3гw2,
и3 вBтвіz є3гw2 кeдры б9іz); гра1дъ вели1къ бг7у    
чрезвычайно большой город (Ион 3.3 Нінеvjа же бsше грaдъ вели1къ бGу)» 8.

Все примеры ― из Ветхого Завета. Синодальный перевод,
опирающийся на еврейский текст, в большинстве случаев сохраняет
конструкции со словами «Бог», «Господь», «божий». Аналогичное
толкование дано в большинстве приведенных случаев и в толковой
Библии. Может быть, можно в какой-то степени связывать с таким
пониманием этих церковнославянских выражений (и их соответствий
в Синодальном переводе) сохранившиеся в современном русском языке
6
См. Н. В. Калужнина, М. Э. Давыденкова, О. Л. Стриевская, Н. К. Мазурина, Словарь
речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева. Буква Д, часть 3, «Вестник ПСТГУ III:
Филология» 2013, вып.2 (32), с. 114 -138. – Издание Словаря осуществляется при финансовой
поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» (направление
«Культура», проект 847(1)).
7
Срав. несколько другое толкование, но все же с сохранением рассматриваемого смысла ―
превосходства предмета, высшей степени качества – «сильный дождь»: Толковая Библия.
Издание преемников А. П. Лопухина, т.1, Стокгольм 1987 (репринт: Санкт-Петербург 1904 1907), с.257.
8
См. Н. В. Калужнина, М. Э. Давыденкова, О. Л. Стриевская, Е. Е.Серегина, Словарь
речений из богослужебных книг прот. А. И. Невоструева. Буква Б, «Вестник ПСТГУ III:
Филология» 2008, вып.4 (14), с. 101 -102.
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выражения «врач от Бога», «учитель от Бога» и т.п., как раз и имеющие
значение «очень хороший, выдающийся врач или учитель, призванный,
одаренный Богом». Как бы то ни было, в рассматриваемых примерах
находим полное соответствие церковнославянских и греческих параллелей
и Синодального русского перевода, опирающегося на еврейский текст.
Иначе обстоит дело в известном стихе Возми1те вратA кн‰зи в†ша,
и3 возми1тесz вратA вBчнаz – (Пс
23.7) из псалма, который входит в правило к причастию. Стих этот
неоднократно встречался при поиске контекстов для словарной статьи
к глаголу взsти для нового словаря церковнославянского языка, причем
не только в составе этого псалма или как прямая цитата из псалма, но
и в составе тропарей, стихир в несколько измененном виде в качестве
реминесценции. Показательны в этом отношении примеры из службы
Вознесения: диви1тсz ѓгGлъ мн0жество, стрaнному восхождeнію твоемY,
и3 стрaшному ї}се всецRю2, и3 вратA нбcнаz взsти, вопіsху г0рншымъ нhнэ
си1ламъ (ТЦ ср 7 седм по Пасх, стх ст 3). Трeпетни взывaху си6лы: возми1те
вратA, пріи1де хrт0съ тёло земн0е носS (ТЦ ср 6 седм по Пасх, утр,
к (предпразд Возн) 7-2), ГDь вознесeсz на нб7сA ... д¦ъ же с™hй вели1тъ
всёмъ ѓгGлwмъ є3гw2: возми1те вратA кнsзи вaшz 9 (ТЦ Возн, вел веч, стх
Гв 1). При анализе большинства подобных контекстов становилось
очевидно, что возможно определение значения как «открыть, поднять,
убрать, удалить» 10 и выделение устойчивого сочетания вратA взsти. При
обращении к переводам и толкованиям 11 стало понятно, что такое
понимание и выделение данного словосочетания в Пс 23.7 основано на
греческом
тексте
(Септуагинты),
который
служил
основой
церковнославянского перевода, получил продолжение в богослужебных
гимнографических текстах (в этом отношении прослеживается
параллелизм с глаголом взsтисz) и отражен в ряде переводов Псалтыри на
русский язык с греческого. Например, в переводе П. А. Юнгерова: "Князья,
поднимите ворота ваши и поднимитесь ворота вечные" 12; в недавнем
переводе иеромонаха Амвросия Тимрота: "Поднимите, князья, врата ваши,
И поднимитесь, врата вечные. И войдет царь славы" 13. Именно это
9
Ударения в этом примере из Цветной Триоди отличаются от ударений в тексте
церковнославянской Библии.
10
Это лишь одно из значений, выделенных предварительно для глагола взsти. Кроме
рассматриваемого значения, для других контекстов выделено еще 6 значений.
11
Значительная их часть была предоставлена нам А. Г. Кравецким.
12
П. А. Юнгеров, Псалтирь в русском переводе с греческого текста, Москва 1996
(Репринт: Казань 1915), с. 30.
13
иеромонах Амвросий (Тимрот), Псалтирь. Новый перевод с греческого текста 70-ти
толковников, Москва 1999, с. 31.
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словосочетание вратA взsти приведено как устойчивое в словаре
П. А. Гильтебрандта 14. Особенно показательно в плане отражения в гимнографии (Вознесения) толкование на этот псалом и стих Евфимия
Зигабена со ссылками на толкования Григория Нисского, блж. Феодорита и
других святых отцов:
«Отселе Давид пророчествует о вознесении Господа на небеса. Он здесь
представляет Ангелов … повелевающими [другим ангелам] … взять
[убрать] врата, … т.е.: вы, имеющие власть над вратами небесными,
примите [уберите] их. Поставлено же «ваши» вместо «над которыми имеете
власть». Не сказал «отворите», но «возьмите», иначе ― «совершенно
примите их», каковым словом изображает невместимую славу Христа,
имеющего войти». 15

В толковании Евфимия содержатся также возражения принятому
в еврейской традиции пониманию этого псалма как связанного с вавилонским пленением иудеев и их надеждой на возвращение. В греческом
тексте находим винительный падеж прямого объекта «врата»  в роли
дополнения и именительный или звательный субъекта действия в роли
подлежащего или обращения, которое при таком понимании
переводится как кнsзи «князья» или в богослужебных текстах г0рншыz
си1лы «высшие ангельские силы». Но существует и другая трактовка этого
стиха, другие переводы на русский язык, идущие от еврейского текста.
Преимущественно различия касаются падежей и значения слов
 (церковнославянского кнsзи) в значении «начальствующие,
имеющие власть, управляющие» в именительном или звательном падеже
и πύλας (врата) в винительном падаже: по-видимому, еврейский текст
требует обратного соотношения падежей в переводе – соответственно
подлежащее или обращение (субъект) и дополнение (объект) меняются
местами. В таком случае невозможно и выделение устойчивого сочетания
вратA взsти; русские переводы, сделанные на основе еврейского текста,
позволяют говорить об этом вполне определенно. Так в Синодальном
переводе находим «поднимите, врата, верхи ваши». То же и в переводе
С. С. Аверинцева (с использованием пассивной конструкции):
«Поднимитесь, косяки врат, древние двери, раздайтесь ввысь»16.
14

П. А. Гильтебрандт, Справочный и объяснительный словарь к Псалтири, СанктПетербург, 1898 (Репринт: Munchen 1993), c.47.
15
См.: Евфимий Зигабен, Толковая Псалтырь, Москва, Донской монастырь, б.д. <1993>
(репринт: Киев, 1882), с.144-145 или электронный ресурс
http://azbuka.ru/dictionary/15/zigaben_tolkovaja_psaltyr_03-all.shtml#23
16
Избранные псалмы. Перевод и комментарии С.С. Аверинцева, Москва 2005, с.28.
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Аналогичный текст представлен в русском переводе Кетувим 17:
«Поднимите, врата, главы ваши и возвысьтесь, двери вечные». То же
понимание этого стиха отражено в Словаре О. А. Седаковой: в статье
кнsзь этот стих – пример для 3-го значения «верхнее бревно на
воротах» 18. В Словаре русского языка XI-XVII вв. представлено слово
кнsзь, которое рассматривается как омоним к привычному нам слову
кнsзь и имеет значение «верхняя кровельная балка, князек» 19. Подробное
объяснение в связи с таким переводом и пониманием находим в Толковой
Библии Лопухина: ворота в древних городах были очень низкими,
с подъемным верхом; чем значительнее было входящее лицо, тем
просторнее должен был быть вход; «вечные» ― указание на древность
ворот; для того, чтобы в ворота Сиона могла войти процессия левитов,
несущих на плечах Кивот Завета, недостаточно во всех отношениях было
открыть только нижнюю часть ворот 20. К сожалению, из этого объяснения
не ясно, о какой процессии идет речь, возможно, как раз имеется в виду
возвращение в Иерусалим.
И та, и другая трактовка, наверное, уже прочно укоренились.
Трактовка, основанная на греческом переводе, получила широкое
отражение в гимнографии. Но, как нам кажется, несмотря на различие этих
трактовок, все же есть общий смысл: сделать просторным, открытым,
свободным путь Господу, или словами пророка Исаии, повторенными
в Евангелии: «приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему»
(Ис 40.3; Мф 3.3). Может быть, этот смысл и послужил основанием для
включения данного псалма в наше правило ко причастию, что, на наш
взгляд, подтверждают и слова из молитвы ко причастию Иоанна Златоуста
(9-ой в Следованной Псалтыри, 8-ой в стандартном молитвослове):
Нёсмь дов0ленъ, вLко гDи, да вни1деши под8 кр0въ души2 моеS: но
... повелэвaеши, да tвeрзу двє1ри, ±же ты2 є3ди1нъ создaлъ є3си.2
Сокращения, используемые в ссылках на богослужебные книги
бгр
Вел чт
веч
Возн
17

– богородичен
– Великий четверг
– вечерня
– Вознесение

Кетувим, Иерусалим 1978 (ред. перевода Д. Йосифон), с.14.
О. А. Седакова, Церквонославянско-русские паронимы, Москва 2005, с.158.
19
Словарь русского языка XI – XVII вв., вып.7, Москва, Наука 1980 с.208.
20
См.: Толковая Библия. Издание преемников А.П. Лопухина, т.1, Стокгольм 1987 (репринт:
Санкт-Петербург 1904-1907), с.184.
18
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– воскресенье
– декабрь
– июль
– Иоанн Златоуст
– Иоанн Лествичник
– канон
– песнь 7 тропарь 1 канона
– литургия
– Минеи служебные
– мученик
– Пасха
– предпразднество
– седмица
– «Слава …»
– Служебник
– среда
– стихира
– стихира на «Господи воззвах …»
– стихира самогласна
– стихира на стиховне
– Триодь Постная
– Триодь Цветная
– тропарь
– утреня
– четверг
– шестопсалмие

Greek parallels and Russian equivalents in the lexicographic description
of Church Slavonic words
In the article, some examples of forming and functioning of supplementary metaphorical meanings
of the Church Slavonic words are considered with reference to their Greek parallels. The subject of
the analysis is a number of examples demonstrating different correlations between the Church
Slavonic and Greek parallels from the Old Testament books and the corresponding Russian equivalents, as well as the linguistic features of Psalm 22 rooted in the Greek and Church Slavonic
translations and their presence in the Hymns for the Ascension.
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1. Корпус
В 2012 году впервые в истории мировой науки был создан и открыт для
широкого доступа корпус церковнославянских текстов (http://ruscorpora.ru/
search-orthlib.html). Этот корпус создан в рамках проекта «Национальный
корпус русского языка» и открывает собой раздел исторических корпусов
русского языка, которые должны охватить историю его развития от XI до
XVIII века. Церковнославянский язык по своим лингвистическим свойствам
ближе всего к богослужебному языку XVII–XVIII века, когда в основном
была оформлена каноническая форма современных богослужебных текстов.
Церковнославянский язык, несмотря на свою старославянскую языковую основу, занимает важнейшее и естественное место в истории русского
языка. Он всегда функционировал параллельно с русским и оказал заметное
влияние на формирование русского литературного языка, в котором не только многие слова, но даже некоторые грамматические формы имеют церковнославянское происхождение, например, действительные причастия (делающий, делавший) и формы превосходной степени (сильнейший).
Церковнославянский язык, являющийся важнейшей частью русской
культуры, до сих пор не имеет адекватного научного описания, отвечающего современному уровню. Существующие грамматики и словари носят
1
Данное исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект 12-04-12045 «Электронная
справочно-информационная система «Грамматический частотный словарь церковнославянского
языка»») и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная
лингвистика» (проект «Развитие корпуса церковнославянских текстов»).
Автор данной статьи является основным разработчиком церковнославянского корпуса. Кроме
того, активное участие в создании корпуса принимали Е. Р. Добрушина (ПСТГУ), А. Г. Кравецкий
(ИРЯ РАН), А. И. Зобнин (Яндекс), и ряд сотрудников ПСТГУ, ИРЯ РАН и компании «Яндекс».
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в основном исторический или нормативный характер и описывают некоторую идеальную картину, которая часто не соответствует фактическому состоянию языка, отраженному в текстах. Без обращения к реальным текстам
невозможно выяснить, как функционирует конкретное слово, как оно изменяется по формам, какие варианты написания имеет и т.д.
Адекватное научное описание церковнославянского языка должно носить не прескриптивный (нормативный), а дескриптивный (описательный)
характер, опирающийся на реальное употребление. Единственной надежной
основой для создания такого описания является корпус текстов, снабженных специальной разметкой (грамматической, структурной, метатекстовой).
Корпус отличается от простого собрания текстов (библиотеки) именно наличием разметки, которая делает возможным поиск слов и словосочетаний по
различным критериям (лемма, грамматические признаки, жанр текста и др.)
и решение других задач. Корпус является важнейшим инструментом для исследований, который позволяет получить реальную информацию о лексике,
грамматике и словоупотреблении из текстов.
2. Тексты и метатекстовая разметка
Церковнославянский корпус включает около 1250 текстов, которые охватывают все основные типы и жанры церковнославянской литературы (богослужебные, святоотеческие, писание, типикон, церковное право). Корпус
имеет объем около 4.6 миллиона словоупотреблений и включает около
150 тыс. различных словоформ, которые группируются примерно в 30 тыс.
лексем. Корпус такого объема вполне репрезентативен с точки зрения охвата
лексики и различных жанрово-тематических групп текстов. Все тексты подготовлены в едином формате и снабжены метатекстовой и грамматической
разметкой.
Основным источником текстов для корпуса явилась «Библиотека святоотеческой литературы» (http://orthlib.ru). На данном ресурсе собраны результаты титанической работы по оцифровке и переводу в текстовый формат
основных церковнославянских книг, за что создатели корпуса приносят искреннюю благодарность его создателям.
К сожалению, тексты в том виде, как они представлены в библиотеке, не
вполне пригодны для корпуса. Во-первых, они представлены в нестандартной кодировке HIP, которая удобна для набора на клавиатуре, но неудобна
для чтения и обработки. Во-вторых, тексты не имеют лемматизации и грамматической разметки, что делает невозможным лексический поиск. Поэтому
все тексты, взятые из библиотеки, были существенно переработаны и дополнены для нужд корпуса.
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Метатекстовая разметка – это параметры, которые характеризуют текст
в целом, а не отдельное слово. Сюда относятся следующие параметры текста:
1) Заголовок текста (иногда включает название книги).
2) Количество слов.
3) Жанр текста.
4) Период создания текста.
5) Перевод или оригинал.
Жанрово-тематическая классификация текстов ориентирована, прежде
всего, на массового пользователя, а не на узкого специалиста, и строится
исходя из принципов практического удобства и понятности. Выделяются
следующие жанры текстов (с указанием % слов в корпусе):
а) библия (17%): ветхий завет, новый завет, служба (богослужебное
Евангелие);
б) служба (64%): акафист, ирмологий, минея, октоих, служебник, требник, триодь, часослов;
в) типикон (5%);
г) святоотеческий (10%);
д) право («Книга Правил святых апостолов» = 1%);
е) научный («Ифика иерополитика» = 0.5%).
Период создания текста определяется условно, поскольку для многих
книг невозможно точно определить дату создания, историю редактирования
и дату последней правки. Дата издания позволяет определить только верхнюю границу, поскольку некоторые книги могли неоднократно редактироваться на протяжении XVII–XIX веков. В итоге выделяются следующие периоды:
а) стандарт (XIX–XX = 86%);
б) архаика (XVII–XVIII – «Пролог», «Добротолюбие» = 2%);
в) 20 век (3%);
г) гибридный (8%, например, «Алфавит Духовный»).
Таким образом, основу корпуса составляют современные богослужебные тексты (60%), однако представлены и остальные жанры и периоды.
Отдельно стоит старообрядческий «Пролог», который резко отличается от
остального массива архаичным языком и орфографией.
3. Орфография и кодировка
Каноническая церковнославянская орфография, ориентированная на точное типографское представление текста, включает множество избыточных символов, имеющих одинаковое фонетическое значение: и=i=ѵ, ф=ѳ,
о=ѻ=ѡ, е=є, iа=ѧ, оу=ук, ѿ=от, ѕ=з, ѯ=кс, ѱ=пс, ъ=’ (паерок), ударение
(острое=тупое=облеченное).

248

Алексей Евгеньевич Поляков

В церковнославянском письме (в отличие от русского) некоторые пары
символов используются для различения лексем и грамматических форм:
– в греческих словах сохраняется этимологически правильное написание букв и–i–ѵ, о–ѡ, ф–ѳ, ѯ, ѱ, например: аѵгустъ–авраамъ, акѵндiнъ,
ікѡна, тѵхѡнъ, ѳѵмiамъ;
– буквы и–i обычно распределены позиционно (i – перед гласным), однако используются для различения нескольких корней: миръ (спокойствие) vs. мiръ (вселенная), вiно vs. вина;
– буквы ѡ, ѿ используются для префиксов о(б), от и противопоставляются обычному о: ѡблачати vs. облакъ, общiй; ѡсмотрити vs. осмь;
ѿчаятися vs. отчiй, отрокъ; в некоторых словах имеется колебание
ѡ/о: ѡбразъ/образъ (но ѡбразовати);
– буквы о–ѡ используются для различения форм: единственное vs. множественное число (милости vs. милѡсти, домомъ vs. домѡмъ), винительный vs. родительный падеж в адъективном склонении (новаго
vs. новагѡ, моего vs. моегѡ), прилагательное vs. наречие (сильно vs.
сильнѡ) и в некоторых других случаях;
– для различения омонимичных форм единственного vs. множественного/ двойственного числа также используются буквы е vs. є и острое
vs. облеченное ударение (камора): конемъ vs. конємъ, iерее vs. iереє,
єлени vs. єлєни, раба́ vs. раба̂, рабу́ vs. рабу̂, рабы́ vs. рабы̂.
Некоторые пары символов имеют нулевую или минимальную различительную способность:
– придыхание ставится автоматически над начальной гласной слова;
– диграф оу пишется в начале слова, лигатура ук в середине и конце;
– iа пишется в начале слова, ѧ в середине и конце, за исключением корней iазык- (народ) vs. ѧзык- (орган);
– є (широкое) пишется в начале слова, е (узкое) в середине и конце, за
исключением различения некоторых флексий единственного vs. множественного/ двойственного числа (см. выше);
– ѻ (широкое) пишется в начале слова и корня в сложных словах (ѻтецъ,
праѻтецъ), о (узкое) в прочих случаях.
В результате тщательного анализа церковнославянской графики для
представления корпуса в интернете была выработана более простая орфографическая система, которая сохраняет наиболее существенные языковые
различия, но не пытается имитировать точный типографский вид текста.
В этой орфографии отсутствуют некоторые символы с малой или нулевой различительной способностью (придыхания, различие оу/ук, іа/ѧ), однако сохраняются символы, связанные с различением лексем или грамматических форм
(о–ѡ, и–і–v, ф–ѳ, з–ѕ). Кроме того, были выработаны правила перевода текста
из этой орфографической системы в современный вид для удобства поиска.
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Словоформы в корпусе представлены в том виде, в котором они встречаются в тексте, а леммы даются в унифицированном написании, в котором не
используются избыточные буквы, а титла раскрыты (например, словоформа
млсть относится к лемме милость).
Для поиска в корпусе можно использовать три орфографические системы:
1) Точная – служит для поиска словоформ, сохраняет максимально точный вид словоформы (е–є, о–ѻ, титла, ударения) с учетом вышеуказанных отличий от канонической орфографии.
2) Упрощенная – служит для поиска лексем, сохраняет основные лексические оппозиции (о–ѡ, и–і–v, ф–ѳ, з–ѕ), но игнорирует различия, не
служащие для различения лексем (е=є, о=ѻ, титла).
3) Модернизированная – служит для поиска лемм и словоформ в современной орфографии, включает только современные буквы (е=ҍ,
и=і=v, ф=ѳ, з=ѕ, о=ѡ).
Точная и упрощенная орфография ориентирована на специалистов, которые знают все тонкости церковнославянской орфографии и хотят получить
наиболее точный результат. Модернизированная орфография рассчитана на
широкий круг людей, которые хотят искать в корпусе, но не знают, как точно
пишется некоторое слово (лҍто или лето, ікѡна или икона). Заметим, что модернизированная орфография просто заменяет буквы, но не переводит слово
в современное написание (езеро ≠ озеро, дҍлати ≠ делать, агглъ ≠ ангел).
Независимо от того, в каком виде слово введено в запрос, результаты
поиска всегда выдаются в точной орфографии.
Основные соответствия между орфографическими системами сведены
в таблице.
Символ
придыхание
букво-титла
паерок
титла

Каноническая
(типографская)
(есть)
млсть, блгдть
без̾ѧзычный
мт҃и, агг҃лъ, бл҃гдть

Точная
(словоформы)
(нет)
млс̑ть, блгд̑ть
безъ̑язычный
мт҃и, агг҃лъ, бл҃гдть

oy- / -укіa- / -ѧѣ
є- / -єѻ- / -ѻѡ во флекс.
ѡ в корне
ѡ в префиксе
ѿ
і+согл.
і+глас.
и
ѵѷ
ѳ
ѯ
ѱ
ѕ

оучити, научити
іaти, ѡбъ̑ѧти
сѣлъ
єзеро, кон+ємъ
ѻтецъ, праѻтецъ
раб+ѡмъ
ідѡлъ, ікѡна
ѡбразъ/ѻбразъ
ѿдати, ѿѧти
ідѡлъ, міръ, віна
знаніе
миръ
мѵро, єѵсѷгній
анѳраѯъ
анѳраѯъ
апокалѷѱісъ
ѕло, ѕміѧ

учити, научити
яти, ѡбъ̑яти
ѣ
є (єзеро)
ѻ (ѻтецъ)
раб+ѡмъ
ѡ
ѡ
ѿдати, ѿяти
і
і
и
ѵ
ѳ
ѯ
ѱ
ѕ

Упрощенная
(леммы)
(нет)
милость, благодать
безъязычный
мати, ангелъ,
благодать
у
я
ѣ
е (езеро)
о (отецъ)
(нет)
ѡ
ѡ
ѡтдати, ѡтъяти
і
і
и
ѵ
ѳ
ѯ
ѱ
ѕ

Модернизированная
(нет)
млсть, блгдть
мти, агглъ блгдть
у
я
е
е
о
о
о
о
оти
и
и
и/в
ф
кс
пс
з
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Церковнославянские тексты в корпусе представлены в стандартной кодировке Unicode. Нестандартные кодировки, которые применяются при наборе текстов в типографиях (HIP, UCS), очевидно, не могут использоваться
в интернете. Нам пришлось решать нетривиальную задачу по перекодировке
из HIP в Unicode, чтобы сохранить максимум значимых различий, присутствующих в исходной кодировке, однако пришлось пожертвовать некоторыми менее значимыми деталями. Дело в том, что некоторые важные символы
(ia, ук, букво-титла) появились в стандарте Unicode относительно недавно
(в версии 5.2) и отсутствуют в большинстве доступных шрифтов. При просмотре в интернете браузер (по крайней мере, Mozilla Firefox) автоматически
подгружает нужный шрифт и текст выглядит очень красиво, похоже на печатное представление. Однако, если выделить текст и скопировать его в редактор, некоторые символы будут отображаться как пустые квадраты, если
на компьютере установлены старые версии стандартных шрифтов. Чтобы
не отталкивать пользователей, которые не хотят устанавливать специальные шрифты, мы пожертвовали некоторыми символами: оу/ук заменили на
обычное у, ia/ѧ заменили на обычное я. Мы считаем, что лучше немного
упростить текст, но оставить его читаемым, поскольку буквы у и я весьма
частотны и их потеря существенно затруднит понимание текста (в отличие
от потери редких букв – ѳ, ѡ, ѕ, ѯ, ѱ). В будущем, когда стандартные шрифты будут включать полный набор славянских символов, можно будет восстановить замененные буквы и тем самым приблизить вид текста в корпусе
к канонической орфографии.
4. Грамматическая разметка.
Корпус отличается от простого собрания текстов наличием лингвистической
разметки (грамматической, синтаксической, семантической и т.д.) и возможностью поиска по этой разметке. Для языков с богатой морфологией прежде
всего необходима грамматическая разметка, которая обеспечивает возможность поиска слов по лемме (словарной форме) и грамматическим признакам. Поиск по точной словоформе (даже с усечением или шаблонами) абсолютно недостаточен для церковнославянского языка, в котором некоторые
классы лексем имеют по несколько десятков словоформ (например, глаголы,
включая формы причастий).
Грамматическая разметка для корпуса включает следующие задачи:
1) лемматизация – приведение словоформы к лемме (словарной форме)
и определение ее грамматических признаков (часть речи, род, вид,
переходность);
2) грамматический анализ – определение грамматических признаков
словоформы (падеж, число, время, лицо, наклонение).
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Эти задачи могут решаться одновременно, но с разной степенью полноты и точности. Пользователям прежде всего нужен поиск по лемме и части
речи, в меньшей степени – по другим грамматическим признакам. Кроме
того, в церковнославянском очень распространена грамматическая омонимия между словоформами одной лексемы, поэтому точно определить их
грамматические признаки часто невозможно.
Существующие грамматики и словари церковнославянского языка не
дают полной картины словоизменения. Грамматики приводят парадигмы
для наиболее частотных слов, а также отдельные примеры вариативных
форм. Словари обычно включают наиболее частотные или важные слова,
а грамматическая информация дается фрагментарно или не дается вообще.
В результате нередко невозможно выяснить, какие реальные формы имеет
данное слово, а спорные вопросы остаются без ответа (примеры см. в п. 5).
В таких случаях единственным достоверным источником является корпус.
Грамматическая модель словоизменения церковнославянского языка не
задается априорно на основе существующих грамматик и словарей, а выводится эмпирически на основе анализа данных корпуса. Модель словоизменения включает в себя два основных компонента:
1) грамматический словарь,
2) таблица словоизменительных типов (парадигм).
Грамматический словарь представляет собой список лексем с приписанной им информацией о словоизменении. Каждая лексема в словаре содержит, как минимум, следующие параметры:
– лемма (словарная форма) и ее варианты (если есть);
– постоянные признаки лексемы (часть речи, одушевленность, переходность);
– код парадигмы и особенности словоизменения (нерегулярные словоформы);
– краткое толкование для устаревших и малопонятных слов (по необходимости).
Словоизменительный тип (парадигма) представляет собой список грамматических значений и соответствующих им грамматических форм, общий
для некоторого множества лексем.
Парадигмы также не задаются априорно на основе существующих описаний, а выводятся из корпуса на основе анализа множества словоформ, имеющих однотипное соотношение между грамматическими формами. Таким
образом, номенклатура парадигм получается значительно более детальной
и может существенно отличаться от традиционных грамматик. Например,
традиционное первое склонение (рабъ) распадается на 14 подтипов в зависимости от конечного согласного (парный твердый–мягкий, велярный, шипящий, йот), наличия беглого гласного и других особенностей.
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Вот небольшой фрагмент таблицы парадигм в формальной записи.
Парадигма
N1t
Пример
рабъ

N1t*
N1j
N1k
N1x
N1k*
оселъ,
конь, царь
отрокъ
духъ
свитокъ
сонъ
осе*л+ъ, кон+ь, цар+ь отро(к|ц|ч)+ъ ду(х|с|ш)+ъ свит(к|ок|ц|ч)+ъ
со*н+ъ
2ъ
ь
ъ
ъ
2ъ

Основа

раб+ъ

sg,nom

ъ

sg,acc

=nom/gen =nom/gen =nom/gen

=nom/gen

=nom/gen

=nom/gen

sg,gen

а

а

я

а

а

а

sg,dat

у

у

ю

у

у

у

sg,loc

ѣ

ѣ

и

2ѣ

2ѣ

3ѣ

sg,ins

омъ

омъ

емъ

омъ

омъ

омъ

sg,voc

е

е

ю

3е

3е

4е

pl,nom/voc и

и

и/іе

2ы

2и

3ы

pl,acc

ы/=gen

ы/=gen

и/=gen

и/=gen

и/=gen

и/=gen

pl,gen

ѡвъ/ъ^

ѡвъ/ъ^

ей

ѡвъ

ѡвъ

ѡвъ

pl,dat

ѡмъ

ѡмъ

ємъ

ѡмъ

ѡмъ

ѡмъ

pl,loc

ѣхъ

ѣхъ

ехъ

2ѣхъ

2ѣхъ

3ѣхъ

pl,ins

ы

ы

и/ьми

и

и

и

du,nom/acc а^

а^

я^

а^

а^

а^

du,gen/loc

у^

у^

ю^

у^

у^

у^

du,dat/ins

ома

ома

ема

ома

ома

ома

В этой таблице в первой строке указаны коды парадигм, в первом столбце –
грамматические формы в виде набора признаков. Во второй строке даются
примеры лемм в обычной записи, в третьей – в формате грамматического
словаря. Чередования записываются как формулы вида (x|y|z), например,
отро(к|ц|ч) означает, что основа имеет три варианта – отрок, отроц, отроч.
Номер варианта используется при записи флексий, причем первый вариант считается основным. Например, флексия «у» требует первого варианта
основы (отрок+у), флексия «2ѣ» имеет форму «ѣ» и требует второго варианта (отроц+ѣ), флексия «3е» требует третьего варианта (отроч+е).
Грамматический словарь и модель словоизменения создаются эмпирически и итеративно. Сначала из корпуса генерируется список словоформ
и делается его первичная проверка и чистка (исправляются явные ошибки).
Затем для частотных слов делается ручная лемматизация, определяются типичные шаблоны и строится первичная модель словоизменения. Далее на
основе шаблонов разобранных словоформ анализируются другие словоформы, затем автоматические разборы проверяются и правятся вручную, снова
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уточняется грамматическая модель, и так далее. На последнем этапе разбираются вариантные и уникальные словоформы и принимается решение о
том, что с ними делать (исправить, включить в словарь, считать исключением, игнорировать).
В настоящее время создана пилотная версия грамматического словаря,
которая используется для поиска в корпусе. Было проанализировано около 150 тыс. словоформ, которые в итоге были сведены примерно в 30 тыс.
лемм. В результате ручной, а затем автоматической лемматизации удалось
приписать грамматические разборы большинству словоформ. Часть словоформ была квалифицирована как ошибки (опечатки), а для некоторых редких
форм лемму определить не удалось или она была определена гипотетически.
5. Вариативность
В церковнославянских текстах имеется множество орфографических и словоизменительных вариантов, обусловленных тем, что тексты создавались
в разное время и в разной языковой среде. Вот некоторые примеры.
1) В грамматиках дается список слов и корней, которые обычно пишутся под титлом: агг҃лъ, апслъ, бг҃ъ, гсдь, млсть, мт҃и, ст҃ый, чл҃вкъ. Возникает
вопрос: всегда ли эти корни пишутся именно так (под титлом), а если нет,
то как еще они могут писаться? Ответ на этот вопрос может дать только
корпус. В результате анализа разных написаний в корпусе оказывается, что
например, корень апостол- может писаться тремя способами: апостол(полностью раскрыто), апсл- (полностью сокращенно), апстол- (частично
сокращенно); основа прилагательного ангельскiй пишется тремя способами:
агг҃ельск-, агг҃лск-, агг҃льск-. Без корпуса выявление всех реально встречающихся вариантов было бы просто невозможно.
2) В грамматиках написано, что для различения омонимичных форм
единственного и множественного/двойственного числа может использоваться замена букв (o→ѡ, е→є) или замена острого ударения на облеченное (камору). Таким образом, возникает конкуренция орфографических правил и непонятно, какое из них нужно применять в конкретном случае. Например, как
будет множ. число от слов милость, высота: ми́лѡсти (o→ѡ) или ми̂лости
(камора), высѡты́ (o→ѡ) или высоты̂ (камора)? Ответ на этот вопрос может
дать только корпус, который дает следующую статистику: высѡты́ (17 раз),
высоты̂ (9 раз), высѡты̂ (1 раз), ми́лѡсти (93 раз), ми̂лости (2 раза). Из анализа других аналогичных примеров мы можем сделать вывод, что при конкуренции правил замена o→ѡ более предпочтительна, чем замена ударения.
3) В грамматиках написано, что слова с суффиксом -тель типа дѣлатель
могут иметь особые формы именит. множ. на -е (дѣлателе, как агаряне)
и на -іе (дѣлателіе, как царіе). Кроме того, они могут иметь стандартные
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формы на -и (дѣлатели). Естественно, возникает вопрос о том, какие из этих
форм реально встречаются и с какой частотой. Решить подобный вопрос возможно только при помощи корпуса, который дает следующую статистику:
дѣлатели – 36 раз, дѣлателіе – 18 раз, дѣлателе – 13 раз. Таким образом,
для данного слова чаще всего употребляется стандартная форма, за ней идет
форма на -іе, а затем на -е. Для получения достоверных выводов нужно проанализировать остальные слова с суффиксом -тель, а также другие слова
с аналогичными особенностями (с суффиксом -арь и т.д.).
4) Церковнославянский язык является смешанным по своему грамматическому строю. Многие грамматические формы совпадают с русскими,
а несовпадающие, происходящие от старославянских, нередко вытесняются
эквивалентными русскими формами. Например, наряду со старославянской
формой на земли встречается русская форма на землѣ; предложный падеж
множественного числа от слов первого склонения имеет вариативные формы селѣхъ/селахъ, жилищахъ/жилищихъ, но только моряхъ, мужахъ (при отсутствующих *морихъ, *мужихъ). Вопрос о конкуренции старославянских
и русских форм изучен совершенно недостаточно, а для получения достоверных результатов нужен корпус.
Church Slavonic corpus: spelling and grammar problems
Church Slavonic corpus, opened in 2012, can dramatically improve the accuracy and objectivity of Church Slavonic language studies. The corpus differs from a collection of texts by special
markup (grammatical, structural, metatextual) and search facilities. Existing grammars and
dictionaries are of historical or regulatory nature and often do not match the facts reflected in
real texts. This paper discusses the problem of spelling representation and grammatical tagging
of texts in the corpus and its usage for studying grammatical variation.
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Wstêp
Przedmiotem niniejszego artyku³u jest zastosowanie funkcjonalnych aspektów
znaku w celu parametryzacji sytuacji kulturowych w perspektywie lingwistyki
interkulturowej. Bêdê bazowa³ na dynamicznym (zaproponowanym przez
B. Malinowskiego1) pojêciu kultury jako zespo³u form i regu³/zasad dzia³alnoci
ludzkiej prowadz¹cych do zaspokojenia, a czêciowo tak¿e do generowania,
potrzeb grup spo³ecznych ró¿nego formatu w odmiennych, historycznie i geograficznie nacechowanych warunkach. O ile pojêcie kultury ma charakter rodzajowy, o tyle pojêcie sytuacji kulturowej, którym bêdê pos³ugiwa³ siê w tym
tekcie, ma charakter podrzêdny  gatunkowy. Mimo ¿e termin sytuacja kulturowa jest aktywnie wykorzystywany we wszystkich jêzykach europejskich (przewa¿nie w tekstach naukowych i publicystycznych), to jednak w naukach humanistycznych rzadko bywa definiowany. Proponowana przeze mnie definicja
opiera siê na pojêciu sytuacji jêzykowej2: s y t u a c j a k u l t u r o w a to zespó³
jednostek (zwykle zorganizowanych grup podmiotów), systemów funkcyjnych
(takich jak: polityka, nauka, religia, sport, media masowe, edukacja, wojsko
itd.), systemów koncepcyjnych (w tym systemów wartoci) oraz form ich manifestacji wraz z relewantnym otoczeniem ekologicznym, gospodarczym, egzystencjalnym itd., czyli tzw. scen¹ zdarzeñ.
1
2

B. Malinowski, Dzie³a, t. 9: Kultura i jej przemiany, Warszawa 2000, s. 16.
Zob. Í. Á. Ìå÷êîâñêàÿ, Îáùåå ÿçûêîçíàíèå. Ñòðóêòóðíàÿ è ñîöèàëüíàÿ òèïîëîãèÿ
ÿçûêîâ, Ìîñêâà 2001, s. 160.
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Sytuacje kulturowe s¹ opisywane przy uwzglêdnieniu okrelonych parametrów,
uwarunkowanych nastawieniami badawczymi i dlatego bardzo zró¿nicowanych
w pracach socjologów, politologów, psychologów spo³ecznych, lingwistów, ekolingwistów i in.3 Z punktu widzenia l i n g w i s t y k i i n t e r k u l t u r o w e j
sytuacje kulturowe nale¿y badaæ ze wzglêdu na zró¿nicowanie w zakresie zastosowania jêzyka, a tak¿e jêzykowej organizacji dyskursów i aktów mowy4.
Szczególne znaczenie dla typologii sytuacji kulturowych ma czynnik pragmatyczny (czy te¿ pragmalingwistyczny), dlatego w niniejszym artykule zostanie
mu powiêcone najwiêcej uwagi.
1. Semantyka i pragmatyka w semiotycznym modelu dyskursu
Dyskurs, rozumiany tu jako rodzaj zdarzenia komunikacyjnego, któremu przys³uguje okrelona zasada konstrukcyjna, funkcja i scena (por. np. takie dyskursy akademickie, jak: wyk³ad, inauguracja roku akademickiego, egzamin, kolokwium habilitacyjne i in.), mo¿e zostaæ opisany z semiotycznego punktu widzenia, tzn. jako typ
zastosowania znaków. Proponowany w niniejszym artykule s e m i o t y c z n y
m o d e l d y s k u r s u zak³ada skonfigurowanie czterech jego aspektów:
1. pragmatyki;
2. semantyki;
3. formy/struktury;
4. konsytuacji/kontekstu (w niniejszym studium bêdê pos³ugiwa³ siê pojêciem
kontekstu  w szerokim znaczeniu, obejmuj¹cym tak¿e pojêcie konsytuacji).
Po pierwsze, zak³ada siê, ¿e celem dzia³ania nadawcy komunikatu jest oddzia³ywanie na adresata  na jego stan poznawczy, emocjonalny lub na jego
zachowania. W zwi¹zku z tym F. S. von Thun pisze:
[W komunikacji] nic nie dzieje siê ot tak, wy³¹cznie dla czystej informacji, ¿eby
co powiedzieæ. Kiedy ju¿ zabieram g³os, to chcê tak¿e wywrzeæ wp³yw, chcê
dotrzeæ do moich rozmówców i do czego w nich. Mówi¹c jêzykiem psychologii
komunikacji: ka¿da wypowied zawiera tak¿e (otwarty lub ukryty) apel, przez który nadawca chce wywrzeæ wp³yw na odbiorcê5.
3 Zob. Ð. Õ. Õàéðóëëèíà, Ëèíãâèñòèêà ìåæêóëüòóðíûõ êîììóíèêàöèé, Óôà 2005, s. 82
i nn.; C. Földes, Interkulturelle Kommunikation: Positionen zu Forschungsfragen, Methoden und
Perspektiven, VeszprémWien 2007, s. 17 i nn.; R. R. Gesteland, Ró¿nice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000; G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umys³u,
Warszawa 2000; C. Thomann, F. S. von Thun, 1. Klärungshilfe. Handbuch für Therapeuten, Gesprächshelfer und Moderatoren in schwierigen Gesprächen, Reinbek 2006, s. 20 i nn.; F. Trompenaars, Riding the waves of culture, London 1993.
4 Zob. A. Kiklewicz, Kategorien der Interkulturellen Linguistik in systemgezogener Auffassung, w: Interkulturelle Linguistik im Aufbruch. Das Verhältnis von Theorie, Empirie und Methode, pod red. C. Földesa, Tübingen 2011, s. 66.
5 F. S. von Thun, Sztuka rozmawiania, Kraków 2006, s. 236.

Semantyka a pragmatyka: dialektyka wzajemnych relacji w perspektywie lingwistyki...

257

Przy tym nale¿y zaznaczyæ, ¿e obiektem oddzia³ywania nie zawsze i niekoniecznie jest adresat (czyli kontrahent komunikacyjny), gdy¿ komunikat mo¿e
byæ kierowany do osób trzecich (wówczas adresat wystêpuje w roli porednika)
lub do samego nadawcy6 .
Ten pierwszy aspekt komunikacji zgodnie z zapocz¹tkowan¹ przez zachodni¹ szko³ê semiotyki okrela siê mianem p r a g m a t y k i.
Po drugie, oddzia³ywanie na adresata w komunikacji miêdzyludzkiej (komunikacja miêdzykulturowa nie stanowi tu wyj¹tku) dokonuje siê zwykle za porednictwem i n f o r m a c j i s e m a n t y c z n e j, tzn. poprzez poinformowanie adresata o stanach rzeczy, które  jak przewiduje siê  powinny zostaæ
uwzglêdnione w jego reakcji (mentalnej, emocjonalnej, behawioralnej). O znaczeniu informacji semantycznej szczególnie wiadcz¹ sytuacje i zdarzenia komunikacyjne, w których za pomoc¹ rodków jêzykowych jest wyra¿ana tylko treæ
nominatywna  przedstawienie stanu rzeczy, jak np. w polskim wypowiedzeniu:
Pan podejdzie tu bli¿ej!

rodki jêzykowe wyra¿aj¹ tu jedynie po¿¹dany, oczekiwany stan rzeczy, natomiast o funkcji pragmatycznej wypowiedzenia (a mianowicie  probie) informuje siê za pomoc¹ rodków parawerbalnych, takich jak intonacja i kontekst.
Po trzecie, do celów manifestacji informacji semantycznej oraz  w mniejszym stopniu  informacji pragmatycznej s³u¿y s y s t e m f o r m j ê z y k o w y c h , czyli kod znakowy. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w dzia³alnoci jêzykowej
zasad¹ oszczêdzania rodków jêzykowych wykorzystanie kodu znakowego zawsze jest dostosowane do otoczenia interakcji. Nadawca komunikatu d¹¿y do
takiego stopnia specyfikacji treci za pomoc¹ rodków kodowych, który pozwala
na jej odczytanie przez odbiorcê przy uwzglêdnieniu wszystkich innych czynników  sytuacyjnych, kulturowych, poznawczych itd.
Innymi s³owy  system kodowy wspó³dzia³a w komunikacji z jej czwartym
aspektem  systemem habitualnym, czyli k o n t e k s t e m . Forma jêzykowa
w komunikacji jest niezbêdna o tyle, o ile tego wymaga otoczenie dyskursu/aktu
mowy, a stosunek udzia³u obydwu systemów znakowych (kodowego i habitualnego) jest odwrotnie proporcjonalny: im wiêkszy jest wk³ad rodowiska, tym
mniejszy jest wk³ad systemu jêzykowego, tzn. wiêkszy stopieñ redukcji formy
jêzykowej komunikatów. Skrajnym przypadkiem supremacji kontekstu
i ca³kowitej dekompozycji systemu kodowego w komunikacji jest milczenie.

6 Por. akty samopobudzenia, opisane m.in. w pracy: A. Barentsen, Î ïîáóäèòåëüíûõ
êîíñòðóêöèÿõ ñ èñïîëíèòåëåì ïåðâîãî ëèöà, Dutch Contributions to the Thirteenth International
Congress of Slavists, Ljubljana: Linguistics (SSGL 30), AmsterdamNew York 2003, s. 133.
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Semiotyczny model komunikacji, uwzglêdniaj¹cy skonfigurowanie czterech
jego aspektów  pragmatyki, semantyki, formy/struktury jêzykowej i kontekstu,
mo¿na przedstawiæ w sposób schematyczny:

Powy¿szy schemat przedstawia ogólny, ambiwalentny w stosunku do rozmaitych
area³ów i sfer dzia³alnoci znakowej model interakcji komunikacyjnej. W zale¿noci od warunków komunikacji ulega on ró¿nego rodzaju modyfikacjom7. Tak
wiêc dyskursy komunikacji potocznej s¹ zasadniczo podporz¹dkowane funkcji
pragmatycznej: jak pisz¹ (za B. Malinowskim) A. Awdiejew i G. Habrajska,
w tym przypadku na pierwszy plan wysuwa siê pierwotna sytuacja pragmatyczna, kiedy jêzyk s³u¿y przede wszystkim jako narzêdzie koordynacji wspólnego
dzia³ania i wyra¿ania postaw emocjonalnych8. Odwrotnie  cech¹ dyskursów
naukowych jest podporz¹dkowanie zachowañ komunikacyjnych wzglêdom semantycznym. Wed³ug wspomnianych wy¿ej autorów
komunikacyjnym przeznaczeniem dyskursu naukowego jest organizacja procesu
poznawczego, czyli wspólne d¹¿enie uczestników komunikacji do udowodnienia
prawdy lub wiarygodnoci opisywanych zjawisk rzeczywistoci z pozycji obiektywnych i niezale¿nych od jakichkolwiek indywidualnych postaw9.

Jakim modyfikacjom ulega prototypowy model komunikacji w warunkach
interkulturowoci, jakie rodki przy tym s¹ zastosowywane (czy te¿ aktualizowane)  poka¿ê w nastêpuj¹cej sekcji.
2. Realizacja modelu komunikacji w perspektywie interkulturowoci
Realizacja modelu komunikacji ma charakter i d i o s y n k r a t y c z n y , tzn.
przybiera ró¿ne formy konfiguracji w zale¿noci od sytuacji kulturowej. Na skutek
oddzia³ywania czynnika kulturowego w strukturze dyskursu mo¿e zostaæ wyeks7

Zob. A. Kiklewicz, Modelowanie parametryczne przestrzeni komunikacyjnej (aspekty stylistyczne), w: Teorie komunikacji i mediów, t. 2, pod red. M. Graszewicza, J. Jastrzêbskiego, Wroc³aw 2010, s. 61 i nn.
8 A. Awdiejew, G. Habrajska, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, £ask 2006,
s. 191.
9 Ibidem, s. 191192.

Semantyka a pragmatyka: dialektyka wzajemnych relacji w perspektywie lingwistyki...

259

ponowany jaki jeden aspekt albo grupa powi¹zanych ze sob¹ aspektów. Pod
tym wzglêdem na uwagê szczególnie zas³uguje n a s t a w i e n i e p r a g m a c e n t r y c z n e jako cecha charakterystyczna wspó³czesnej kultury postmodernizmu (zauwa¿alna nie tylko w mediach  reklamie, dziennikarstwie, public
relations, lecz tak¿e w dyskursach akademickich czy edukacyjnych). Pierwszeñstwo funkcji pragmatycznej wi¹¿e siê, z jednej strony, z nobilitacj¹ kontekstu,
gdy¿ wygenerowane przez kontekst znaki naturalne okazuj¹ siê najskuteczniejszym rodkiem realizacji funkcji sprawczej komunikatów, zw³aszcza je¿eli chodzi o szczególny typ oddzia³ywania  wp³yw na stany emocjonalne adresatów.
Z drugiej strony, pragmacentryzm oznacza  w pewnych granicach  eliminacjê
semantyki oraz redukcjê formy i struktury komunikatu  por. s³ynn¹ postmodernistyczn¹ dekonstrukcjê10.
Wp³yw kultury postmodernizmu na wspó³czesne dziennikarstwo znalaz³
wyraz m.in. w tym, ¿e obecnie mo¿na obserwowaæ radykalny w z r o s t p e r s w a z y j n o  c i. Nic dziwnego, ¿e zgodnie z definicj¹ Awdiejewa/Habrajskiej
styl dziennikarsko-publicystyczny charakteryzuje siê nastawieniem na perswazjê, tzn. na wywieranie wp³ywu na odbiorców11. W opinii wspomnianych
badaczy perswazja w prasie, radiu i telewizji ma powodowaæ zmiany lub umocnienie ich systemów przekonañ i motywowaæ ich zachowanie siê w spo³eczeñstwie. Jakkolwiek dziennikarstwo tradycyjne bazowa³o, jak pisze P. Nowak12,
na modelu transmisji, zak³adaj¹cym rozgraniczenie dwóch rodzajów wypowiedzi dziennikarskich  informacyjnych i publicystycznych, to dzi sfera komunikacji medialnej zosta³a podporz¹dkowana modelowi interakcji, który zak³ada
aktywn¹ reakcjê, wspó³uczestniczenie odbiorcy.
Nastawienie na efekt, perswazyjnoæ zasadniczo przekonfigurowa³y strukturê dyskursów publicznych, w których s¹ wykorzystywane takie narzêdzia, jak
wizualizacja, personalizacja (nobilitacja autora komunikatu) oraz determinizm
technologiczny (uzale¿nienie przekazu, w tym jego interpretacji, od rodków
technicznych).
Jest oczywiste, ¿e taki stan rzeczy znajduje siê w opozycji do kultury tradycyjnej, w której dziennikarstwu przys³ugiwa³a przede wszystkim funkcja przedstawieniowa, mimetyczna, a funkcja agenda setting (konstruowanie systemu
koncepcyjnego i wartociowanie rzeczywistoci) zdecydowanie bazowa³a na tej

10 W stosunku do dyskursów wspó³czesnoci zastosowano okrelenie pragmatyka bez semantyki. Zob. A. Kiklewicz, Czwarte królestwo. Jêzyk a kontekst w dyskursach wspó³czesnoci, Warszawa 2012, s. 63 i nn.
11 A. Awdiejew, G. Habrajska, op. cit., s. 192.
12 P. Nowak, Informowanie w przestrzeni komunikacji medialnej, w: Nowe zjawiska w jêzyku,
tekcie i komunikacji, pod red. A. Naruszewicz-Duchliñskiej, M. Rutkowskiego, Olsztyn 2006,
s. 250 i nn.
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pierwszej. Nic wiêc dziwnego, ¿e cz³owiek, wychowany w kulturze tradycyjnej,
w sytuacji odbioru wspó³czesnych komunikatów prasowych, radiowych, telewizyjnych czy internetowych niejednokrotnie czuje dyskomfort, a nawet niesmak.
Mamy tu do czynienia z doæ czêsto spotykanym w komunikacji miêdzykulturowej zjawiskiem niepowodzenia czy te¿ frustracji.
Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ odbiór wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii
filmu Tomasa Alfredsona Szpieg (oryginalny tytu³  Tinker, Tailor, Soldier,
Spy). Film opowiadaj¹cy o tajemnicach brytyjskiego wywiadu z po³owy XX w.,
a w szczególnoci o tajnym ledztwie, którego celem jest wykrycie sowieckiego
agenta w brytyjskim wywiadzie MI6, w Polsce wszed³ na ekrany w 2011 r.,
wywo³uj¹c diametralnie odmienne reakcje publicznoci. Bart³omiej Sienkiewicz
na ³amach Tygodnika Powszechnego (11 XII 2011) pisze o skrajnych ocenach,
które wystawili filmowi krytycy oraz internauci. W opinii internautów (w wiêkszoci m³odych ludzi, wychowanych na thrillerach i filmach akcji) film jest
nudny, niezrozumia³y, zbyt skomplikowany, nic siê w nim nie dzieje. Odwrotnie
 krytycy wychwalaj¹ film pod niebiosa, g³osz¹c perfekcyjn¹ re¿ysersk¹ robotê, mistrzostwo aktorów [...] i klimat, buduj¹cy wci¹gaj¹cy szpiegowski dreszczowiec. Jest to typowy przyk³ad zró¿nicowania dwóch kulturowych punktów
widzenia: eksperckiego i potocznego. O filmie Szpieg Sienkiewicz pisze:
[Agent Smiley, pan w nieokrelonym wieku w jasnym prochowcu, o wci¹¿ takiej
samej, nic niewyra¿aj¹cej twarzy] jest bohaterem filmu Alfredsona, powieci Le
Carrégo i ludzi wol¹cych dobr¹ ksi¹¿kê od kina akcji, inteligencjê od pistoletu
beretta Jamesa Bonda, podobnie jako Frodo z W³adcy piercieni Tolkiena, jest
ulubieñcem tych, którzy wiedz¹ lub przeczuwaj¹, ¿e wielkie rzeczy robi¹ na ogó³
zwykli ludzie. [...] Smiley w tej kwestii zbli¿a siê [do ludzi], dla których wiernoæ
paru prostym zasadom by³a przepisem na ¿ycie. A tak¿e przepisem na sens
cywilizacji, która sama w sobie czêsto okrutna i niesprawiedliwa, trzyma siê na
zwyk³ych ludziach, gotowych wype³niæ swoje obowi¹zki do koñca.

Z przykroci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e dla wiêkszoci polskich odbiorców egzystencjalne przes³anie filmu okaza³o siê zupe³nie obce, niezrozumia³e. W zasadzie chodzi tu o zderzenie dwóch kultur. Ludzie, przyzwyczajeni do filmów
akcji, traktuj¹ sztukê filmow¹ (i sztukê w ogóle) z konsumpcyjnego, rekreacyjnego punktu widzenia: przekaz  podobnie jak ka¿dy towar  ma byæ jasny,
konkretny, film za przede wszystkim powinien bawiæ.
Odwrotnie  u przedstawicieli kultury tradycyjnej sprzeciw budzi tabloidyzacja wspó³czesnej kultury masowej. Takie stanowisko wyra¿a np. wybitny,
mieszkaj¹cy w USA, re¿yser filmowy Andrei Konchalovsky, którego nadmierna
ikonizacja semiosfery napawa g³êbokim pesymizmem13. Ten sam autor wspomi13

À. Êîí÷àëîâñêèé, Íèçêèå èñòèíû, Ìîñêâà 2007, s. 445.
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na o szeroko rozpowszechnionym w amerykañskiej kulturze filmowej zjawisku
product placement  inkorporowaniu informacji o charakterze reklamowym
w scenach filmu. W poetyce (czy te¿ w praktyce) Hollywoodu, jak pisze Konchalovsky, nic nie mo¿e byæ przypadkowe (z pragmatycznego punktu widzenia). Rosyjsko-amerykañski re¿yser zdradza tajemnicê Hollywoodu: znanemu
aktorowi Sylvestrowi Stallone w kadrze filmu mog¹ towarzyszyæ tylko te rzeczy,
które uwzglêdniono w kontrakcie z ich producentem. A wiêc pragmatyzm,
o którym tu mowa, ma charakter powszechny  nie tylko z punktu widzenia
odbiorcy (konsumenta), lecz tak¿e z punktu widzenia nadawcy.
A. Kobrinskij pisze o innym kulturowym aspekcie zjawiska, jakim jest pragmacentryzm: pragmatyka wysuwa siê na pierwszy plan w ka¿dej formie
a w a n g a r d y a r t y s t y c z n e j 14. Jak twierdzi rosyjski badacz, w tym
przypadku w centrum uwagi znajduje siê oddzia³ywanie sztuki: dzie³o poety,
malarza, kompozytora powinno poruszaæ, zadziwiaæ, fascynowaæ, wywo³ywaæ
aktywn¹ reakcjê u odbiorcy. Nierozumienie (pe³ne lub cz¹stkowe) naturalnie
stanowi czêæ zamys³u awangardysty, dla którego adresat nie jest podmiotem
postrzegania, lecz obiektem oddzia³ywania15.
W zale¿noci od sytuacji kulturowej odmiennie jest respektowany te¿ inny
element semiotycznego modelu dyskursu  f o r m a i s t r u k t u r a k o m u n i k a t ó w. Jakkolwiek w kulturze klasycyzmu i póniejszego romantyzmu,
a tak¿e pozytywizmu wymóg poprawnoci formalnej, kompozycyjnoci wypowiedzi by³ nie do pominiêcia (dlatego U. ¯egleñ traktuje ten wymóg jako ogólnie charakterystyczny dla komunikacji miêdzyludzkiej16), to we wspó³czesnych
dyskursach postmodernistycznych na pierwszy plan wysunê³a siê z a s a d a
s y n e r g i z m u  wspó³dzia³ania jêzykowych i niejêzykowych rodków przekazywania informacji. W ten sposób forma odesz³a na drugi plan, czego wyrazem jest np. twierdzenie jednego z polskich zwolenników komunikacyjnego
ujêcia jêzyka A. Awdiejewa o wtórnoci, fakultatywnoci formy:
Formalne rodki na poziomach: morfologicznym, sk³adniowym i innych maj¹
w ca³ym procesie przekazu rolê czynników wspomagaj¹cych, u³atwiaj¹cych jednoznaczn¹ analizê i odbiór przekazanych komunikatów i dlatego s¹ podporz¹dkowane rozk³adowi informacyjnemu17.

14 À. Êîáðèíñêèé, Îáýðèóòû: ìåæäó ýñòåòè÷åñêèì âûçîâîì è ñêàíäàëîì, w: Ñåìèîòèêà
ñêàíäàëà, pod red. H. Áóêñ, ÏàðèæÌîñêâà 2008, c. 422.
15 Ibidem.
16 U. ¯egleñ, Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruñ 2000,
s. 202.
17 A. Awdiejew, Wstêp, w: Gramatyka komunikacyjna, pod red. A. Awdiejewa, Kraków 1999,
s. 7.
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Forma jest inaczej profilowana nie tylko w historycznych paradygmatach
kultury (tzw. stylach epok), lecz tak¿e w funkcjonalnych sytuacjach kulturowych, realizuj¹cych siê w obrêbie poszczególnych systemów funkcyjnych.
Szczególnie du¿¹ wagê do formalnej organizacji wypowiedzi przywi¹zuje siê
w d y s k u r s a c h k a n c e l a r y j n o - u r z ê d o w y c h  nawet twierdzi
siê, ¿e w tym przypadku forma dokumentu stanowi czêæ jego treci. Brak umiejêtnoci pos³ugiwania siê tym rodzajem formy okrela siê jako analfabetyzm
funkcjonalny. Jednak nie w ka¿dej kulturze narodowej ta sfera komunikacji
publicznej jest w ten sam sposób zdeterminowana przez schematy i wzory formalne. W sytuacjach kulturowych, realizowanych za porednictwem jêzyków
o niezbyt d³ugiej historii pimiennictwa, zachodzi wiêkszy stopieñ tolerancji
w stosunku do wolnego stylu w komunikacji oficjalnej, czêsto za spraw¹ tego,
¿e normy komunikacji publicznej nie s¹ ukszta³towane18. Na przyk³ad w pierwszej po³owie XX w., gdy dopiero kszta³towa³ siê styl komunikacji epistolarnej
literackiego jêzyka bia³oruskiego, w tekstach pisanych szeroko u¿ywano elementów stylu potocznego, por. apelatywy typu Droguki Paneczku! i in.19
Odmienne nastawienie na formê komunikatów charakteryzuje tak¿e klasowe
odmiany kultury, np. dyskursy enkratyczne i akratyczne, o których pisz¹ (za
R. Barthesem) B. W. Grigoriew i W. I. Czumakowa. Rosyjscy badacze twierdz¹,
¿e zachowaniom przedstawicieli kultury akratycznej (tzn. ni¿szych warstw,
a tak¿e marginalnych grup spo³ecznych) w³aciwy jest du¿y udzia³ gry jêzykowej, humoru, przys³ów, powiedzonek, przezwisk, jak równie¿ inwektyw, które s¹
negatywnie traktowane w rodowisku kultury wysokiej20.
Rodzaj ogniskowania formy komunikatu mo¿e byæ zakodowany w kulturze
narodowej. W zwi¹zku z tym przede wszystkim nale¿y wskazaæ na zró¿nicowanie jêzyków ze wzglêdu na zakres wspó³dzia³ania z kontekstem pragmatycznym,
o czym pisa³ m.in. S. Karolak21. Polski badacz zwróci³ uwagê na to, ¿e w niektórych jêzykach (np. japoñskim czy w jêzykach romañskich) istnieje wiêksza swoboda dekompozycji zdania przy uwzglêdnieniu relewantnych elementów sytuacji komunikacyjnej: zdanie jest budowane w taki sposób, ¿e jego forma
w ca³oci wyra¿a grupê orzeczenia, podczas gdy informacja o podmiocie jest
generowana przez konsytuacjê (podobne zjawisko wystêpuje te¿ w jêzyku dzieci22). Jêzykom s³owiañskim taki sposób organizacji wypowiedzi jest obcy, dlatego Polaka czy Rosjanina dziwi sposób wys³awiania siê Japoñczyka, który mówi:
18
19

Zob. Í. Á. Ìå÷êîâñêàÿ, op. cit., s. 145.
Ñ. Âàæí³ê, Ýï³ñòàëÿðíû ýòûêåò áåëàðóñà¢ ó ñâÿòëå íàöûÿíàëüíàé ñ³íòàêñ³÷íàé
³äûÿìàòûê³ áåëàðóñêàé ìîâû (íà ìàòýðûÿëå ýï³ñòàëÿðíàé ñïàä÷ûíû ßíê³ Êóïàëû),
w: Ñëàâÿíñêèå ÿçûêè: àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ, pod red. Å. Í. Ðóäåíêî, Ìèíñê 2009, s. 38.
20 Á. Â. Ãðèãîðüåâ, Â. È. ×óìàêîâà, Ìåæêóëüòóðíûå êîììóíèêàöèè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
2008, s. 75.
21 S. Karolak, Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw, Warszawa 2001, s. 91 i nn.
22 Zob. A. Sechehaye, Essai sur la structure logique de la phrase, Paris 1926.
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Nippong-ga wakarimasu.

Dos³ownie wyra¿enie to oznacza Jêzyk japoñski jest rozumiany/znany,
choæ jest wykorzystywane w bardziej konkretnym znaczeniu: Rozumiem/znam
jêzyk japoñski23. W podobny sposób S³owian zaskakuje dowolnoæ organizacji
wypowiedzi w jêzyku angielskim  w porównaniu z jêzykami rodzimymi. Sk³adnia angielska pozwala na doæ du¿¹ redukcjê formy zdaniowej przy uwzglêdnieniu kontekstu, a w szczególnoci tego, co G. Lakoff okreli³ jako zasadê odpowiedzialnoci24. Chodzi np. o angielskie zdania typu:
This car drives easily.

Dos³ownie to zdanie znaczy: Ten samochód kieruje ³atwo, choæ w rzeczywistoci chodzi o to, ¿e samochód prowadzi siê w ³atwy, nieskomplikowany sposób.
Z lingwokulturowego punktu widzenia jeszcze bardziej interesuj¹ce s¹ przyk³ady zró¿nicowania  w aspekcie ogniskowania formy  kultur narodowych,
np. s³owiañskich: bia³oruskiej, polskiej i rosyjskiej. N. B. Mieczkowska pisze,
¿e Bia³orusinom (np. w porównaniu z Ukraiñcami) w³aciwy jest brak wra¿liwoci jêzykowej, niezdarnoæ w wys³awianiu siê, co t³umaczy siê dominuj¹cym
wiejskim przywi¹zaniem do ziemi, brakiem wiadomoci pañstwowej oraz pónym powstaniem uniwersytetów (dopiero w latach 20. XX w.)25.
W polskiej przestrzeni kulturowej  poczynaj¹c od XIX w.  szczególnie du¿¹
rolê odgrywa romantyzm jako uniwersalny program ¿ycia spo³ecznego. Dominacj¹ romantyzmu mo¿na t³umaczyæ fakt, ¿e w polskiej kulturze (np. w odró¿nieniu
od kultury czeskiej) nie zosta³ zaakceptowany ani modernizm, ani strukturalizm26. M. Janion pisze o wmontowaniu romantyzmu w polsk¹ kulturê
23 Dla kultury semiotycznej Wschodu charakterystyczny jest wiêkszy stopieñ schematycznoci,
natomiast obcy  obowi¹zuj¹cy w kulturze Zachodu realizm (czyli zasada odniesienia). Rosyjski
pisarz Aleksander Genis w zwi¹zku z tym przywo³uje historyczny fakt: gdy angielski pose³ lord
McCartney w XVIII w. wrêczy³ w prezencie bogdychanowi europejskie ryciny, przedstawiaj¹ce
cz³onków angielskiej rodziny królewskiej, Chiñczyków zaskoczy³y wiat³ocienie, które zosta³y
odebrane jako lady zranienia. B. W. Grigoriew i W. I. Czumakowa (za R. Barthesem) tak¿e pisz¹
o wiêkszym stopniu umownoci obrazów w kulturach Wschodu; odwrotnie, w kulturach Zachodu
wieloznacznoæ jest traktowana jako nieporz¹dek. W komunikacji przedstawicieli kultury wschodniej zak³ada siê wiêksz¹ interpretacyjn¹ aktywnoæ odbiorcy, który uzupe³nia schematyczne w swej
istocie przekazy (w tym obrazy), podczas gdy w kulturze Zachodu przekaz jest bardziej analogowy,
a udzia³ odbiorcy w nadawaniu mu nowych treci jest (szczególnie w kulturze masowej) zminimalizowany. Zob. Á. Â. Ãðèãîðüåâ, Â. È. ×óìàêîâà, op. cit., s. 91.
24 G. Lakoff, Linguistic Gestalts, Papers from the Thirtieth Regional Meeting Chicago Linguistic Society 1977, nr XIII.
25 Í. Á. Ìÿ÷êî¢ñêàÿ, Ìîâû ³ êóëüòóðû Áåëàðóñ³, Ì³íñê 2008, s. 76 i nn.
26 Zob. A. Kiklewicz, Paradygmaty lingwistyczno-filozoficzne w kontekcie s³owiañskich tradycji kulturowych, w: Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa rodkowa i Pó³wysep
Ba³kañski, pod red. B. Zieliñskiego, Poznañ 2002, s. 276.
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Romantyzm w najbardziej szerokim sensie  nigdy nie osi¹gn¹³ stanu poezji czystej, ani te¿ nigdy nie zamkn¹³ siê w gronie poetów wybranych; zawsze by³
rozumiany nie tylko jako poezja, lecz równie¿ jako praktyka spo³eczna i polityczna. [...] Poezja romantyczna zosta³a tutaj [...] uto¿samiona z religi¹ uczuæ patriotycznych27.

Zabory, a tak¿e przys³owiowa walecznoæ Polaków uwarunkowa³y swoiste polskie zaanga¿owanie siê w wiat problematyki politycznej, spo³ecznej,
historycznej i  odwrotnie  odsunê³y na drugi plan semiotyczne (a w pewnym
sensie te¿ formalne) aspekty kultury. N a s t a w i e n i e n a t r e  æ p r z e k a z u jako cecha zachowania romantycznego znalaz³a wyraz w ró¿nych sferach komunikacyjnych, oznaczaj¹c równoczenie niezainteresowanie form¹.
Oczywicie w polskim rodowisku kulturowym tak¿e ceni siê humor, grê jêzykow¹  por. chocia¿by monografie D. Buttler czy B. Dziemidoka28. Jednak¿e
O. Leszczak s³usznie twierdzi, ¿e w porównaniu z Rosjanami czy Ukraiñcami
Polacy s¹ mniej sk³onni do humoru jêzykowego, gry jêzykowej, co m.in. znajduje wyraz w folklorze miejskim. W Polsce, jak pisze Leszczak, jest zdecydowanie
mniej dowcipów jêzykowych, mniejsza jest te¿ liczba ich koneserów29. Ró¿nica
ta znajduje swój wyraz w komunikacji interkulturowej, a mianowicie w faktach
niepowodzenia komunikacji. Leszczak pisze:
W praktyce nauczania Polaków jêzyka rosyjskiego i ukraiñskiego zauwa¿y³em
pewn¹ regularnoæ ró¿ni¹c¹ ich od Ukraiñców i Rosjan, których uczy³em czeskiego. Otó¿ Polacy praktycznie nie reaguj¹ na motywacjê obcojêzycznego wyrazu,
odbieraj¹ go w ca³oci i skupiaj¹ siê na znaczeniu. Natomiast Rosjanie i Ukraiñcy
bardzo wyranie reaguj¹ na strukturê wyrazów, zarówno obcych, jak i w³asnych30.

Te obserwacje pozwalaj¹ Leszczakowi twierdziæ: Brak zainteresowania
form¹ wyrazów to cecha charakterystyczna polskiej kultury jêzykowej31. S³usznoæ tej tezy potwierdza m.in. historia literatury polskiej, a w szczególnoci fakt,
o którym pisa³ wybitny literaturoznawca K. Cysewski w zwi¹zku z ocen¹ dorobku poetyckiego Adama Mickiewicza. Cysewski uwa¿a³, ¿e ze wzglêdu na wymogi formalne, artystyczne dzie³a Mickiewicza, np. jego Ballady i romanse,
niczym nie wyró¿nia³y siê na tle twórczoci innych autorów  istnia³y nawet

27
28

M. Janion, Gor¹czka romantyczna, Warszawa 1975, s. 12.
D. Buttler, Polski dowcip jêzykowy, Warszawa 1968; B. Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Gdañsk 2011.
29 O. Leszczak, Lingwosemiotyczna teoria dowiadczenia. t. 2: Dowiadczenia potoczne
a jêzykowy obraz wiata, Kielce 2009, s. 169.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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dzie³a czêstokroæ doskonalsze i g³êbsze32. Recepcja twórczoci Mickiewicza
opiera³a siê jednak na wzglêdach zupe³nie innego rodzaju  merytorycznych,
ideologicznych, a szczególn¹ rolê w tym odgrywa³ program zwi¹zany
z losem i rol¹ cz³owieka, autora cyklu33  chodzi o obraz Mickiewicza jako
Polaka-patrioty.
Leszczak próbuje wyjaniæ tê cechê kultury polskiej ogólnoeuropejsk¹
orientacj¹ na wynikaj¹cy z tradycji arystotelizmu (w którym treci nie oddziela
siê od formy) realizm i monizm34 , dlatego zgodnie z podstawowym za³o¿eniem
tej sytuacji kulturowej mówienie powinno zgadzaæ siê z myleniem i na odwrót; [...] mówienie-mylenie powinno byæ poprawne (zgodne z normami)35.
Wydaje siê jednak, ¿e d o m i n a c j a e s e n c j o n a l i z m u w polskiej
kulturze wynika nie z zachodnioeuropejskiego (w szczególnoci ³aciñskiego)
racjonalizmu (zasadniczo obcego Polakom), lecz z cechy, któr¹ mo¿na okreliæ
jako p o w a ¿ n o  æ. Jest ona szczególnie charakterystyczna dla romantycznego
typu zachowania  nie tylko w Polsce, lecz tak¿e w Rosji XIX wieku. W zwi¹zku z tym J. M. £otman pisa³ o kultywowaniu przez dekabrystów tradycji powa¿nego stosunku do ¿ycia: Dekabryci kultywowali powa¿noæ jako normê
zachowania36. Powa¿noæ nie tylko na poziomie dyskursów publicznych, lecz
tak¿e w komunikacji codziennej zak³ada dla ka¿dej sytuacji jak¹ jedn¹ normê
poprawnych zachowañ. Przy tym szczególnie wa¿ne jest to, ¿e, jak pisa³ Lotman, dekabryci negatywnie oceniali kulturê gry jêzykowej jako formy zachowania komunikacyjnego. Na dominacjê esencjonalizmu romantyków wskazuje
to, ¿e
z romantycznego punktu widzenia wymagana by³a jednoæ zachowañ, ich niezale¿noæ od okolicznoci. [...] Jednoæ stylu w dzia³aniach dekabrysty mia³a szczególn¹
cechê  ogóln¹ literackoæ zachowañ romantyków, d¹¿enie do tego, aby wszystkie dzia³ania rozpatrywaæ jako znakowe37 .

Lekcewa¿enie formy w kulturze semiotycznej Polaków wi¹¿e siê nie tylko
ze sfer¹ humoru jêzykowego  mo¿e mieæ diametralnie odmienne skutki, dotycz¹ce ludzkiej egzystencji. Miejsce, gdzie 10 kwietnia 2011 r. mia³ wyl¹dowaæ
samolot z prezydentem Lechem Kaczyñskim na pok³adzie, jest okrelane
32 K. Cysewski, Romantyczne nowatorstwo i tradycja. O Balladach i romansach Mickiewicza, S³upsk 1994, s. 273.
33 Ibidem, s. 274.
34 O. Leszczak, op. cit.
35 Ibidem, s. 170.
36 Þ. Ì. Ëîòìàí, Áåñåäû î ðóññêîé êóëüòóðå, w: http://moy-bereg.ru/lotman-kultura/lotmankultura.-lotman-yu.-besedyi-o-russkoy-kulture.-chast-tretya.-dekabrist-v-povsednevnoy-zhizni-13.html [data dostêpu: 17.03.2012].
37 Ibidem.
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w Polsce jako lotnisko Smoleñsk Siewiernyj (czy te¿ potocznie lotnisko pod
Smoleñskiem)  formalnie (leksykalnie) to brzmi podobnie jak lotnisko Heathrow. Polskiemu rzeczownikowi lotnisko w jêzyku rosyjskim jednak odpowiadaj¹ dwa wyrazy: àýðîïîðò  por. niem. Flughafen, ang. airport,
i àýðîäðîì  por. niem. Flugplatz, ang. airdrome. Ró¿nica polega na tym, ¿e
àýðîäðîì (w³anie tak kwalifikuje siê miejsce l¹dowania prezydenckiego samolotu pod Smoleñskiem) nie jest wyposa¿ony w sprzêt niezbêdny do zabezpieczenia regularnych rejsów lotnictwa cywilnego, w tym l¹dowania statków miêdzynarodowych. Nie jest wykluczone, ¿e przygotowuj¹cy podró¿ do Rosji ludzie
z kancelarii prezydenta po prostu nie zwrócili uwagi na ten szczegó³ jêzykowy, a sam prezydent nie wiedzia³, ¿e lotnisko pod Smoleñskiem (jako airport) w pewnym sensie nie istnieje.
Opisywana tu ró¿nica dwóch kultur znajduje tak¿e wyraz w odmiennej akceptacji zachowañ dewiacyjnych, maj¹cych cechy i n f a n t y l i z m u k o m u n i k a c y j n e g o, karnawalizacji, gry jêzykowej czy te¿ tego, co w jêzyku rosyjskim okrela siê jako îçîðñòâî. Wyraz ten na jêzyk polski t³umaczy siê jako
³obuzerstwo, zgorszenie, wybryki, choæ t³umaczenie nie oddaje istotnej ró¿nicy konotacji kulturowych: rosyjski wyraz, w odró¿nieniu od polskich odpowiedników, ma tylko lekkie nacechowanie negatywne, ale mo¿e byæ odbierany te¿
ca³kiem pozytywnie. W rosyjskich tekstach kultury îçîðíèê (czyli dos³ownie
³obuz, psotnik) to raczej ¿artowni, weso³ek, który ¿yje w zgodzie z natur¹
i potrafi zachowaæ humor w najtrudniejszych sytuacjach  por. przyk³ad dieda
Szczukara z powieci Michai³a Szo³ochowa Zaorany ugór czy przyk³ad Sieni
Maliny  postaci z bajek Siemiona Pisachowa.
W kulturze rosyjskiej ponadto wystêpuje fenomen ñòàðóøêà-âåñåëóøêà,
czyli babka-¿artowni. Oczywicie nie mo¿na twierdziæ, ¿e obraz ten w ogóle
nie jest spotykany u Polaków  wystarczy powo³aæ siê na przyk³ad Hanki Bielickiej, jednak w Polsce kojarzy siê on g³ównie z domen¹ kabaretu, estrady, podczas gdy w Rosji obejmuje rozmaite sfery komunikacji publicznej: literaturê,
reklamê, a nawet naukê. Jednym z takich przyk³adów jest szeroko znana w Rosji
babcia Szapoklak  bohaterka filmu rysunkowego dla dzieci wed³ug scenariusza
Edwarda Uspienskiego. Za inny przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ fenomen prof. Ludmi³y
A. Iwaszko z Sankt Petersburga: prowadz¹c na konferencji naukowej Frazeologia a jêzykowe obrazy wiata prze³omu wieków (Uniwersytet Opolski, 2006)
jedn¹ z sekcji, zaskoczy³a uczestników z Polski frywolnym, obfituj¹cym w ¿arty
jêzykowe stylem prowadzenia obrad. W momencie, gdy wyznaczony na wyg³oszenie referatu czas zbli¿a³ siê do wyczerpania, prof. Iwaszko kilkakrotnie wydawa³a g³ony dwiêk: Kukuryku!!!. Taka maniera zachowañ w dyskursie akademickim Polakom (szczególnie je¿eli chodzi o kobiety) jest zupe³nie obca,
natomiast Rosjan bawi, ale wcale nie razi.
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3. Parametry pragmatyczne sytuacji kulturowej
Odmienne w ró¿nych sytuacjach kulturowych profilowanie formy i struktury
komunikatów pozostaje w zwi¹zku z aspektem pragmatycznym, a mianowicie
wzmacnia ekspresjê wypowiedzi, jej funkcjê sprawcz¹. Istniej¹ jednak tak¿e
takie aspekty sytuacji kulturowej, które bezporednio nale¿¹ do sfery pragmatyki. Najczêciej jest omawiany jeden z nich  treæ i pozycjonowanie aktów
mowy, na co m.in. wskazuje obszerne studium A. Wierzbickiej38. W kolejnych
punktach omówiê inne aspekty pragmatyczne: stopieñ ekspresywnoci wypowiedzi, stopieñ zrytualizowania zachowañ komunikacyjnych, stopieñ uprzejmoci,
a tak¿e monologowoæ/dialogowoæ.
3.1. Stopieñ ekspresywnoci zachowañ komunikacyjnych
W komunikacji miêdzyludzkiej, jak pisze Z. Nêcki, obowi¹zuje r e g u ³ a
e k s p r e s y j n o  c i , zgodnie z któr¹ nale¿y d¹¿yæ do nadawania mo¿liwie
osobistego i emocjonalnego tonu wypowiadania siê, tak by odbiorca wiedzia³,
jaki jest stosunek nadawcy do mówionego tekstu39. Choæ wymóg ekspresyjnoci ma charakter ogólny, ambiwalentny w stosunku do sytuacji komunikacyjnych, to jednak jego realizacja zale¿y od warunków komunikacji, a tak¿e uczestnicz¹cych w niej podmiotów. Na przyk³ad zwrócono uwagê, ¿e komunikacyjnym zachowaniom przedstawicieli ni¿szych warstw spo³ecznych w³aciwa
jest konkretnoæ i wiêkszy stopieñ kategorycznoci wypowiedzi40. Rosyjski pisarz Wsiewo³od Iwanow, autor kilku powieci na temat rewolucji padziernikowej 1917 r., podkrela³, ¿e rewolucjonici mówi¹ nader g³ono i sugestywnie,
d¹¿¹c w ten sposób do dominacji, ale pokonuj¹c te¿ pewne kompleksy.
Za spraw¹ tych zró¿nicowañ w komunikacji przedstawicieli ró¿nych klas
powstaj¹ zak³ócenia, w tym szczególne, nieprzewidywane reakcje partnerów, jak
np. we fragmencie sztuki Jerzego Szaniawskiego Dwa teatry:
Matka. Wy tam w miastach wolicie siê ³ajdaczyæ, ni¿ mieæ dzieci.
Pani (ubawiona i nie ura¿ona). Ha, ha. Pani mocno siê wyra¿a.

Jak widzimy, matka jako przedstawicielka ni¿szej warstwy spo³ecznej (jest
wdow¹ po leniczym) wyra¿a siê mocno, co jednak nie wywo³uje u mieszkaj¹cej w miecie Pani (nauczycielki z zawodu) reakcji odwetowej, gdy¿ jej zacho38
39
40

A. Wierzbicka, Jêzyk  umys³  kultura, Warszawa 1999, s. 228 i nn.
Z. Nêcki, Komunikacja miêdzyludzka, Kraków 2000, s. 130.
Z. Nêcki, op. cit., s. 48; J. Bobryk, Jak tworzyæ rozmowê. Skutecznoæ rozmowy, Warszawa
1995, s. 28 i nn.

268

Aleksander Kiklewicz

wanie w wiêkszym stopniu jest podporz¹dkowane innej regule komunikacji
 uprzejmoci. Zgodnie z definicj¹ Nêckiego polega ona na konstruowaniu wypowiedzi w taki sposób, aby by³y one mo¿liwe do zaakceptowania przez partnera i nie wywo³ywa³y nieprzyjemnych stanów uczuciowych41.
Stopieñ ekspresyjnoci wypowiedzi jest odmienny w ró¿nych sytuacjach
funkcjonalnych. Tak wiêc we wspó³czesnych dyskursach dziennikarskich  w porównaniu z dziennikarstwem tradycyjnym  znacznie wzros³a ekspresja przekazu  niew¹tpliwie pod wp³ywem jêzyka publicznego (w terminologii B. Bernsteina), a tak¿e (perswazyjnych w swej istocie) tekstów reklamy. G. Majkowska
w zwi¹zku z tym pisze:
W jêzyku mediów kurczy siê obszar s³ownictwa i frazeologii neutralnej stylistycznie i emocjonalnie. Zw³aszcza w tytu³ach, ródtytu³ach, zapowiedziach programów,
ale tak¿e w tekstach informacyjnych nonikami sensu staj¹ siê okrelenia silnie
nacechowane ekspresywne. Neutralne tytu³y w rodzaju Zima w Tatrach pojawiaj¹
siê ju¿ tylko w prognozach pogody dla narciarzy. Na pierwszej stronie dziennika
podobna informacja zatytu³owana jest: Atak zimy parali¿uje stolicê Tatr. Powszechnoæ w wiêkszoci mediów udramatycznienia przekazu prowadzi do wyboru
sporód wielu mo¿liwych okreleñ tylko tych, które zwiêksz¹ prawdopodobieñstwo
przykucia uwagi odbiorcy, np.: Koszmar w ZUS-ie; Zabójcza grypa; Amok przedwi¹tecznych zakupów42.

R. R. Gesteland zwróci³ uwagê na to, ¿e nastawienie na eksponowanie stanów emocjonalnych jest odmienne w ró¿nych kulturach narodowych43. Wyodrêbniaj¹c k u l t u r y e k s p r e s y j n e i p o w  c i ¹ g l i w e, wspomniany
badacz pisze, ¿e ró¿ni je nie tylko stopieñ akceptowania zachowañ ekspresywnych, lecz tak¿e formy wyra¿ania ekspresji  werbalne lub niewerbalne.
W kulturach pierwszego typu szczególnie du¿¹ rolê odgrywa przekaz niewerbalny, zw³aszcza tzw. mowa cia³a oraz specyficzna proksemika, co u przedstawicieli kultur drugiego typu mo¿e budziæ niezrozumienie, a nawet negatywne reakcje.
Do obszaru kultur ekspresyjnych nale¿¹ kraje ródziemnomorskie44 i latynoamerykañskie, natomiast do obszaru kultur powci¹gliwych  kraje azjatyckie
(przede wszystkim Azji Wschodniej i Po³udniowo-Wschodniej), a w Europie
 kraje skandynawskie i germañskie.
41
42

Z. Nêcki, op. cit., s. 130.
G. Majkowska, O jêzyku mediów, w: Dziennikarstwo i wiat mediów, pod red. Z. Bauera,
E. Chudziñskiego, Kraków 2000, s. 232 i nn.
43 R. R. Gesteland, op. cit.
44 L. N. Kolesnikowa pisze, ¿e w kulturze arabskiej emocjonalny styl wypowiadania siê jest
uwa¿any za normê, a wysok¹ si³ê g³osu odbiera siê jako znak szczeroci mówi¹cego. Zob.
Ë. Í. Êîëåñíèêîâà, Ïðîôåññèîíàëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ïðåïîäàâàòåëþ ðóññêîãî ÿçûêà êàê
èíîñòðàííîãî, Âåñòíèê Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà 2010, ¹ 19/1, s. 126.
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3.2. Stopieñ ceremonialnoci zachowañ komunikacyjnych
W jednej z poprzednich publikacji rozró¿ni³em dwie makrokategorie czynnoci
jêzykowych: 1. inwencjonalne, tzn. dotycz¹ce perspektywy aktu mowy  celów,
które mówi¹cy realizuje za pomoc¹ komunikatu, i 2. konwencjonalne, tzn. dotycz¹ce retrospektywy aktu mowy  przyczyn oraz czynników, które w okrelonej
sytuacji warunkuj¹ dzia³alnoæ jêzykow¹ cz³owieka45. Zachowania inwencjonalne maj¹ charakter proceduralny  w terminologii teorii transakcji E. Bernea,
podczas gdy zachowaniom konwencjonalnym przys³uguj¹ cechy rytua³ów  formalnych b¹d nieformalnych46. W komunikacji miêdzyludzkiej wystêpuj¹ obydwa typy zachowañ jêzykowych, choæ w ró¿nych sytuacjach kulturowych ich
realizacja ulega zmianom. Zró¿nicowanie to wystêpuje przede wszystkim w ró¿nych systemach funkcyjnych: o ile w rodowisku militarnym czy administracyjnym obowi¹zuje hierarchia stanowisk, pozycji spo³ecznych oraz nadrzêdnie
ustalony system etykiety jêzykowej, o tyle np. w rodowisku komunikacji potocznej (a szczególnie je¿eli chodzi o zjawiska undergroundowe) rytualnoæ formalna (w ujêciu Bernea) jest czym marginalnym, a czasem nawet celowo
lekcewa¿onym, unikanym.
Wiêkszy udzia³ zachowañ konwencjonalnych wyró¿nia tak¿e kulturê wiejsk¹ na tle kultury miejskiej. Postêpuj¹ca urbanizacja przyczyni³a siê do stopniowej regresji w sferze funkcjonowania wielu dyskursów kultury ludowej, np.
takich jak przys³owia, zagadki, pieni (okolicznociowe, biesiadne, zwi¹zane
z prac¹ i in.). Odwrotnie  kulturze wiejskiej w³aciwa jest mniejsza funkcjonalnoæ rytua³ów formalnych. Tym A. Gura t³umaczy unikanie konfliktów w tradycyjnej kulturze ch³opskiej47.
Sytuacje kulturowe mog¹ siê ró¿niæ pod wzglêdem ideologicznym i historycznym. Na przyk³ad w krajach objêtych systemem totalitarnym dominuje
komunikacja rytualna, a mianowicie cis³a reglamentacja sytuacji, sfer i obszarów komunikacji jêzykowej, a tak¿e stosowanych w nich form jêzyka, w szczególnoci s³ów-paso¿ytów, frazeologizmów, tekstów rutynowych (np. rytualnych
zwrotów ¿ycz¹cych), skrótowców48. O jêzyku totalitaryzmu J. Warchala pisze,
¿e postêpowa³a atrofia funkcji informacyjnej na rzecz wype³nienia funkcji rytu45
46

1964.

A. Kiklewicz, Podstawy sk³adni funkcjonalnej, Olsztyn 2004, s. 244 i nn.
E. Berne, Games People Play  The Basic Hand Book of Transactional Analysis, New York

47 À. Ãóðà, Î êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ â òðàäèöèîííîé êðåñòüÿíñêîé êóëüòóðå, w:
Ñåìèîòèêà ñêàíäàë, s. 92 i nn.
48 J. Bralczyk, O jêzyku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesi¹tych, Warszawa
2001, s. 46; K. O¿óg, Ewolucja jêzykowych rytualizmów spo³ecznych i towarzyskich (od roku 1945
do chwili obecnej), w: Rytualizacja w komunikacji spo³ecznej i interkulturowej, pod red. J. Mazura, Lublin 2004, s. 28.
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alnej tekstów, rozrost czystej formulicznoci i pustego etykietowania49. Rozwa¿my przytoczony przez Warchalê przyk³ad sylwetki prasowej z tamtych lat:
W Komitecie Miejskim PZPR w Mys³owicach powiedziano nam, ¿e towarzysz
Stanis³aw S.  I sekretarz niedawno utworzonego Komitetu Zak³adowego w Przedsiêbiorstwie XX  jest zwolennikiem mocnych, przekonuj¹cych argumentów. Umie rozmawiaæ z za³og¹, nie boi siê rozmawiaæ o rzeczach niepopularnych i broniæ w³asnych
pogl¹dów. Jednym s³owem, ¿e ma mocny charakter. Potrafi te¿ tak poprowadziæ szkolenia, narady, zebrania, ¿e nikt siê nie nudzi, nie patrzy na zegarek i nie wzdycha: Kiedy
to siê skoñczy. Rozmawia z za³og¹, kierownictwem przedsiêbiorstwa, robotnikami
rzeczowo i konkretnie. Chce, aby ludzie mówili o wszystkim, co ich cieszy i boli.
Wykazuje du¿¹ aktywnoæ w tropieniu przypadków niesprawiedliwoci, biurokracji,
niedbalstwa, które zwalcza jako z³o spo³eczne.

Warchala zwraca uwagê na nastêpuj¹ce fragmenty tekstu, niezawieraj¹ce
konkretnej informacji, lecz bêd¹ce raczej rytualnymi formu³ami totalitarnej sugestii:
Dlaczego towarzysz S. musi u¿ywaæ mocnych argumentów? Przeciw komu u¿ywa
tych argumentów? Jakie to s¹ niepopularne rzeczy, o których nie boi siê mówiæ? Na
jakie tematy trudne rozmawia z za³og¹ i kierownictwem? Co boli tych ludzi? Czy
rzeczywicie ich co cieszy, skoro trzeba tak odwa¿nego cz³owieka, jak S., ¿eby
z nimi rozmawia³?50

Wykorzystanie frazeologii totalitaryzmu we wspó³czesnych tekstach prasowych mo¿e mieæ na celu stworzenie efektu komicznego, por.:
Lech Wa³êsa og³osi³, ¿e tym razem nie zamierza startowaæ w wyborach prezydenckich. Owiadczenie zo-sta³o przyjête z g³êbokim zrozumieniem (Nie, 2005/5).

Gesteland pisze o zró¿nicowaniu pod wzglêdem ceremonialnoci/nieceremonialnoci na poziomie kultur narodowych51. Na przyk³ad stopieñ ceremonialnoci zachowañ komunikacyjnych w krajach Wschodu jest wy¿szy ni¿ w krajach Europy Zachodniej, w Europie jest wy¿szy ni¿ w Australii czy Stanach
Zjednoczonych, w Niemczech jest wy¿szy ni¿ w Polsce, a w Polsce jest wy¿szy
ni¿ w Rosji czy na Ukrainie.

49
50
51

J. Warchala, Kategoria potocznoci w jêzyku, Katowice 2003, s. 145.
Ibidem, s. 147.
R. R. Gesteland, op. cit. Zob. tak¿e: Á. Â. Ãðèãîðüåâ, Â. È. ×óìàêîâà, op. cit., s. 92.
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Swego czasu, przebywaj¹c w Niemczech jako stypendysta Fundacji Aleksandra Humboldta, zwróci³em uwagê na pracowników niemieckiej poczty, którzy zwracali siê do siebie oficjalnie: Herr Zeiske! Frau Lindenbaueur itp.
W Polsce taka sytuacja jest raczej nietypowa, gdy¿ w tym rodowisku kulturowym zwykle pos³uguje siê form¹ familiarn¹  samym imieniem (bez dodatków),
które czêsto wystêpuje w formie zdrobnia³ej: Beatko! Andrzejku! itd. (A. Wierzbicka widzi w tych formach wyraz wiêkszej spontanicznoci czy te¿ serdecznoci kultury polskiej w porównaniu z kultur¹ anglosask¹52). W podobny sposób
I. A. Sternin pisze, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ komunikacyjnego stylu Rosjan
(w zestawieniu z mieszkañcami Europy Zachodniej) jest d¹¿enie do komunikacji
nieformalnej  inaczej Sternin nazywa to demokratyzmem komunikacyjnym:
Rosjanie preferuj¹ w komunikacji parytet  niezale¿nie od stopnia znajomoci/
/nieznajomoci partnerów, dlatego czêsto unika siê ceremonii, etykiety jêzykowej, demonstruje siê otwartoæ, poufnoæ konwersacji53. Z obserwacji Y. Richmonda wynika, ¿e dla kultury komunikacyjnej Amerykanów w³aciwy jest jeszcze wiêkszy stopieñ demokratyzmu54.
Zró¿nicowania pod wzglêdem ceremonialnoci znajduj¹ wyraz w komunikacji miêdzykulturowej. Typowe dla przedstawicieli kultury nieceremonialnej
zwracanie siê po imieniu czy wyci¹ganie pierwszemu rêki przy powitaniu ze
starsz¹ osob¹ jest odbierane przez przedstawiciela kultury ceremonialnej jako
niegrzeczne, a nawet chamskie. Za inny przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ nieumiejêtnoæ
przedstawicieli kultur nieceremonialnych w zakresie pos³ugiwania siê stylem
oficjalno-urzêdowym. Dla kultury rosyjskiej nie jest charakterystyczne zastosowanie w sferze komunikacji administracyjnej elementów potocznych (o tzw.
funkcji fatycznej)  informacyjne i proceduralne (w tym ekspresywne) w¹tki
przekazu s¹ zasadniczo odseparowane. Inaczej jest w kulturze japoñskiej55: wypowiedzi oficjalne i nieoficjalne (osobiste) tu siê swobodnie przeplataj¹, nie
obowi¹zuje monotonicznoæ stylistyczna. W zwi¹zku z tym D. B. Gudkow przytacza fragment oficjalnego listu japoñskiego korespondenta rosyjskiemu adresatowi, którego stylistyka jest niezwyk³a z punktu widzenia europejskiej kultury
(nie tylko rosyjskiej, ale tak¿e np. polskiej)56 :
Szanowny Panie Ministrze! Nadesz³a jesieñ. Mamy nadziejê, ¿e Pan czuje siê
dobrze. Z g³êbok¹ satysfakcj¹ pragnê powiadomiæ Pana, ¿e pani N., lektor jêzyka rosyjskiego,
52
53

A. Wierzbicka, op. cit., s. 215.
È. À. Ñòåðíèí, Îñíîâíûå îñîáåííîñòè ðóññêîé êîììóíèêàòèâíîé êóëüòóðû,
w: ×åëîâåê, ñîçíàíèå, êîììóíèêàöèÿ, èíòåðíåò, pod red. Ë. Øèïåëåâè÷, Warszawa 2004, s. 35.
54 Y. Richmond, From nyet to da: understanding the Russians, YarmouthMaine 1992,
s. 109.
55 Mimo faktu, ¿e w jêzyku japoñskim istniej¹ formy gramatyczne (np. w systemie zaimków)
przyporz¹dkowane ró¿nym spo³ecznym statusom rozmówców.
56 Ä. Á. Ãóäêîâ, Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè, Ìîñêâà 2003, s. 73.
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delegowana przez kierowane przez Pana Ministerstwo, szczêliwie dojecha³a i rozpoczê³a pracê na naszym Uniwersytecie. Mimo ch³odnego sezonu pani N. czuje siê dobrze, co nas bardzo cieszy, dlatego pieszê ucieszyæ Pana tym faktem. Pragnê podziêkowaæ Panu oraz pracownikom Ministerstwa, szczególnie Panu X., który zajmuje siê
wspó³prac¹ z naszym Uniwersytetem, za przybycie pani N. we w³aciwym czasie. Wyra¿am tak¿e nadziejê na przychyln¹ uwagê Pana do nas w przysz³oci. Z g³êbokim szacunkiem Rektor Uniwersytetu (podpis).

Pochodz¹cy z Azji cudzoziemcy, pos³uguj¹c siê jêzykiem rosyjskim, jak
pisze Gudkow, czêsto pope³niaj¹ b³¹d polegaj¹cy na stosowaniu w tekstach urzêdowych ró¿nego rodzaju poetyzmów, m.in. wyra¿eñ metaforycznych. Na
przyk³ad podanie koreañskich studentów do rektora MGU z prob¹ o zmniejszenie op³aty za studia koñczy siê tak:
Wyra¿amy nadziejê, ¿e Pan da nam szansê na ukoñczenie studiów i nie odstawi od
piersi matki.

3.3. Stopieñ grzecznoci
W punkcie 3.1 by³a mowa o obowi¹zuj¹cej w komunikacji miêdzyludzkiej regule uprzejmoci (zob. tact maxim w teorii G. Leecha57). Zasada funkcjonowania
tej regu³y nie ró¿ni siê od innych: w ró¿nych sytuacjach kulturowych odmienny
jest stopieñ jej przestrzegania, co znajduje wyraz w nawykach etykietalnych
przedstawicieli wspólnot kulturowych, m.in. pisa³em o wiêkszym stopniu honoratywnoci zachowañ jêzykowych Polaków w porównaniu z Rosjanami58.
W jêzyku polskim w celu wyra¿enia oficjalno-uprzejmego charakteru czynnoci
jêzykowej (w szczególnoci takiego aktu mowy jak proba) m.in. s¹ wykorzystywane czasowniki optatywne, por.:
Bardzo proszê Pana Profesora, ¿eby Pan z e c h c i a ³ siê zgodziæ z tym terminem.
Pani z e c h c e odpowiedzieæ na moje pytanie.
Niech Pan z e c h c e zwróciæ uwagê na dziesi¹tki i setki przyk³adów.
Czy jeszcze Pan z e c h c e odpowiedzieæ?

Dla jêzyka rosyjskiego takie u¿ywanie czasowników woluntatywnych,
szczególnie podkrelaj¹ce uprzejmy charakter proby, nie jest charakterystyczne,

57
58

G. Leech, Principles of Pragmatics, London 1983.
A. Kiklewicz, Funkcja stylistyczna wypowiedzi w perspektywie lingwistyki porównawczej,
Stylistyka 2011, nr XX, s. 33.
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dlatego rosyjskie odpowiedniki przytoczonych wy¿ej wypowiedzeñ nie posiadaj¹ takiego natê¿enia kategorii honoratywnoci, jak wypowiedzenia polskie:
ß î÷åíü Âàñ ïðîøó, ÷òîáû Âû ñîãëàñèëèñü ñ ýòèì ñðîêîì.
Îòâåòüòå, ïîæàëóéñòà, íà ìîé âîïðîñ. // Áóäüòå ëþáåçíû, îòâåòüòå íà ìîé
âîïðîñ.
Îáðàòèòå, ïîæàëóéñòà, âíèìàíèå íà äåñÿòêè è ñîòíè ïðèìåðîâ.
Ìîæåò áûòü, Âû åùå õîòèòå îòâåòèòü?

W niemieckiej etykiecie jêzykowej, jak mo¿na s¹dziæ, obowi¹zuje jeszcze
wiêkszy ni¿ w Polsce stopieñ uprzejmoci. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ zwrot
klientki do kasjerki (przyk³ad pochodzi z autentycznej sytuacji, której by³em
wiadkiem na Uniwersytecie w Poczdamie):
Wir möchten gerne Geld erhalten.

Przys³ówek gerne mo¿na tu potraktowaæ jako operator honoratywnoci,
gdy¿ jego funkcja polega na przekazaniu informacji o satysfakcji klienta, która
nast¹pi po dokonaniu transakcji. W tym przypadku mamy do czynienia z prob¹
(Proszê o wyp³atê pieniêdzy), która jest po³¹czona z podziêkowaniem (Z góry
dziêkujê za przys³ugê), a mo¿e tak¿e z deklaracj¹ (Przyznajê, ¿e korzystanie
z Pani us³ug sprawia mi przyjemnoæ). Pos³uguj¹c siê terminologi¹ prawnicz¹,
proby i deklaracje takiego typu mo¿na kwalifikowaæ jako c z y n n o  c i w y p r z e d z a j ¹ c e, a wiêc niepozbawione elementów rytualnoci. Gdybymy
przet³umaczyli powy¿sze wypowiedzenie niemieckie na jêzyk polski czy rosyjski dos³ownie, brzmia³oby ono sztucznie:
? Chcielibymy chêtnie / z przyjemnoci¹ / z radoci¹ otrzymaæ pieni¹dze.
? Ìû áû õîòåëè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîëó÷èòü äåíüãè.

W autentycznej wersji polskiej czy rosyjskiej z odpowiednika przys³ówka gerne
nale¿a³oby zrezygnowaæ.
Pe³ni¹ce funkcjê honoratywn¹ wyra¿enia jêzykowe zwykle wystêpuj¹ w postaci tzw. f o r m u ³ t o w a r z y s z ¹ c y c h, o których m. in. pisze A. Wierzbicka, porównuj¹c polskie i angielskie dodatki do aktów mowy (czyli tagi)59.
Wyra¿enia tego typu nie wystêpuj¹ samodzielnie, lecz jako dodatek do podstawowej konstrukcji, na przyk³ad zawieraj¹cej treci wartociuj¹ce (zdarza siê, ¿e
formu³a towarzysz¹ca powtarza emotywne nacechowanie repliki poprzedzaj¹cej).
Zjawisko to wystêpuje w wielu jêzykach europejskich, jednak jego szczególne
59

A. Wierzbicka, op. cit., s. 204 i nn.
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nasilenie obserwuje siê w jêzyku irlandzkim, gdzie obecnoæ semantycznie pustych formu³ towarzysz¹cych o podstawowej treci benefaktywnej jest prawie
obligatoryjna. A. A. Korostelowa, opisuj¹c to zjawisko, przytacza nastêpuj¹ce
przyk³ady60:
Tá tú luath láidir, bail is beannú ort  Jeste silnym, energicznym cz³owiekiem,
n i e c h C i ê B ó g b ³ o g o s ³ a w i.
Gasúr maith, beannacht air  Dobre dziecko, n i e c h g o B ó g b ³ o g o s ³ a w i.
Muise, tá togha na Gaeilge agat, bail ó Dhia ort  Piêknie mówisz po irlandzku,
n i e c h C i ê B ó g b ³ o g o s ³ a w i.
Tá fiacla maith agat, bail ó Dhia ort  Masz ³adne zêby, n i e c h C i ê B ó g
b ³ o g o s ³ a w i.
Fear gnaíúil, bail ó Dhia air  Szczodry cz³owiek, n i e c h g o B ó g b ³ o g o s ³ a w i.
Nach maith atá se ag fás, bail ó Dhia air!  Jak on ronie, n i e c h g o B ó g
b ³ o g o s ³ a w i!

Formu³y towarzysz¹ce w jêzyku irlandzkim mog¹ pojawiaæ siê tak¿e
w kontekcie pytania:
Tá tú go maith, bail ó Dhia ort?  Jak siê masz, n i e c h b ³ o g o s ³ a w i C i ê
B ó g?

Mimo ¿e pytanie bezporednio nie zawiera pozytywnej oceny, to jednak
zak³ada (implikuje) j¹ w odpowiedzi odbiorcy. Tym siê t³umaczy pojawienie siê
w dialogu szablonu komunikacyjnego. Por. tak¿e wyra¿enie buíochas le Dia
dziêki Bogu, które w jêzyku irlandzkim regularnie towarzyszy wypowiedziom
wartociuj¹cym:
Maidin álainn, buíochas le Dia  Poranek jest piêkny, d z i ê k i B o g u.
An aimsir go breá, buíochas le Dia  Pogoda jest cudowna, d z i ê k i B o g u.
Ag mothú thar cionn, buíochas le Dia  Czujê siê znakomicie, d z i ê k i B o g u!

W jêzyku polskim frazeologizm dziêki Bogu czêciej funkcjonuje jako
zawieraj¹ce pozytywn¹ ocenê wyra¿enie deklaratywne, tzn. w znaczeniu: Uwa¿am, ¿e dobrze jest, ¿e , por.:
Pó³nocnoamerykañski system obronny, do którego wst¹pilimy, odnosi siê do pó³nocnego Atlantyku, a mimo to Polska, która nie ma zwi¹zku z pó³nocnym Atlantykiem,
jest w tym systemie i dobrze siê miewa, d z i ê k i B o g u.
60

A. A. Êîðîñòåëåâà, Ñîïðîâîæäàþùèå ôîðìóëû ïðè ñòðóêòóðàõ îöåíêè â ðóññêîì
è èðëàíäñêîì ÿçûêàõ, w: http://shadow.phi-lol.msu.ru/~school/kaa.htm [data dostêpu: 2009].
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Chcia³em jednak powiedzieæ, ¿e d z i ê k i B o g u od 10 lat ¿yjemy w pañstwie
niepodleg³ym.
Przypomnê, ¿e ówczesny rz¹d z tego obowi¹zku siê nie wywi¹za³ i rzecz jasna do
sprywatyzowania tych banków jeszcze d z i ê k i B o g u nie dosz³o.
Wspomnieæ tu trzeba równie¿ o zaporze soliñskiej, która d z i ê k i B o g u jeszcze nie jest grona.

W opozycji do kultur o wysokim stopniu uprzejmoci (czy te¿ serdecznoci,
jak to okrela Wierzbicka) stoj¹ kultury, podobne do rosyjskiej, gdzie brak ¿yczliwoci w stosunku do partnera komunikacyjnego (czasem granicz¹cy z ordynarnoci¹), bezkompromisowoæ zachowañ to czêsto spotykane zjawiska61. Badacze pisz¹, ¿e niegrzecznoæ, grubiañskoæ jest oficjalnie potêpiana przez rosyjskie
normy kulturowe, lecz w praktyce komunikacyjnej szeroko kultywuje siê j¹
w ró¿nych sferach: oficjalnej i nieoficjalnej, w relacjach towarzyskich, rodzinnych, zawodowych i in.62 Sternin pisze o pokrewnej cesze rosyjskiej kultury komunikacyjnej  unikaniu umiechu: Rosjanie nie maj¹ zwyczaju umiechaæ siê do
ludzi nieznajomych, nie odpowiadaj¹ umiechem na umiech. Umiech jest traktowany w Rosji jako wyraz osobistej sympatii dla konkretnego cz³owieka63.
Grzecznoæ w stosunkach miêdzyludzkich jest nabywana w procesie socjalizacji, w szczególnoci wychowania, dlatego zrozumia³e jest, ¿e dzieci ogólnie s¹
powci¹gliwe w wyra¿aniu szacunku dla innych  o tym wiadczy chocia¿by
popularnoæ fraz typu Powiedz wujkowi «Dziêkujê»! koryguj¹cych niepoprawne (z punktu widzenia doros³ych) zachowania dzieciêce. Podobna sytuacja zachodzi w kulturach pierwotnych, gdzie nawyk komunikacji kurtuazyjnej nie zosta³ jeszcze wypracowany. Tak wiêc Wierzbicka (powo³uj¹c siê na S. G. Harrisa)
pisze o australijskich aborygenach Yolngu, którzy nigdy nie wyra¿aj¹ s³ownie
podziêkowañ, co wi¹¿e siê z za³o¿eniem, i¿ ka¿da przys³uga wynika z rodzinnych lub towarzyskich zobowi¹zañ, tzn. o charakterze naturalnym, niejako narzuconym odgórnie, innymi s³owy  uwa¿a siê, ¿e nie ma potrzeby za cokolwiek
dziêkowaæ64.
Ró¿nice kulturowe w zakresie kategorii uprzejmoci mog¹ stawaæ siê przyczyn¹ nieporozumieñ, a nawet konfliktów w komunikacji miêdzykulturowej.
Rozwa¿my nastêpuj¹cy przyk³ad65 :
61 Choæ niektórzy badacze pisz¹ o dobrodusznoci, poczciwoci Rosjan. Zob. Ë. Í. Êîëåñíèêîâà, op. cit., s. 124.
62 È. À. Ñòåðíèí, op. cit., s. 36; Þ. À. Àðÿìîâà, Àíàëèç èíòåðïðåòàöèè àíãëîôîíàìè
êîììó íèêàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ ðîññèéñêèõ ñîòðóäíèêîâ â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ
àâèàïàññàæèðîâ, «Âåñòíèê ÌÃÎÓ» 2010, ¹ 2, s. 124128.
63 È. À. Ñòåðíèí, op. cit., s. 36.
64 A. Wierzbicka, op. cit., s. 235.
65 Yu Jiamin, Factors of communicative failures of the Chinese students at their training to
Russian, [http://www.emissia.org/offline/2011/1609.htm] [data dostêpu: 2012].
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Rosjanin. Òû î÷åíü õîðîøî ãîâîðèøü ïî-ðóññêè Bardzo dobrze mówisz po rosyjsku.
Chiñczyk. Íåò, ÿ åùå íå ãîâîðþ õîðîøî Nie mówiê jeszcze dobrze.

Rosjanin daje pozytywn¹ ocenê jakoci mówienia Chiñczyka po rosyjsku,
ale ten, pos³uguj¹c siê w³asnymi normami kulturowymi, uwa¿a, ¿e przede
wszystkim nale¿y byæ skromnym, w ten sposób manifestuj¹c swoj¹ grzecznoæ
wobec partnera66. Jak widzimy, w kulturze chiñskiej grzecznoæ jest oparta na
pojêciu skromnoci, podczas gdy w kulturze rosyjskiej  na pojêciu zgody. Dlatego Chiñczyk i Rosjanin opieraj¹ siê na ró¿nych programach zachowawczych,
co warunkuje nieporozumienie: Rosjanin nie odczytuje w replice Chiñczyka
nastawienia uprzejmego i uwa¿a, ¿e jego partner komunikacyjny wyra¿a w ten
sposób niezgodê z jego replik¹. Skutkuje to zakoñczeniem rozmowy.
3.4. Monologowoæ vs. dialogowoæ
W zale¿noci od celów i warunków komunikacji zachowania jêzykowe realizuj¹
siê w formie dialogu lub monologu. Aktywnoæ stosowania tych form zale¿y od
sytuacji kulturowej. Ogólnie rzecz bior¹c, monolog stanowi w pewnym sensie
produkt ewolucji kulturowej  wskazuje na to fakt, ¿e komunikacja w wiecie
zwierz¹t, a tak¿e w spo³eczeñstwach pierwotnych przewa¿nie nosi charakter
dialogowy. Jako jeden z pierwszych zwróci³ na to uwagê rosyjski jêzykoznawca
L. W. Szczerba, który w pierwszej po³owie XX w. bada³ dialekty ³u¿yckie. Obserwuj¹c zachowania jêzykowe wieniaków, przekona³ siê, ¿e pos³uguj¹ siê oni przewa¿nie mow¹ dialogow¹  monologi wystêpuj¹ bardzo rzadko67. Szczerba
w zwi¹zku z tym pisa³, i¿ monolog stanowi w pewnym stopniu sztuczn¹ formê
realizacji jêzyka, którego naturalne funkcjonowanie objawia siê przede wszystkim
w dialogu. Sam L. P. Jakubiskij stwierdzi³, ¿e dialogowa forma zachowañ jêzykowych najbardziej odpowiada reflektorowej istocie dzia³alnoci psychicznej cz³owieka, a wiêc jest niejako zakodowana w jego naturze biologicznej68.
Na rozwój monologowoci pozytywnie wp³ywa pimiennictwo, a tak¿e rozwój tych sfer dzia³alnoci spo³ecznej, które s¹ oparte na wymianie tekstów pisanych, np. sfery urzêdowej. Dlatego kultury o bogatej tradycji pimiennictwa
dysponuj¹ szerszym rejestrem dyskursów (czy te¿ gatunków) monologowych,
66 L. N. Kolesnikowa pisze, ¿e na tle Rosjan studenci z Chin wyró¿niaj¹ siê nadgorliwoci¹
w zakresie uprzejmoci jêzykowej, np. po zakoñczeniu zajêæ bardzo d³ugo ¿egnaj¹ siê z wyk³adowc¹, mog¹ nawet odprowadziæ go i kontynuowaæ po¿egnanie ju¿ na ulicy. Zob. Ë. Í. Êîëåñíèêîâà,
op. cit., s. 128.
67 Ë. Ï. ßêóáèíñêèé, ßçûê è åãî ôóíêöèîíèðîâàíèå. Èçáðàííûå ðàáîòû, Ìîñêâà 1986,
s. 31 i nn.
68 Ibidem, s. 32.
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choæ zale¿noæ ta nie jest bezporednia, gdy¿ na dialogowy lub monologowy
charakter zachowañ jêzykowych wp³ywaj¹ te¿ inne czynniki, np. stopieñ ceremonialnoci. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ wspó³czesna kultura kazachska. Mimo
¿e pimiennictwo kazachskie (w jego wspó³czesnym rozumieniu) powsta³o dopiero w XIX w., co mog³o przyczyniæ siê do dominuj¹cej orientacji na dialog
w komunikacji jêzykowej, to jednak w rzeczywistoci jest wrêcz inaczej: ka¿dy,
kto po raz pierwszy styka siê z t¹ kultur¹ narodow¹, bywa zaskoczony notoryczn¹
sk³onnoci¹ Kazachów do ró¿nego rodzaju wyst¹pieñ, przemówieñ, wyk³adów.
Przedstawiciele tego narodu uwielbiaj¹ np. przemawiaæ t o a s t y  niektóre
z nich trwaj¹ dziesi¹tki minut, nawet do pó³godziny! W telewizji Kazachstanu
jest bardzo rozpowszechniony gatunek talk-show  jednak w swoistej modyfikacji: gocie w studiu chêtnie zabieraj¹ g³os, mówi¹ d³ugo i w bardzo spokojnej,
domowej manierze. Zjawisko to mo¿na t³umaczyæ wysokim stopniem ceremonialnoci kultury kazachskiej: zachowania monologowe (czyli swoista kompensacja braku tradycji pimienniczej) stanowi¹ jej naturalny, nieod³¹czny element.
Monolog/dialog wystêpuj¹ w ró¿nym nasileniu zale¿nie od sytuacji spo³eczno-politycznych. Wspomniany ju¿ w poprzednim punkcie O¿óg pisze o rozbudowanych systemach zachowañ rytualnych w pañstwach autokratycznych, przy
tym nale¿y zaznaczyæ, ¿e rytualizmy zwi¹zane z w³adz¹ realizuj¹ siê przewa¿nie w formach monologowych, czyli wed³ug zasady: rz¹dz¹cy mówi¹
 rz¹dzeni milcz¹ (a je¿eli mówi¹, to w imieniu rz¹dz¹cych)69. Tym siê t³umaczy
fakt, ¿e nowomowa totalitaryzmu ma dominuj¹cy charakter monologowy70. Odwrotnie  demokratyzacja spo³eczeñstwa oznacza jego otwartoæ na dialog, na
wymianê stanowisk i zdañ, dlatego badacze pisz¹ o ekspansji dialogowoci we
wspó³czesnych mediach masowych71. Nastawienie na dialog i interakcjê pod
wp³ywem demokratyzacji w komunikacji masowej znajduje wyraz w nasileniu
gatunków interakcyjnych, na przyk³ad takich jak wywiad czy talk-show72;
w konwencji wywiadu s¹ realizowane czasem nawet artyku³y promocyjne.
3.5. Stopieñ stylistycznej dyferencjacji jêzyka
Ka¿da sytuacja kulturowa dysponuje okrelonym zespo³em systemów funkcyjnych (w terminologii M. Fleischera), którym s¹ przyporz¹dkowane style funkcjonalne jêzyka. Im bardziej z³o¿ony charakter ma wystêpuj¹cy w spo³eczeñstwie
system kultury, tym wiêksza jest liczba stylów, stopieñ ich zró¿nicowania
69
70
71

K. O¿óg, op. cit., s. 28.
J. Warchala, op. cit., s. 137.
Ã. Ï. Íåùèìåíêî, ßçûêîâàÿ ñèòóàöèÿ â ñëàâÿíñêèõ ñòðàíàõ. Îïûò îïèñàíèÿ. Àíàëèç
êîíöåïöèè, Ìîñêâà 2003, s. 89.
72 G. Majkowska, op. cit., s. 242.
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(W. W. Winogradow pisa³ o zmiennoci zespo³u stylów w ró¿nych epokach
rozwoju jêzyka narodowego73). Zale¿y to ponadto od d³ugoci tradycji pimiennictwa: najbardziej odczuwalna ró¿nica miêdzy obszarem komunikacji oficjalnej, pisanej a obszarem ustnej komunikacji codziennej, miêdzy norm¹ a uzusem
zachodzi w tych krajach, w których literatura pisana istnieje od dawna, np.
w Czechach, gdzie jêzyk pisany (spisovná èetina) i jêzyk mówiony (obecná
èetina) zawieraj¹ czêciowo odmienne zasoby jednostek leksykalnych, ró¿ni¹ce
siê systemy fleksyjne i nawet fonetyczne. W sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych Czesi pos³uguj¹ siê dwoma normami. W jêzyku polskim czy rosyjskim
dystans miêdzy norm¹ a uzusem nie jest tak spotêgowany, ale i tu zachodzi
ró¿nica: dla kultury rosyjskiej charakterystyczna jest wiêksza specjalizacja stylu
naukowego (czy te¿ akademickiego), dlatego w opinii Polaków niektóre rosyjskie teksty naukowe przekraczaj¹ granicê dobrego smaku, s¹ nader skomplikowane, manieryczne, nieczytelne74.
W kulturach o niedawnej tradycji pimiennictwa (powsta³ej w drugiej po³owie XIX w. czy w XX w.) granica miêdzy jêzykiem komunikacji oficjalnej
a jêzykiem komunikacji potocznej, a tak¿e miêdzy norm¹ literack¹ a dialektem
jest rozmyta. Taki charakter mia³ jêzyk pierwszych wydañ Naszej Niwy
 bia³oruskiej gazety wydawanej od 1906 r. W tekstach informacyjnych i publicystycznych wystêpuje wiele elementów stylu potocznego, np. wyrazy deminutywne çÿìåëüêà (zdrobnienie od çÿìëÿ ziemia), âåñòà÷êà nowinka, êàðî¢êà
krówka (Êàá êàðî¢êà äàâàëà øìàò äîáðàãà ìàëàêà  A¿eby krówka dawa³a du¿o dobrego mleka), ÷àëàâå÷àê cz³owieczek i in. Poniewa¿ nie powsta³
wówczas jeszcze odrêbny styl reklamowy, w tekstach reklamy u¿ywa³o siê jêzyka ogólnego i czêciowo jêzyka potocznego  o niskim stopniu perswazyjnoci,
por. opublikowan¹ w Naszej Niwie w 1909 r. reklamê sierpów i kos:
Õòî õî÷ý çàðàá³öü êðûõó ãðîøû ³ ðàçàì çpàá³öü äîáðóþ ïðûñëóãó ñóñåäçÿì,
òîé íåõàé çàéìàåööà ïðàäàæàé ñëà¢íûõ äàáðàòîé ñÿðïî¢ ë³òî¢ñê³õ ³ êîñ
ñòûðûéñê³õ (À¢ñòðûÿöê³õ). Õòî õî÷ý ìåöü êàòàë¸ã ç öýíàì³, òîé íåõàé àá ãýòûì
íàï³øý ¢ ñêëàä  âûøëþöü äàðìà. [T³umaczenie: Kto chce zarobiæ trochê pieniêdzy
i zrobiæ dobr¹ przys³ugê s¹siadom, niech ten zajmuje siê sprzeda¿¹ s³awnych swoj¹
niezawodnoci¹ sierpów litewskich oraz kos austriackich. Kto chce mieæ katalog z cenami, niech ten napisze o tym  wylemy za darmo].

Stylistyczne zró¿nicowanie jêzyków znajduje wyraz w zjawisku luk funkcjonalnych. Polega ono na tym, ¿e przyporz¹dkowane okrelonemu stylowi formy jêzykowe nie znajduj¹ odpowiedników w innym jêzyku (zwykle biedniejszym
stylistycznie). Tak¹ sytuacjê mo¿na by³o obserwowaæ na Bia³orusi w latach 90.
73
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Â. Â. Âèíîãðàäîâ, Ïðîáëåìû ðóññêîé ñòèëèñòèêè, Ìîñêâà 1981, s. 23.
Zob. A. Kiklewicz, Funkcja stylistyczna wypowiedzi..., s. 29.
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XX w., po uzyskaniu przez ten kraj niepodleg³oci. Wówczas powsta³a koniecznoæ stworzenia terminologii naukowo-technicznej, która dotychczas istnia³a
w jêzyku rosyjskim. Terminy zaczêto tworzyæ na bazie ju¿ istniej¹cych rosyjskich, jednak wiele prób by³o nieudanych. Poniewa¿ styl naukowo-techniczny
w jêzyku bia³oruskim by³ prawie nieobecny, nowo powsta³e wytwory jêzykowe
wygl¹da³y niezgrabnie, wywo³ywa³y zbyt konkretne, przyziemne konotacje. Na
przyk³ad rosyjski rzeczownik êîíóñ sto¿ek przet³umaczono na bia³oruski jako
ñòàæîê, co spotka³o siê z zarzutem, ¿e termin jest zbyt obrazowy, a wiêc rzutuje
na prymitywnoæ mylenia Bia³orusinów. Podobne trudnoci zaistnia³y przy t³umaczeniu wielu innych terminów. Rozwa¿my przyk³ad z jêzyka rosyjskiego:
ÁÌÏ-1, áîåâàÿ ìàøèíà ïåõîòû ãóñåíè÷íàÿ ïëàâàþùàÿ BMP-1, bojowy wóz
piechoty, g¹sienicowy, p³ywaj¹cy.

Wydawa³oby siê, ¿e t³umaczenie na jêzyk bia³oruski nie bêdzie skomplikowane, gdy¿ w tym jêzyku wystêpuj¹ wszystkie sk³adniki leksykalne orygina³u.
Problem jednak jest w tym, ¿e w bia³oruszczynie wyrazy te funkcjonuj¹
w znaczeniu podstawowym  konkretno-przedmiotowym. Ich nowemu, nieskonwencjonalizowanemu zastosowaniu w kontekcie literatury naukowo-technicznej, in¿ynieryjnej towarzysz¹ cechy semantyki pierwotnej, dlatego w t³umaczeniu dos³ownym wystêpuje swoista oscylacja znaczeñ  podstawowego i nadanego. Na skutek tego powstaje szczególna, nieprzewidywana przez twórcê
terminu ekspresja, która w ¿aden sposób nie przyczynia siê do skutecznego
funkcjonowania terminu w literaturze specjalistycznej. Tak wiêc rosyjski przymiotnik ãóñåíè÷íûé g¹sienicowy jest utworzony na podstawie rzeczownika
ãóñåíèöà g¹sienica. Na jêzyk bia³oruski przet³umaczono go jako ãóñåí³÷íû, co
budzi zdumienie, gdy¿ po bia³orusku g¹sienica brzmi: âóñåíü, wiêc uzasadnione by³oby t³umaczenie: âóñåí³÷íû. W tej wersji termin ten we wspó³czesnych
tekstach bia³oruskich jest prawie niespotykany, dlatego ¿e wywo³uje u Bia³orusinów zbyt silne skojarzenia obrazowe z g¹sienic¹ jako istot¹ ¿yw¹.
Komplikacjê sprawia tak¿e imies³ów przymiotnikowy ïëàâàþùèé p³ywaj¹cy  za spraw¹ tego, ¿e w jêzyku bia³oruskim formy gramatyczne tego typu
prawie nie istniej¹ (w³anie s¹ uwa¿ane za rusycyzmy). W tej sytuacji t³umacz
jest skazany na to, ¿eby zast¹piæ jeden wyraz ca³¹ grup¹ wyrazow¹:
ÁÌÏ-1, áàÿâàÿ ìàøûíà ïÿõîòû, ãóñåí³÷íàÿ, òàêàÿ, ÿêàÿ ïëàâàå.

Porównuj¹c rosyjski orygina³ i jego bia³oruski odpowiednik, nie mamy w¹tpliwoci, jak znacz¹co ró¿ni¹ siê one pod wzglêdem sprawnoci, giêtkoci
jêzykowej, a to wszystko za spraw¹ tego, ¿e dwa systemy jêzykowe nie przystaj¹
do siebie w aspekcie stylistycznym.
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Zakoñczenie
W warunkach komunikacji miêdzykulturowej obowi¹zuje z a s a d a  s c h o d z e n i a w d ó ³ , tzn. dostosowania siê partnera pos³uguj¹cego siê rozbudowanym kodem komunikacyjnym do partnera, który dysponuje kodem ograniczonym. Innymi s³owy  podmiot o wy¿szym statusie spo³eczno-kulturowym
naladuje sposób komunikowania w³aciwy partnerowi o ni¿szym statusie. Nosiciele kodu ograniczonego tak¿e s¹ otwarci na przekodowanie; w odniesieniu do
komunikacji zwierz¹t Fleischer pisze o mo¿liwoci rozwoju nieuaktywnionych dyspozycji [...] zgodnie z nowymi potrzebami75. Przyznaæ jednak
nale¿y, ¿e sytuacje tego typu s¹ doæ rzadkie.
Przekodowanie (wed³ug zasady schodzenia w dó³) jest mo¿liwe dlatego,
¿e osoby, które w³adaj¹ kodem rozwiniêtym (wed³ug teorii B. Bernsteina), zachowuj¹ tak¿e zdolnoæ pos³ugiwania siê kodem ograniczonym, który przyswaja
siê na pierwszych stadiach socjalizacji lub ma charakter wrodzony. Dlatego
doros³y stara siê rozmawiaæ z dzieckiem, naladuj¹c dziecko (por. takie zjawisko
jak motherese), w³aciciel psa  naladuj¹c psa (Fleischer pisze o uaktywnieniu
systemu mimicznego, gestycznego i olfaktorycznego cz³owieka w komunikacji
miêdzygatunkowej, tzn. ze zwierzêciem)76. W podobny sposób (za spraw¹ tego
samego mechanizmu komunikacyjnego) wspó³czesne media masowe wzoruj¹ siê
na systemie komunikacji ni¿szych warstw spo³ecznych o praktycznych, konsumpcyjnych, merkantylnych postawach ¿yciowych. W zwi¹zku z tym
K. Uciñski pisze: Fakt, ¿e wspó³czesne media docieraj¹ do niezwykle szerokiego krêgu «konsumentów», si³¹ rzeczy wymusza obni¿enie ich poziomu do
gustu [...] najbardziej masowego odbiorcy77.
Z powy¿szego wynika, ¿e u podstaw zjawiska pragmacentryzmu we wspó³czesnych dyskursach publicznych (które oznacza te¿ wyeliminowanie funkcji semantycznej wypowiedzi oraz zdezaktualizowanie kryterium prawdy) le¿¹
mechanizmy rz¹dz¹ce w sferze komunikacji miêdzykulturowej.

75 M. Fleischer, Komunikacja miêdzygatunkowa. Przypadek: cz³owiek  pies, Jêzyk a Kultura 2003, nr XV, s. 224.
76 Ibidem, s. 229.
77 K. Uciñski, Doda, dwug³owe cielê, geje i Jaruzelski, Odra 2010, nr 2, s. 30.
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Semantics and pragmatics: the dialectics of mutual relations
in the perspective of intercultural linguistics
A cultural situation is defined as a group of individuals (usually organized groups of entities),
of functional systems (such as politics, science, religion, sport, mass media, education, the
military, etc.), of conceptual systems (including systems of values??), of forms of their
manifestation and of relevant environment  ecological, economic, existential, etc. (i.e. events
stage). The author presents a semiotic model of discourse, which is founded on four categories: pragmatics, semantics, form / structure of the message and context (surrounding of the
speech act). The author shows (mainly on the example of the Eastern European cultural area)
volatility of the relationship of these categories depending on the type of cultural situations.
In separate sections, such pragmatic parameters of the cultural situation are described as: the
intensity of pragmatic/persuasive function, the grade of expressiveness, the grade of ceremonious, the grade of politeness, monologism vs. dialogism, and the grade of the stylistic
differentiation of language.
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Большинство акафистов на разных языках (в том числе на греческом
и церковнославянском) обладают устойчиво воспроизводимой структурой:
сам гимн состоит из одной вступительной строфы и 24 строф основной
части; нечетные строфы основной части (в славяно-русской традиции они
именуются икосами) содержат хайретизмы (воззвания, начинающиеся
с формы радуйся) и оканчиваются припевом (= рефреном); четные строфы
хайретизмов не содержат и практически всегда завершаются воззванием
«Аллилуия»; и т. д. Тем не менее, существуют тексты интересующего нас
жанра, где лексическое наполнение тех или иных микротекстов обладает
определенной спецификой. В рамках предлагаемой статьи мы хотели
бы рассмотреть некоторые особенности кондаков в церковнославянских
и греческих акафистах.
1. Термин к о н д а к и его значения
Кондак – многозначный гимнологический термин, причем многозначность эта такого свойства, что разные значения термина могут соседствовать
в пределах одной научной статьи и даже одного абзаца (аналогичная картина
– с терминами икос, тропарь и др.).
Основными представляются следующие четыре значения термина
кондак:
 древняя многострофная поэма (для уточнения часто говорят о «древних кондаках», «кондаках-многострофниках» и т. п.);
 строфа после 6-й песни канона на утрене (как правило, в составе
минейной, триодной или октоишной службы);
* Работа выполнена при поддержке РГНФ, Проект № 13-04-00223.
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 в церковнославянских акафистах – строфы без хайретизмов;
 в греческих акафистах – первая (вступительная) строфа (= проимий,
кукулий).
Ниже речь пойдет кондаке в двух последних значениях.
2. Церковнославянские акафисты
2.1. В подавляющем большинстве церковнославянских акафистов в кондаках
(за исключением первого) рефреном является молитвенное восклицание
«Аллилиуия» (что, как известно, в переводе с древнеевреейского означает
«хвалите Яхве», «хвалите Господа», но в христианской гимнографии давно
переосмыслилось и фактически приобрело значение «слава Тебе, Боже!»
– откуда, с одной стороны, споры о сугубой и трегубой аллилуйе в XVII веке,
с другой – представление о том, что в акафистах этот рефрен может быть
обращен лишь к Богу). Что же касается первого кондака, то его концовка
представляет собой икосный рефрен, т. е. хайретизм, присутствующий во
всех 12 икосах данного акафиста. Однако есть и исключения из указанного
правила. Здесь нужно различать два случая.
2.2. Кондачный рефрен – не «Аллилуия», но, как и в большинстве акафистов, он противопоставлен икосному рефрену. Таких акафистов известно
по меньшей мере два.
2.2.1. Во-первых, это написанный священномучеником Серафимом
(Звездинским), епископом Дмитровским, «Акафист Господу Иисусу Христу,
Искупителю и Спасителю грешных, Сладчайшему, в нашествии горчайших
искушений и страстей»1. Рефрен кондаков этого акафиста – «Помилуй мя
Боже, помилуй мя», рефрен икосов и проимия (= первого кондака) – «Иисусе,
ада Победителю, победи ад души моея и воскреси мя, умерщвленнаго
страстьми».
2.2.2. Второй гимн – авторства архиепископа Одесского Никона
(Петина): «Акафист вознесшемуся от земли на небо Христу Богу»2. Кондачный рефрен здесь – «Яко прославися!» Икосы и проимий заканчиваются
псаломским стихом: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему,
пойте!» (Пс 46:7).
2.3. Второй случай – это ситуация, когда кондачный рефрен – не
«Аллилуия», и при этом он совпадает с икосным рефреном и концовкой
См.: Все вы в сердце моем. Жизнеописание и духовное наследие священномученика
Серафима, епископа Дмитровского, Москва, 2001, с. 445–450.
2
Акафисты архиепископа Никона (Петина): Акафист Вознесшемуся от земли на небо
Христу Богу нашему, [в:] http://ierokirik.livejournal.com/15229.html (проверено 25.04.13).
1
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первого кондака. Нам известен лишь один такой акафист – это акафист
Воскресению Христову патриарха Сергия (Страгородского)3. Во всех
25 строфах этого гимна – один и тот же рефрен, представляющий собой не
что иное как тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав».
3. Греческие акафисты
3.1. Напомним, что применительно к греческим акафистам кондаком
именуется первая, вступительная строфа, иначе называемая п р о и м и е м .
В Великом акафисте (равно как и во многих других текстах этого жанра
в рамках греческой традиции) концовка проимия, как уже отмечалось,
представляет собой икосный рефрен – отсюда и соответствующее правило
в славяно-русской традиции: концовка первого кондака – это икосный
рефрен. Однако в греческих гимнах это правило соблюдается не столь
неукоснительно, как в русских. В ряде случаев указанное тождество не может
быть обеспечено технически, поскольку некоторые греческие акафисты
содержат не один, а два (см. ниже 3.3, 3.3.4), три (3.3.3) или четыре (3.3.1,
3.3.2) икосных рефрена, распределенных по различным строфам и чередующихся циклически или же более сложным образом. В таких ситуациях
концовка проимия будет представлять собой либо сумму икосных рефренов,
либо особый микротекст. С другой стороны, противопоставление концовки
проимия икосному рефрену может и не иметь подобных причин (см. 3.3.5).
3.2. Р е ф р е н п р о и м и я = с у м м а и к о с н ы х р е ф р е н о в. О сумме
икосных рефренов (точнее, их основных частей, за вычетом начального χαῖρε)
можно говорить, разумеется, лишь в том случае, когда в икосах встречается
два и более различных рефренов. Такая ситуация характерна для некоторых
греческих акафистов. В частности, здесь следует упомянуть акафист
архангелам Михаилу и Гавриилу4 (переведенный на церковнославянский
язык)5, а также акафист апостолам Петру и Павлу6.
3.2.1. В акафисте архангелам Михаилу и Гавриилу в икосах чередуются
два рефрена: в икосах с нечетными номерами (И1, И3 и т. д.) представлен
3
Акафисты Святой Пасхе и двунадесятым праздникам, Санкт-Петербург 2002,
с. 277–290.
4
Ὑμνολόγιον τὸ Χαρμοσύνον... Ἔκδοσις ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου, Κυπρος 1996,
с. 209–218.
5
См.: http://akafist.narod.ru/A/Arch_Mihail_Gavriil.htm (проверено 26.04.13).
6
Ὑμνολόγιον τὸ Χαρμοσύνον... Ἔκδοσις ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου, Κυπρος 1996,
с. 516–526.
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рефрен, обращенный к архангелу Михаилу: «Χαῖρε, Νόμου Διάκονε»
(«Радуйся, закона служителю»), в икосах с четными номерами – архангелу
Гавриилу: «Χαῖρε, Χάριτος Ἄγγελε» («Радуйся, благодати вестниче»). В проимии же мы видим оба этих рефрена с вкраплением «авторского текста»:
«…τῷ μὲν κράζοντες· Χαῖρε, Νόμου Διάκονε, τῷ δὲ λέγοντες· Χαῖρε, Χάριτος
Ἄγγελε» («…единому взывающе: Радуйся, закона служителю, другому же
глаголюще: Радуйся, благодати вестниче»).
3.2.2. В акафисте апостолам Петру и Павлу картина несколько иная.
Точно так же чередуются два рефрена (в четных икосах – Петру: «Χαῖρε,
Πετρε Ἀπόστολε» – «Радуйся, Петре апостоле», в нечетных – Павлу: «Χαῖρε,
Παῦλε Ἀπόστολε» – «Радуйся, Павле апостоле»), однако в проимии – не
повтор обоих рефренов, а, так сказать, их компрессия: «χαίρετε, κράζοντες,
Πέτρε, Παῦλε, Ἀπόστολοι» («Радуйтеся, вопиюще, Петре, Павле, апостоли»)
– заметим, опять с вкраплением авторского текста, теперь уже внутрь
рефрена.
3.3. Р е ф р е н п р о и м и я – о с о б ы й м и к р о т е к с т. Mожно указать
и такие тексты, где концовка проимия, представляя собой отдельную фразу,
синтаксически обособленную, не будет совпадать с икосным рефреном –
или же с икосными рефренами, поскольку такая ситуация, как и в предыдущем случае, характерна прежде всего для греческих акафистов с двумя
и более рефренами.
Начнем с акафистов с четырьмя рефренами.
3.3.1. В акафисте прпп. Ксенофонту, супруге его Марии и их сыновьям
Иоанну и Аркадию (память 26 января по ст. ст.)7 каждому из четырех святых
адресован свой рефрен. В проимии же – обращение ко всей семье: «Χαίροις,
ἅγιε ὅμιλε» («Радуйся, святый сонме»).
3.3.2. Не менее интересен акафист трем святителям – Василию Великому,
Григорию Богослову и Иоанну Златоусту (память 30 января)8. Здесь каждому
из святых так же адресован свой рефрен, однако имеется еще и общий припев – «Χαίρετε, θεῖοι Διδάσκαλοι» – «Радуйтеся, божественнии учителие» (он
находится в И1, И5 и И9). И, тем не менее, в конце проимия мы обнаруживаем не это обобщенное воззвание, как можно было бы ожидать, а особый микротекст: «Θεοκήρυκες, χαίρετε» («Богопроповедницы, радуйтеся»; обратим
внимание на «χαίρετε», которое стоит не в начале, как это бывает обычно,
а в конце рефрена!).
7
8

Op. cit., с. 391–400.
Op. cit., c. 401–410.
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3.3.3. В акафисте трем новым святителям (Фотию Константинопольскому,
Григорию Паламе и Марку Эфесскому)9 в икосах три рефрена (обобщающего
рефрена, в отличие от предыдущего акафиста, нет), рефрен проимия –
«οὐρανόφρονες χαίρετε» («небомудреннии, радуйтеся»; вновь «χαίρετε»
оказывается на последней позиции).
3.3.4. В акафисте святым царям Константину и Елене (память 23 мая)10
– два рефрена, концовка проимия не совпадает ни с одним из них: «Χαίρετε,
παναοίδιμοι» («Радуйтеся, всеславнии»).
3.3.5. Однако можно указать по меньшей мере один текст, в котором
в икосах присутствует единственный неизменный рефрен, но при этом
рефрен проимия от него отличен. Это акафист вмц. Марине (17 июля)11.
В икосах этого гимна – рефрен «Χαίροις, Μάρτυς πολύαλθε» («Радуйся,
мученице многострадальная»), проимий же кончается обращением «Χαίροις,
Μαρῖνα πολύαλθε» («Радуйся, Марино многострадальная»).
Выводы
Анализ рефренов кондаков церковнославянских акафистов и первых
кондаков (= проимиев) греческих акафистов показывает наличие существенной асимметрии в двух локальных акафистографических традициях.
С одной стороны, в греческих акафистах нередки случаи, когда концовка
проимия не тождественна икосному рефрену – вопреки традиции, идущей
от Великого акафиста. Среди церковнославянских гимнов этого жанра нам
известен лишь один текст с подобным несовпадением. С другой стороны,
славяно-русская акафистная традиция не чужда отступлений от неписаного
правила, согласно которому кондаки (кроме первого) должны оканчиваться
восклицанием «Аллилуия». И хотя таких случаев нам известно всего лишь
три, само существование такого рода текстов также может рассматриваться
как дополнительный параметр противопоставления славяно-русской
традиции греческой, поскольку в рамках последней акафистов без
«Алиллуия» в кондаках нам неизвестно.

9
10
11

См.: http://voutsinasilias.blogspot.ru/2009/11/1_07.html (проверено 26.04.13).
Ὑμνολόγιον τὸ Χαρμοσύνον... с. 480–490.
Op. cit., c. 549–559.
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Refrains of the Kontakions in Church Slavonic and Greek Akathists
The article studies the specific character of refrains of the kontakions in Church Slavonic and
Greek akathists. In most akathists (in various languages), refrains in kontakions (except the
first one) contain the expression “Alleluia”, but there are some Church Slavonic texts with
other endings. On the other hand, there are several Greek akathists in which the endings of the
first kontakions do not coincide with the refrains of the ikoses (unlike the Great Akathist and
most of other akathists).
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BART£OMIEJ GARCZYK

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jan Sobczak, Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna. Mój znikaj¹cy
wiat... (z Dziennika moskiewskiego 1990-1992), Warszawa: Oficyna
Wydawnicza AspraJR, 2012; 845 ss. + ilustr.

Ranek by³ s³oneczny i ciep³y. Przed 11-t¹ zacz¹³ padaæ deszcz,
który trwa³ z przerwami do 19:00. Mia³em tylko dwa raporty.
Na niadaniu Chan Nachiczewañski. Bylimy na spacerze. Du¿o
czyta³em i odrabia³em zaleg³oci, przed obiadem pop³ywalimy
po Gatczynce. Wieczorem intensywnie pracowa³em.
Z dziennika cara Miko³aja II. 28 lipca, pi¹tek

Wspomnienia i pamiêtniki nie nale¿¹ do katalogowych rzadkoci polskich bibliotek. Jednak w dobie utrudnionego dostêpu do rosyjskiej literatury wspomnieniowej, ksi¹¿ki naukowej czy chocia¿by zwyk³ej publicystyki ka¿da praca
dotycz¹ca Zwi¹zku Radzieckiego i Rosji budzi zainteresowanie. Tym samym
Dziennik moskiewski znakomitego uczonego, znawcy Rosji Aleksandra III, autora jedynej polskiej monografii Miko³aja II  Profesora Jana Sobczaka, nale¿y
uznaæ za niewielki, lecz jak¿e wa¿ny krok w zaspokojeniu potrzeb polskiego
czytelnika, coraz to bardziej interesuj¹cego siê problematyk¹ wschodni¹.
Autor, co nale¿y podkreliæ, przebywa³ w Zwi¹zku Radzieckim od 1989 r.,
w jednym z chyba najgorêtszych dla tego kraju momentów dziejowych. Dla
Profesora by³ to okres niezwykle trudny. Lata radziecko-rosyjskiego prze³omu,
upadek systemu socjalistycznego i krach ZSRR silnie determinowa³y zapiski.
Na ka¿dej niemal stronie odciniêta zosta³a dynamika, czêsto jak¿e dramatycznych, wydarzeñ tamtych lat. Jak podkrela Autor, niepewnoæ jutra zwiêkszy³a
iloæ siwych w³osów na g³owie. W wielu miejscach odczuwa siê wyranie negatywne nastroje, bêd¹ce efektem pesymistycznie rysuj¹cej siê przysz³oci. W warunkach transformacji ustrojowej i spo³ecznej ¿ycie pomiêdzy Moskw¹ a Warszaw¹ przynosi³o dziesi¹tki, czêsto egzystencjalnych, pytañ: o dalszy byt, miejsce
pracy, o stypendium. Jak¿e wymowny jest tak¿e podtytu³ Dziennika  Mój znikaj¹cy wiat... Choæ tego typu sformu³owanie mo¿na spotkaæ w literaturze1,
1

Zob. K. Sayn-Wittgenstein, Koniec mojej Rosji. Dziennik z lat 19141918, Noir Sur Blanc 1998.
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to w obu przypadkach mamy do czynienia z olbrzymi¹ doz¹ emocji bohaterów
i autorów tych¿e prac oraz wzruszeñ towarzysz¹cych rewolucjom spo³ecznym
i rozpadowi dotychczasowych struktur.
Ksi¹¿ka Profesora Sobczaka, doæ pokanych rozmiarów (liczy bowiem blisko 850 stron!), podzielona zosta³a na trzy chronologiczne czêci, obejmuj¹ce lata
1990, 1991 i 1992. W sk³ad ca³oci wchodzi tak¿e wstêp, pos³owie i prywatna
ikonografia. Dziennik nie ma formy retrospekcji, jest pisany na gor¹co. Autor
nie przywo³uje obrazów z pamiêci, a notatki s¹ krelone na bie¿¹co ka¿dego dnia.
Fakt ten bez w¹tpienia wp³ywa na wiarygodnoæ i dok³adnoæ informacji w nim
zawartych. Warto te¿ odnotowaæ, ¿e rzadko mamy do czynienia z podobn¹ form¹
narracji. Prócz Dziennika Sobczaka na myl przychodz¹ mi jedynie kapitalne
Dzienniki polityczne nieod¿a³owanego Mieczys³awa F. Rakowskiego, do których
zapiski sporz¹dzane by³y, podobnie jak i u Sobczaka, ka¿dego dnia.
Pojemnoæ merytoryczna Dziennika budzi uznanie. Czytelnik znajdzie
w nim bowiem imponuj¹ce spektrum zagadnieñ. Radziecko-rosyjska historia,
polityka, sprawy spo³eczne przenikaj¹ siê wzajemnie z kwestiami osobistymi,
rodzinnymi, zawodowymi i ¿yciem towarzyskim.
Autor znaczn¹ uwagê powiêci³ wydarzeniom politycznym i spo³ecznym
w ZSRR. Niemal¿e na ka¿dej stronie odnajdujemy zapiski dotycz¹ce najwy¿szych przedstawicieli partyjnych i pañstwowych oraz aktualnych przetasowañ na
scenie politycznej. Komentowane s¹ poczynania przywództwa radzieckiego,
w tym samego Borysa Jelcyna, którego ju¿ wówczas doæ powszechnie oskar¿ano o nadu¿ywanie alkoholu. Tania Manus[iewicz], a teraz [prof. Michai³] Noryñski
potwierdzaj¹ kr¹¿¹c¹ wersjê o prawdziwych przyczynach ostatniej nieobecnoci Jelcyna  zlekcewa¿enia spotkania z japoñskim ministrem spraw zagranicznych
i niektórych innych wa¿nych przedsiêwziêæ. To po prostu pijañstwo.
Wiele miejsca zajmuj¹ kwestie narodowe w ZSRR i poszczególnych republikach zwi¹zkowych. Jak wiadomo, pierestrojka wyzwoli³a masowe ruchy
narodowe oraz obudzi³a aspiracje mniejszoci narodowych zamieszkuj¹cych
Zwi¹zek Radziecki. W kraju mia³a miejsce radykalizacja d¹¿eñ niepodleg³ociowych oraz postêpowa³a terytorialna dezintegracja. Dlatego uwagê Autora przykuwa³a sytuacja zapalna na Litwie, w Estonii, w Baku, Tbilisi, w Górnym Karabachu.
Bardzo interesuj¹ce s¹ miêdzy innymi opisy ¿ycia codziennego w Rosji.
Warunki bytowania w Moskwie w pocz¹tkach lat 90. by³y utrudnione, dlatego
z uwag¹ wychwytywa³em wszelkie informacje dotycz¹ce materii egzystencjalnej
 cen benzyny, ¿ywnoci, problemów z taksówkami:
Na dworcu Bia³oruskim tylko bardzo trudno jest teraz znaleæ taksówkê. W kolejce
po normalne taksówki trzeba czekaæ co najmniej ze dwie godziny, za ró¿ni cwaniacy, których tutaj nie brakuje, chc¹ ju¿ za przewóz 50 rubli!
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Do ciekawszych zaliczyæ nale¿y wszelkie informacje zwi¹zane z codzienn¹
prac¹ w rosyjskich archiwach, choæ dla osób, które znaj¹ realia postradzieckiego
Wschodu, lektura poszczególnych fragmentów bêdzie stanowiæ rodzaj przypomnienia i sentymentalnej podró¿y. Profesor opisuje utrudnienia i wszechobecny surrealizm machiny administracyjno-biurokratycznej. Przybli¿a problemy, jakie towarzyszy³y pracy nad biografi¹ o Miko³aju II, niechêæ pracowników
archiwum przy udostêpnianiu materia³ów archiwalnych i dzienników cara, archaiczny stan aparatury do odczytu mikrofilmów, problemy z kserokopiarkami
etc. Jak¿e znajome s¹ to obrazy...
Doæ rzadko Autor opisuje, nazwijmy to umownie, estetykê rosyjskiej ulicy. Mimo wielu lat, jakie up³ynê³y od pobytu Profesora w Moskwie, trudno
znaleæ ró¿nicê miêdzy ówczesn¹ rzeczywistoci¹ a wspó³czesnymi wra¿eniami
z zimowego pobytu w rosyjskiej stolicy:
Pryncypalna moskiewska ulica pe³na ka³u¿y, przez które siê brnie po kolana w mazi
b³otnej, jak na najbardziej u nas zapyzia³ej wsi [...]. Wszystko a¿ siê lepi od brudu
[...] a przy tym Moskwa w wielu miejscach po prostu przepiêkna.

Na kartach Dziennika przewija siê ogromna liczba nazwisk. Nierzadko odnajdujemy w tej swoistej skarbnicy wiedzy interesuj¹ce informacje dotycz¹ce
wielu uczonych, trudni¹cych siê histori¹ i tematyk¹ rosyjsk¹, m.in.: Bazylego
Bia³okozowicza, Franciszka Nowiñskiego, Jerzego Ochmañskiego, Antoniego
Czubiñskiego, Ireny Spustek. Pojawiaj¹ siê przyjaciele i znajomi Profesora oraz
czo³owi politycy. Co ciekawe, daje siê zauwa¿yæ wyrany krytycyzm i dystans
Autora wobec jednego z g³ównych aktorów tamtego okresu  Michai³a Gorbaczowa, którego oskar¿a m.in. o nieudolnoæ.
Widaæ wyranie, ¿e polityk ten wyczerpa³ siê ju¿, wypali³ wewnêtrznie jako przywódca. Nie przytacza ¿adnych nowych argumentów, nieustannie powtarza stare.
Poza sztuk¹ krasomówstwa, której nie straci³, nic nowego a godnego uwagi nie
prezentuje, wiele przy tym demagogii [...]. Gorbaczow wybrany zosta³ prezydentem ZSRR  pierwszym, ale czy nie ostatnim?

Ostatni przywódca ZSRR jest wspominany w Dzienniku ch³odno: Ile¿ to
[...] jeden cz³owiek mo¿e sprawiæ z³a w historii. Krytycznym okiem spogl¹da³
tak¿e Profesor na podziwian¹ przez Zachód pierwsz¹ damê Zwi¹zku Radzieckiego  Raisê Maksimownê.
Ujmuj¹cy jest natomiast, co zreszt¹ nikogo, kto zna³ wysok¹ kulturê Profesora Sobaczaka i jego szarmanckoæ, nie dziwi, stosunek do Szanownej Ma³¿onki Ireny, któr¹ na kartach Dziennika nazywa czêsto zdrobniale ukochan¹ Irenk¹,
Ireneczk¹. Wa¿nym bohaterem Dziennika jest tak¿e, i piszê to bez krzty ironii,
ukochany pies Profesora  Kuba. Jednak podczas lektury nie potrafi³em ukryæ
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emocji, jakie wywo³a³ wstrz¹saj¹cy dla mnie zapis w Dzienniku z 2 grudnia
1992 roku...
W tym miejscu wypada podkreliæ, ¿e ksi¹¿ka, co stanowi jej atut, posiada
indeks osobowy, niewolny jednak niekiedy od b³êdów i pewnej niekonsekwencji. Nie przy wszystkich bowiem nazwiskach odnajdujemy imiona, które zast¹pione s¹ przez nierozwi¹zane inicja³y. Nie w ka¿dym te¿ przypadku strony podane w indeksie odpowiadaj¹ rzeczywistoci w tekcie. Przyk³adowo Niko³aj
Ry¿kow (ur. 1929), radziecki premier, którego nazwisko zgodnie z informacj¹,
zawart¹ w indeksie, powinno znajdowaæ siê na stronie 205, zosta³ zast¹piony
Ry¿kowem, ale W³adimirem (ur. 1966)  rosyjskim politykiem i opozycjonist¹,
którego z kolei brak w indeksie. Oczywicie zdaje siê to byæ zwyk³a literówka.
Bardziej martwi fakt, ¿e nie wszystkie zdjêcia umieszczone w tekcie maj¹ swój
oddzielny opis, niektóre z nich pozostawione s¹ samym sobie, co utrudnia lekturê i zmusza czytelnika do w³asnej interpretacji. Tak np. jest w przypadku zdjêcia
wspomnianego wy¿ej W³adimira Ry¿kowa (Niko³aja Ry¿kowa) z W³adimirem
Putinem na stronie 205. Sama fotografia tak¿e sprawia wra¿enie jak gdyby zbyt
wspó³czesnej w odniesieniu do poruszanych w Dzienniku zagadnieñ.
W Dzienniku spotykamy tak¿e humor i anegdoty. Oby metra nie ogarnê³a
pierestrojka! Wtedy zginiemy! W innym miejscu czytamy:
Wszyscy prawie Polacy z Kapicy kupuj¹ p³ytki, wyk³adziny do ³azienki i terakotê.
Staraj¹ siê wykorzystaæ tutejszy pobyt przede wszystkim finansowo, cele naukowe
pozostaj¹ daleko w tyle. Chyba jedynie ja, g³upiec, powiêcam ca³y czas na lêczenie w Inionie nad ksi¹¿kami o epoce Miko³aja II.

Natomiast ca³kowicie urzekaj¹ce s¹ fragmenty dotycz¹ce prywatnej strony
¿ycia w Moskwie:
Rano Irenka [...] wyg³osi³a mi d³u¿sze przemówienie na temat moich licznych wad
i przewinieñ. Bardzo lubiê takie przemówienia. Wychowani bylimy wszyscy
w epoce przemówieñ i obszernych referatów. Teraz ich nie ma, nie publikuje ich
nawet prasa, dobry wiêc domowy surogat tego, nawet jeli krytyczny.

Warto dodaæ, ¿e Dziennik moskiewski obfituje tak¿e w wiele informacji
dotycz¹cych nastrojów spo³ecznych i sytuacji politycznej w Polsce. Autor nieraz
nieszablonowo komentuje bie¿¹ce wydarzenia, charakteryzuj¹c postaci z polskiej sceny politycznej. Pod dat¹ 13 marca 1992 czytamy: Ale ten Mazowiecki
robi wra¿enie, jakby go niepotrzebnie budzono z g³êbokiego zimowego snu. To
polityk mumia. W innym miejscu znajdujemy doæ jaskraw¹, lecz jak¿e trafn¹
puentê ówczesnej rzeczywistoci: Walka o ¿³oby, zawsze towarzysz¹ca niestety
polityce, przybiera wprost odra¿aj¹ce formy w wydaniu niedowarzonych mê¿ów
stanu, niszcz¹cych obecnie Polskê.
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Dziennik to nie tylko lapidarny zapis ówczesnych faktów. Autor przelewa na
papier swoje spostrze¿enia, myli i prze¿ycia, czêsto bardzo osobiste i emocjonalne. Beznamiêtna narracja w³aciwa dziennikowi Miko³aja II zosta³a zast¹piona narracj¹ uczestnicz¹c¹. Profesor Sobczak nie pozostawia wydarzeñ samym
sobie, lecz je komentuje, nierzadko wyra¿aj¹c kategoryczne s¹dy.
Na koniec pozwolê sobie przytoczyæ, ju¿ bez komentarza, jeszcze jeden
fragment Dziennika:
(poniedzia³ek, 22 czerwca 1992) Rocznica wybuchu wojny radziecko-niemieckiej.
Z dr. Têgoborskim [...] zjedlimy za 400 rb. dobry obiad w pobliskiej restauracji,
a wychodz¹c, ujrzelimy staruszka w cywilu, ale w czapce generalskiej i z baretkami orderów wojennych zastanawiaj¹cego siê najwidoczniej z ¿on¹, czy wejæ do
restauracji Ko³obok  i to zapewne do biedniejszej, sto³ówkowej czêci. Gdybym
wtedy mia³ przy sobie pieni¹dze i czas, zaprosi³bym jako Polak jego  bohatera tej
wojny na obiad. Nie wiem oczywicie, czy zaproszenie to przyj¹³by? Wiec weteranów wojny na Mane¿u przekszta³ci³ siê z miejsca w mityng antyjelcynowski.
A telewizja i radio wyszydza tych ludzi nawet dzi. Opluto ju¿ wszystko z przesz³oci tego kraju...

MICHAI£ KOTIN
Zielona Góra

Helena Pociechina, Ãðàììàòè÷åñêàÿ âàðèàòèâíîñòü â ñëàâÿíñêèõ
ÿçûêàõ: ìîðôîíîëîãè÷åñêèé àñïåêò. Olsztyn: Wydawnictwo UWM,
2009; 390 ss.

Ìîíîãðàôèÿ Å. Ïîòåõèíîé ïîñâÿùåíà ïðÿìîìó è îïîñðåäîâàííîìó
äåéñòâèþ ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ â ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé è ñëîâîèçìåíèòåëüíîé ïàðàäèãìàõ èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî, à òàêæå â îáîãàùåíèè
ëåêñè÷åñêîãî çàïàñà â ñôåðå èìåí ñóùåñòâèòåëüíûõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ.
Êîíöåïöèÿ êíèãè ñî÷åòàåò òðàäèöèîííûé ïîäõîä ê ñòðóêòóðå è ôóíêöèÿì èìåííîé ïàðàäèãìû â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ ñ íîâåéøèìè ìåòîäàìè
àíàëèçà èìåííîé ïàðàäèãìàòèêè â ñèíõðîíèè è äèàõðîíèè. Ñðàçó æå
çàìåòèì, ÷òî öåëûé ðÿä ïîñòóëàòîâ êëàññè÷åñêîãî ñòðóêòóðàëèçìà, â òîì
÷èñëå ñîññþðîâñêàÿ àêñèîìà íåïðåëîæíîñòè àíòèíîìèè ñèíõðîíèè è äèàõðîíèè â ìåòîäîëîãè÷åñêîì ïëàíå, â ðåöåíçèðóåìîì èññëåäîâàíèè ïîäâåðãàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííîé ðåâèçèè. Ïðè ýòîì àâòîð èñïîëüçóåò àðãó-

296

Recenzje, omówienia, publikacje ród³owe

ìåíòàöèþ, ïðèâîäèìóþ â ñîâðåìåííûõ èñòîðèêî-òèïîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, îïèðàþùèõñÿ, â ÷àñòíîñòè, íà (â öåëîì ïàíõðîíè÷åñêè
îðèåíòèðîâàííóþ) êîíöåïöèþ ãðàììàòèêàëèçàöèè (òàê íàçûâàåìûõ
«îäíîíàïðàâëåííûõ ïðîöåññîâ» è «ðåàíàëèçà») â åå òèïîëîãè÷åñêîì
èçìåðåíèè (Ò. Êóòåâà, Á. Êîìðè è äð.), òåîðèþ «ëèíãâèñòè÷åñêîé
åñòåñòâåííîñòè» (Â. Ó. Äðåññëåð, Â. Ó. Âóðöåëü, Â. Ìàéåðòàëåð è äð.)
è öåëûé ðÿä äðóãèõ òåîðåòè÷åñêèõ è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ,
ïîçâîëÿþùèõ â èçâåñòíîé ñòåïåíè åñëè íå ñîâåðøåííî ñòåðåòü, òî, ïî
êðàéíåé ìåðå, ñóùåñòâåííî ðåëÿòèâèðîâàòü ãðàíèöó ìåæäó ñòàòè÷åñêîé
è ýâîëþöèîííîé ëèíãâèñòèêîé â ïîíèìàíèè Ô. äå Ñîññþðà. Íóæíî
ïðèçíàòü, ÷òî òàêèå ïîïûòêè äåëàëèñü è äî ïîÿâëåíèÿ âûøåóïîìÿíóòûõ
òåîðèé. Òàê, óæå Ïðàæñêèé ëèíãâèñòè÷åñêèé êðóæîê (Í. Òðóáåöêîé,
Ð. ßêîáñîí è, â îñîáåííîñòè, Å. Êóðèëîâè÷) âûäâèãàåò ðÿä îñíîâîïîëàãàþùèõ ãèïîòåç íå òîëüêî îòíîñèòåëüíî ñèíõðîííî ïîíèìàåìûõ,
àñèììåòðè÷íûõ ïî ñâîåé ñóòè ïðèâàòèâíûõ áèíàðíûõ îïïîçèöèé íåìàðêèðîâàííûõ è ìàðêèðîâàííûõ åäèíèö, íî è îòíîñèòåëüíî äèàõðîíè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ïîëÿðèçàöèÿ äàííûõ
îïïîçèöèé, òî åñòü ìàðêèðîâàííûå ÷ëåíû òåðÿþò äèôôåðåíöèàëüíûé
ïðèçíàê è ñòàíîâÿòñÿ íåéòðàëüíûìè, òîãäà êàê íåìàðêèðîâàííûå,
íàîáîðîò, ïðèîáðåòàþò ìàðêèðóþùèé ïðèçíàê. Ïîäîáíûå ïðîöåññû
îõâàòûâàþò åäèíèöû âñåõ óðîâíåé ÿçûêà, îäíàêî èõ äåéñòâèå ÿð÷å âñåãî
ïðîÿâëÿåòñÿ èìåííî íà óðîâíå ìîðôîíîëîãèè, òî åñòü ïðèìåíèòåëüíî
ê ôîíîëîãè÷åñêèì ìàðêåðàì, îáëàäàþùèì êàòåãîðèàëüíîé ôóíêöèåé.
Íåñîìíåííûì ïðåèìóùåñòâîì ðåöåíçèðóåìîãî òðóäà ÿâëÿåòñÿ ñîåäèíåíèå êëàññè÷åñêèõ ïîñòóëàòîâ ìîðôîíîëîãèè ñ ñîâðåìåííûìè êîíöåïöèÿìè ïðè÷èí è ìåõàíèçìîâ ÿçûêîâûõ èçìåíåíèé, à òàêæå âêëþ÷åíèå
èññëåäóåìîé ïðîáëåìàòèêè â øèðîêèé òèïîëîãè÷åñêèé äèñêóðñ. Ïîìèìî
ýòîãî, ñëåäóåò îòìåòèòü ðåäêóþ äëÿ ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé ÷åðòó:
àâòîð ðàññìàòðèâàåò ãåíåòè÷åñêèå ôàêòîðû ìîðôîíîëîãèè â òåñíîé ñâÿçè
ñ åå òèïîëîãè÷åñêèìè àñïåêòàìè. Îáû÷íî èñòîðèêî-äèàõðîíè÷åñêèå
ðàáîòû, ïîñâÿù¸ííûå òàêîãî ðîäà ïðîáëåìàì, çàìûêàþòñÿ ëèáî â êðóãó
ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêîãî ïîäõîäà, ëèáî îãðàíè÷èâàþòñÿ ñîáñòâåííî
òèïîëîãèåé, áåç ó÷åòà ãåíåòè÷åñêèõ àñïåêòîâ.
Ìàòåðèàëîì èññëåäîâàíèÿ Å. Ïîòåõèíîé ÿâëÿþòñÿ ÿçûêîâûå ôîðìû,
îáðàçóþùèå ïàðàäèãìû èìåííîãî ñëîâîîáðàçîâàíèÿ è èìåííîé ôëåêñèè
ñëàâÿíñêîé ãðóïïû, îäíàêî íà ïðèìåðå áëèçêîðîäñòâåííûõ ÿçûêîâ
èíäîåâðîïåéñêîé ñåìüè àâòîðó óäàåòñÿ ïîêàçàòü äåéñòâèå îïðåäåë¸ííûõ
òåíäåíöèé, âûõîäÿùèõ çà ðàìêè ñîáñòâåííî ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêîãî
ðàêóðñà è èìåþùèõ îáùåòèïîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ.
Íàêîíåö, òðåòüèì ñóùåñòâåííûì äîñòîèíñòâîì êíèãè ÿâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå ìîðôîíîëîãèè êàê ôåíîìåíà ãðàììàòè÷åñêîé âàðèàòèâíîñòè,
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îáíàðóæèâàþùåé ñèñòåìíûé õàðàêòåð êàê íà óðîâíå ñëîâîîáðàçîâàíèÿ, òàê
è íà óðîâíå ñëîâîèçìåíåíèÿ. Âàðèàòèâíîñòü, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîïðîâîæäàåòñÿ äåéñòâèåì òåíäåíöèè ê ëèêâèäàöèè ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ ÷åðåäîâàíèé
â ïðîöåññå øèðîêî ïîíèìàåìîé óíèôèêàöèè, íàïðàâëåííîé íà ñîçäàíèå
«îïòèìàëüíîé», â òåðìèíàõ «åñòåñòâåííîé» ôîíîëîãèè è ìîðôîëîãèè,
ïàðàäèãìû, êîòîðóþ õàðàêòåðèçóåò îäíîçíà÷íîñòü è «ïðîçðà÷íîñòü» ôîðì.
Âïðî÷åì, àâòîð ìîíîãðàôèè äàëåêà îò ïîñòóëèðîâàíèÿ îäíîíàïðàâëåííîñòè è áåçóñëîâíîñòè äàííûõ ïðîöåññîâ, îíà íåîäíîêðàòíî óêàçûâàåò íà
ìíîãîôàêòîðíîñòü ôîíîìîðôîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé, âïëîòü äî óñëîæíåíèÿ êîíôèãóðàöèè ôîðì âìåñòî îæèäàåìîãî óïðîùåíèÿ. Äðóãîé
äèàõðîíè÷åñêîé àíòèíîìèåé ôîíîìîðôîëîãèè ÿâëÿåòñÿ (òàêæå àíàëèçèðóåìîå â ðàáîòå íà öåëîì ðÿäå ïðèìåðîâ) ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó
ñòðåìëåíèåì ÿçûêà ê ìîðôîíîëîãè÷åñêîé èêîíè÷íîñòè ôîðìû è êîäèðóåìîé êàòåãîðèàëüíîé ôóíêöèè, ñ îäíîé ñòîðîíû, è äåéñòâèåì ïðèíöèïà
àíàëîãèè, ñ äðóãîé.
Êîìïîçèöèÿ ìîíîãðàôèè îòðàæàåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàññìîòðåíèÿ
êàæäîé èç èññëåäóåìûõ ïðîáëåì. Çà ñðàâíèòåëüíî êðàòêèì Ââåäåíèåì,
ñîäåðæàùèì íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î öåëè, çàäà÷àõ, ìåòîäàõ
èññëåäîâàíèÿ è ñòðóêòóðå ðàáîòû, ñëåäóþò äâå ãëàâû, ïîñâÿù¸ííûå ìåñòó
ìîðôîíîëîãèè â ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòèêå è òåíäåíöèè ê ëèêâèäàöèè
ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ ÷åðåäîâàíèé
Àâòîð ïîäðîáíî îïèñûâàåò èñòîðèþ âîïðîñà  îò ïåðâûõ ðàáîò,
â êîòîðûõ (êàê, íàïðèìåð, â çíàìåíèòîì ñîññþðîâñêîì «Ìåìóàðå
î ïåðâîíà÷àëüíîé ñèñòåìå ãëàñíûõ â èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ»)
ïðîâîäÿòñÿ ìîðôîíîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ áåç êàêîãî áû òî íè áûëî
òåðìèíîëîãè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ, äî íîâåéøèõ èññëåäîâàíèé â ðàìêàõ
ãåíåðàòèâíîé òåîðèè è òåîðèé ëèíãâèñòè÷åñêîé åñòåñòâåííîñòè (øêîëà
Âóðöåëÿ  Ìàéåðòàëåðà  Äðåññëåðà, ïðè÷¸ì â êíèãå îñîáûé àêöåíò ñäåëàí
èìåííî íà òðóäàõ ïîñëåäíåãî). Â ïîëíîé ìåðå ó÷òåíû òàêæå ðàáîòû
ðîññèéñêèõ è ïîëüñêèõ ó÷¸íûõ, ïîñâÿù¸ííûõ èñëåäóåìîé ïðîáëåìàòèêå
(ñðåäè ïðî÷èõ, Å. Êóðèëîâè÷à, Ð. È. Àâàíåñîâà, Ì. Â. Ïàíîâà, Ë. Â. Ùåðáû
è åãî ó÷åíèêîâ), ïðè÷¸ì íå òîëüêî ñëàâèñòîâ, íî è, íàïðèìåð, ãåðìàíèñòîâ
(Ì. Ì. Ãóõìàí, Â. Í. ßðöåâîé è äð.). Öåíòðàëüíûé âîïðîñ îá îñîáîì
ñòàòóñå ìîðôîíîëîãèè êàê ëèíãâèñòè÷åñêîé äèñöèïëèíû ðàññìàòðèâàåòñÿ,
ïî-âèäèìîìó, â ñèëó åãî íåîäíîçíà÷íîãî ðåøåíèÿ ÿçûêîâåäàìè, ñ îñîáîé
òùàòåëüíîñòüþ, îäíàêî ïî öåëîìó ðÿäó ïàðàìåòðîâ îñòà¸òñÿ îòêðûòûì.
Âïðî÷åì, òàêîå ðåøåíèå àâòîðà ñëåäóåò ñêîðåå ïðèâåòñòâîâàòü, ÷åì
ïîäâåðãàòü êðèòèêå. Ñîáñòâåííî îïðåäåëåíèå ñòàòóñà ìîðôîíîëîãèè â ðÿäó
ëèíãâèñòè÷åñêèõ äèñöèïëèí íå âíîñèò íè÷åãî ñóùåñòâåííî íîâîãî
â ðàññìîòðåíèå öåíòðàëüíîé äëÿ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåìû
ôîíîëîãè÷åñêèõ ÷åðåäîâàíèé, îáëàäàþùèõ ãðàììàòèêî-ìîðôîëîãè÷åñêîé
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ðåëåâàíòíîñòüþ. Íàìíîãî èíòåðåñíåå è âàæíåå ïîêàçàòü äåéñòâèå
ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ â ïàíõðîíè÷åñêîì (èëè àìôèõðîíè÷åñêîì,
ñîãëàñíî Ï. Êèïàðñêîìó) ïëàíå, à ñ ýòîé çàäà÷åé èññëåäîâàòåëü ñïðàâëÿåòñÿ
â öåëîì ïðåâîñõîäíî. Îñîáîå ìåñòî óäåëÿåòñÿ ïðè ýòîì ïðîöåññàì
îïòèìèçàöèè è ïðîáëåìàì, ñâÿçàííûì ñ îïèñàíèåì âàðèàòèâíîñòè íà
ìîðôîíîëîãè÷åñêîì óðîâíå, à òàêæå ìîäåëèðîâàíèþ ïðîöåññîâ
ãðàììàòè÷åñêîé àíàëîãèè.
Î÷åð÷åííûå â êíèãå êîíòóðû ìîðôîíîëîãèè è âûâîäû îòíîñèòåëüíî å¸
ïðèìåíèìîñòè â ñîïîñòàâèòåëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ
ïîçâîëèëè àâòîðó â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü òåîðåòè÷åñêóþ áàçó
è ìåòîäîëîãè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé, ðàçðàáîòàííûå â òåîðåòè÷åñêîé
ãëàâå, ïðè ýìïèðè÷åñêîì àíàëèçå ñîñòàâà èìåííûõ ïàðàäèãì â ñëàâÿíñêèõ
ÿçûêàõ â èñòîðè÷åñêîì ïëàíå. Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ãèïîòåçà, ñôîðìóëèðîâàííàÿ â ðàáîòå, îïèðàåòñÿ íà ïðèçíàíèå âåäóùåé ðîëè òåíäåíöèè
ê ëèêâèäàöèè ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ ÷åðåäîâàíèé, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü
ðàññìîòðåíà êàê çàêîí àíàëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé, õîòÿ àâòîð â èçâåñòíîé
ñòåïåíè êîëåáëåòñÿ, ïðèçíàâàòü ëè çàêîíîì ñîâîêóïíîñòü ÿâëåíèé,
îáúåäèí¸ííûõ õîòÿ è íåñîìíåííîé, íî âñ¸ æå ñëîæíî îáîáùàåìîé
òåíäåíöèåé (ñð. ñ. 121125, â îñîáåííîñòè ñ. 124). Àâòîð ðàçäåëÿåò ïîýòîìó
ïîäõîä, ïðèíÿòûé â òàê íàçûâàåìîé «åñòåñòâåííîé ëèíãâèñòèêå», êîòîðûé
â öåëîì ñâîäèòñÿ ê îïèñàíèþ è ñèñòåìàòèçàöèè îòäåëüíûõ àíàëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ (òàì æå). Ýòî ïîçâîëÿåò â íåêîòîðîé ñòåïåíè ñîåäèíèòü
ïðîöåññû, íà ïåðâûé âçãëÿä àíòèíîìè÷íûå, òî åñòü óïðîùåíèå è, ñ äðóãîé
ñòîðîíû, óñëîæíåíèå ãðàììàòè÷åñêîé è ñåìàíòè÷åñêîé ïîäñèñòåì ÿçûêà.
Ñóùåñòâåííûì îáîãàùåíèåì òåîðåòè÷åñêîé êîíöåïöèè èññëåäîâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ðàñøèðåíèå åãî ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçû çà ñ÷¸ò ïðàãìàòè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ìîðôîíîëîãè÷åñêèå ÷åðåäîâàíèÿ, à òàêæå
ðàññìîòðåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñèñòåìû è íîðìû (âî ìíîãîì ñîãëàñíî
ïîíèìàíèþ äàííîé ñòåðæíåâîé äèõîòîìèè ÿçûêîâûõ èçìåíåíèé
Ý. Êîñåðèó) ïðè èçó÷åíèè ìåõàíèçìîâ ÿçûêîâûõ èçìåíåíèé. Ñèñòåìíûå èçìåíåíèÿ «ãëîáàëüíîé» ïðèðîäû ðàññìàòðèâàþòñÿ íàðÿäó
ñ äåéñòâèåì ñëó÷àéíûõ, ñóáúåêòèâíûõ ïî ñâîåé ñóòè ôàêòîðîâ ÿçûêîâîãî
ðàçâèòèÿ  ñî ññûëêîé, ìåæäó ïðî÷èì, íà èçâåñòíûå òðóäû Â. Äîðîøåâñêîãî (ñð. ñ. 148).
Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ðàçäåë 2.2.4. (ñ. 152156), ïîñâÿù¸ííûé
âçàèìîîòíîøåíèÿì ñëîâîîáðàçîâàíèÿ è ñëîâîèçìåíåíèÿ ñ ìîðôîíîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Ïîëåìèçèðóÿ ñ ïîçèöèåé Ã. À. Õàáóðãàåâà,
ðàòîâàâøåãî çà ïðîâåäåíèå ÿñíî î÷åð÷åííîé ãðàíèöû ìåæäó ñëîâîè ôîðìîîáðàçîâàíèåì, àâòîð ïðèâîäèò ðÿä ïðèìåðîâ, ïîêàçûâàþùèõ
âçàèìîïðîíèêíîâåíèå îáîèõ òèïîâ êîäèôèêàöèè èìåííûõ êàòåãîðèàëüíûõ
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è ñåìàíòè÷åñêèõ ôóíêöèé. Ïîñêîëüêó ïðèíöèïèàëüíûõ ãåíåòè÷åñêèõ
ðàçëè÷èé ìåæäó ôëåêñèåé è äåðèâàöèåé íå ñóùåñòâóåò, ñëåäóåò, ñîãëàñíî
àâòîðñêîé ãèïîòåçå, ïî êðàéíåé ìåðå â ïàíõðîíè÷åñêîì àñïåêòå, ïðèçíàòü
ôàêò âçàèìîçàâèñèìîñòè îáîèõ òèïîâ èìåííûõ ìàðêåðîâ. Ïîìèìî ýòîãî,
ãðàììàòè÷åñêèå ìàðêåðû, â ñâîþ î÷åðåäü, äàëåêî íå îäíîðîäíû. Îäíè èç
íèõ èìåþò ñòàòóñ, áëèçêèé ê àããëþòèíàòèâíûì ìàðêåðàì, äðóãèå ÿâëÿþòñÿ
ôëåêñèåé â ñîáñòâåííîì ñìûñëå. Çäåñü óìåñòíî áûëî áû ïðèâëå÷ü òðóäû
ïîëüñêîãî ãåðìàíèñòà Þ. Äàðñêîãî,1 êîòîðûé âïîëíå ðåçîííî ïðåäëàãàåò
ãîâîðèòü î òàê íàçûâàåìûõ ñèíòàêñè÷åñêèõ ýêñïîíåíòàõ, îáúåäèíÿþùèõ
êàê ìîíîôóíêöèîíàëüíûå ôîðìàíòû (â ÷àñòíîñòè, ãðàììàòè÷åñêèå ñóôôèêñû), òàê è áèôóíêöèîíàëüíûå (âíåøíþþ ôëåêñèþ, ò.å. îêîí÷àíèÿ).
Îòíîñèòåëüíî îíòîëîãè÷åñêîé ñâÿçè ôëåêñèè è ñëîâîîáðàçîâàíèÿ àâòîð
äåëàåò äâà âåñüìà ñóùåñòâåííûõ çàìå÷àíèÿ. Ññûëàÿñü íà ðàáîòó Äðåññëåðà
(1977), îíà îòìå÷àåò ôåíîìåí îáðàòèìîñòè ïðîöåññîâ îáðàçîâàíèÿ ôëåêñèè
è ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññîâ, ÷òî îçíà÷àåò ñõîäñòâî îáîèõ òèïîâ «â
äèàõðîíè÷åñêîì îòíîøåíèè» (ñ. 154) (ïî-âèäèìîìó, è â îíòîëîãè÷åñêîì
òîæå, è äàæå â ïåðâóþ î÷åðåäü). Ïîìèìî äàííîé ññûëêè, àâòîð ïðèâîäèò
29-þ ëèíãâèñòè÷åñêóþ óíèâåðñàëèþ Äæ. Ãðèíáåðãà (1963), ñîãëàñíî
êîòîðîé, åñëè ÿçûê èìååò ôëåêñèþ, òî îí âñåãäà èìååò è äåðèâàöèþ (òàì
æå). Çäåñü, îäíàêî, ñëåäîâàëî áû îáÿçàòåëüíî îòìåòèòü, ÷òî ñèììåòðè÷íîå
óòâåðæäåíèå íåâåðíî, òî åñòü íàëè÷èå â ÿçûêå äåðèâàöèè âîâñå íå îçíà÷àåò
îáÿçàòåëüíîñòü â íåì ôëåêñèè, ñð. àããëþòèíàòèâíûå ÿçûêè. Ïîýòîìó
ñõîäñòâî ôëåêñèè è ñóôôèêñàöèè (è, øèðå, äåðèâàöèè) íåñîìíåííî, íî íå
àáñîëþòíî.
Â òðåõ ýìïèðè÷åñêèõ ãëàâàõ ìîíîãðàôèè ïîñëåäîâàòåëüíî ðàññìàòðèâàþòñÿ òèïû ÷åðåäîâàíèé: êà÷åñòâåííûå êîíñîíàíòíûå ÷åðåäîâàíèÿ,
êîëè÷åñòâåííûå ÷åðåäîâàíèÿ ãëàñíîãî ñ íóëeì çâóêà è êîëè÷åñòâåííûå
÷åðåäîâàíèÿ ñ íàðàùåíèåì îñíîâû, ïðåäñòàâëåííûå êàê â ñëîâîèçìåíåíèè,
òàê è â ñëîâîîáðàçîâàíèè ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ (ñ. 162). Èññëåäóþòñÿ ïðîöåññû ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðàñëàâÿíñêîé ñèñòåìû ñêëîíåíèÿ è ñëîâîîáðàçîâàíèÿ èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî â òðeõ ãðóïïàõ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ
è â êàæäîì èç îòäåëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïû. Ïðè
ýòîì îòïðàâíîé òî÷êîé ÿâëÿþòñÿ ðàçíûå ïàðàäèãìàòè÷åñêè îáóñëîâëåííûå
âàðèàíòû, à êîíå÷íûì ïóíêòîì  ñíÿòèå ëèáî óïðîùåíèå âàðèàòèâíîñòè çà
ñ÷¸ò ïðîöåññîâ àíàëîãè÷åñêîãî âûðàâíèâàíèÿ âíóòðè ìèêðî- è ìàêðîïàðàäèãì. Èíòåðåñíî, ÷òî ïðè ñîõðàíåíèè âàðèàíòíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèå
âàðèàíòíûå ìàðêåðû, êàê ïðàâèëî, äèôôåðåíöèðóþòñÿ ïî ñâîåé ñåìàíòèêå
1 Ñì.: Darski, J., Linguistisches Analysemodell. Definitionen grundlegender grammatischer
Begriffe. 2., völlig neu bearbeitete und ergänzte Aufl. Poznañ: Wydawnictwo Naukowe UAM,
2004; åãî æå: Deutsche Grammatik. Ein völlig neuer Ansatz. Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang 2010.
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(êàê â ñëó÷àå ñ ôîðìàìè òèïà ïîëüñê. W³osi vs. W³ochy) èëè, êàê ìèíèìóì,
ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíóþ êîííîòàöèþ, íàïð., â ôîðìàõ òèïà Polaki  Polacy (ñð. ñ. 173).
Â ìîíîãðàôèè ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñòóïåíè è âèäû ñíÿòèÿ
ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ ÷åðåäîâàíèé èëè èõ óïðîùåíèÿ: ñáëèæåíèå âàðèàíòîâ,
èõ ôîíîëîãè÷åñêîå, ìîðôîëîãè÷åñêîå, äåðèâàöèîííîå è ñåìàíòè÷åñêîå
óñòðàíåíèå, âåäóùèå ê óíèôèêàöèè ôëåêñèè è äåðèâàöèîííûõ ìîäåëåé
è ò.ï. Îõâà÷åíû âñå òèïû ÷åðåäîâàíèé, ïðè÷¸ì ïîêàçàíî ïðèíöèïèàëüíîå
ñõîäñòâî ïðîöåññîâ âîêàëè÷åñêîé è êîíñîíàíòíîé óíèôèêàöèè íà áàçå
àíàëîãè÷åñêîãî âûðàâíèâàíèÿ. Ó÷òåíû íå òîëüêî ëèòåðàòóðíûå ÿçûêè âñåõ
òð¸õ âåòâåé, íî è îòäåëüíûå äèàëåêòû, ïðè÷åì íà ìàòåðèàëå ïîñëåäíèõ
ïîêàçàíû, â ÷àñòíîñòè, àëüòåðíàòèâíûå ìîäåëè ðàçâèòèÿ ôëåêñèîííûõ
è äåðèâàöèîííûõ ýêñïîíåíòîâ. Ñîïîñòàâëåíèå ñîñòàâà ôîðì èìåííîãî ñêëîíåíèÿ è òèïîâ ñóáñòàíòèâíîé äåðèâàöèè â íîðìèðîâàííûõ ëèòåðàòóðíûõ
ÿçûêàõ è â äèàëåêòàõ óáåäèòåëüíî äåìîíñòðèðóåò òåíäåíöèþ ê óïðîùåíèþ
è óíèôèêàöèè ïàðàäèãìû â óñòíûõ äèàëåêòíûõ ôîðìàõ, êîòîðàÿ èìåííî
òàì çà÷àñòóþ äîñòèãàåò ãîðàçäî áîëüøåé ñòåïåíè è ïðîèñõîäèò áûñòðåå,
÷åì â íîðìèðîâàííûõ è òåì ñàìûì â èçâåñòíîé ìåðå «êîíñåðâèðóåìûõ»
ëèòåðàòóðíûõ ÿçûêàõ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äèàëåêòû ìîãóò, õîòÿ è ðåæå,
îáíàðóæèâàòü áóëüøèé ðàçáðîñ ôîðì, âîñïðèíèìàåìûõ êàê ðàâíîçíà÷íûé
ðàçãîâîðíûé óçóñ.
Àâòîð âåñüìà óáåäèòåëüíî ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè èçâåñòíûõ óñëîâèÿõ
ïåðåñòðîéêå ïàðàäèãìû ìîãóò áëàãîïðèÿòñòâîâàòü ôîíîòàêòè÷åñêèå
ôàêòîðû, â òîì ÷èñëå â óùåðá, íàïðèìåð, ôîðìèðîâàíèþ ïàðàäèãì ïî
ïðèçíàêó ãðàììàòè÷åñêîãî ðîäà (ñð., â ÷àñòíîñòè, ñ. 248). Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ
íåñîìíåíåí, íàïðîòèâ, èåðàðõè÷åñêèé ïðèîðèòåò ìîðôîëîãè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ. Èíòåðïðåòàöèÿ ïðè÷èí è ìåõàíèçìîâ îïèñûâàåìûõ ïðîöåññîâ
äà¸òñÿ ïðè ýòîì äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî ñëó÷àÿ, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
âñòðàèâàåòñÿ â ñèñòåìó îáîáùåíèé, àäåêâàòíóþ èññëåäóåìîé ïàðàäèãìå
â öåëîì, ðàññìàòðèâàåìîé âñåãäà ÷åðåç ïðèçìó åe ñòàíîâëåíèÿ, òî åñòü
â ïàíõðîíè÷åñêîì ïëàíå.
Îñîáî îòìåòèì èññëåäóåìûå àâòîðîì ìîíîãðàôèè ïðîáëåìû îñâîåíèÿ
çàèìñòâîâàíèé è èõ ìîðôîíîëîãè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè. Óáåäèòåëüíî
ïîêàçàíî, ÷òî â ïðîöåññå àäàïòàöèè çàèìñòâîâàííûõ èíîÿçû÷íûõ ôîðì
ïðîèñõîäÿò ïî ñóòè òå æå ñàìûå ìîðôîíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, ÷òî è â ñôåðå
èñêîííûõ ñëîâîôîðì ðîäíîãî ÿçûêà, â ÷àñòíîñòè, óòðà÷èâàþòñÿ ìîðôîíîëîãè÷åñêèå ÷åðåäîâàíèÿ, ñìåùàþòñÿ ìîðôåìíûå ãðàíèöû, ïðîèñõîäèò
äåìîòèâàöèÿ è èäèîìàòèçàöèÿ ïðîèçâîäíûõ êîíñòðóêöèé è ò.ä. (ñ. 334).
Â Çàêëþ÷åíèè ïîäâîäÿòñÿ îáùèå èòîãè ïðîâåä¸ííîãî àíàëèçà
è íàìå÷àþòñÿ ïóòè äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé ìîðôîíîëîãèè â ãåíåòè÷åñêîì è òèïîëîãè÷åñêîì àñïåêòàõ. Àâòîð ïîä÷åðêèâàåò, â ÷àñòíîñòè, ÷òî
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«ðåøèòåëüíî îòêàçûâàåòñÿ îò ðàñïðîñòðàíeííîãî ìíåíèÿ, ñîãëàñíî
êîòîðîìó ìîðôîíîëîãè÷åñêèå ÿâëåíèÿ àíàëèçèðóþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
âíóòðè ôîíîëîãè÷åñêîãî èëè ìîðôîëîãè÷åñêîãî (ñëîâîèçìåíèòåëüíîãî)
óðîâíÿ ÿçûêîâîé ñòðóêòóðû, è ïðåäëàãàåò êîìïëåêñíûé àíàëèç
ìîðôîíîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé òàêæå íà óðîâíå ñëîâîîáðàçîâàíèÿ è íà
óðîâíå ëåêñèêè» (ñ. 350). Õàðàêòåðíî è äðóãîå çàìå÷àíèå àâòîðà  î íåàêòóàëüíîñòè âîïðîñà î çíàêîâîì õàðàêòåðå åäèíèö ìîðôîíîëîãèè (ñ. 351),
êîòîðîå áûëî ñäåëàíî è âî âñòóïèòåëüíûõ ãëàâàõ òðóäà. Ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì ïîëíîñòüþ ïîääåðæàòü òàêîé ïîäõîä, âîñõîäÿùèé ïî ñâîåé ñóòè
ê àñåìèîòè÷åñêîé (èëè, ëó÷øå, òðàíññåìèîòè÷åñêîé) êîíöåïöèè ÿçûêîâîãî
ðàçâèòèÿ Âèëüãåëüìà ôîí Ãóìáîëüäòà. Îí íèêîèì îáðàçîì íå ñòàâèò ïîä
âîïðîñ çíàêîâóþ ïðèðîäó ÿçûêà, à ëèøü ïîä÷eðêèâàåò, ÷òî ñèñòåìà
ÿçûêîâûõ ôîðì â åå öåëîñòíîñòè ïîäâåðæåíà çàêîíîìåðíîñòÿì âíåçíàêîâîãî ïî ñâîåé ïðèðîäå ñâîéñòâà. Òàêèì îáðàçîì, ñòðîãî ñåìèîòè÷åñêèé
ïîäõîä íàëàãàåò íà èññëåäîâàíèå ÿçûêîâîãî ðàçâèòèÿ îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûå
â êîíå÷íîì èòîãå áëîêèðóþò ñàìó âîçìîæíîñòü àäåêâàòíîãî îáúÿñíåíèÿ
ïðè÷èí è ìåõàíèçìîâ ÿçûêîâûõ èçìåíåíèé. Íàïðîòèâ, ðàñïðîñòðàíåíèå
çàêîíîìåðíîñòåé âíåçíàêîâîãî õàðàêòåðà íà ÿçûêîâûå çíàêè âíîñèò, êàê
ïîêàçàë â ñâî¸ âðåìÿ åùe Ð. ßêîáñîí, îáîáùèâ ôîíîëîãè÷åñêèå çàêîíîìåðíîñòè, îòêðûòûå Í. Òðóáåöêèì, äëÿ ÿçûêîâîé ñèñòåìû â öåëîì,
íåîáõîäèìóþ óïîðÿäî÷åííîñòü â àíàëèç ðàçíîóðîâíåâûõ ÿçûêîâûõ ôîðì,
â òîì ÷èñëå â ãåíåòè÷åñêîì è òèïîëîãè÷åñêîì àñïåêòàõ.
Ìîíîãðàôèÿ Å. Ïîòåõèíîé îòâå÷àåò ñàìûì íàñóùíûì ïîòðåáíîñòÿì
èçó÷åíèÿ èìåííîé ïàðàäèãìàòèêè ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ â äèíàìè÷åñêîì
àñïåêòå ñ ó÷¸òîì íîâåéøèõ äîñòèæåíèé ñîâðåìåííîãî ÿçûêîçíàíèÿ. Îíà
ãàðìîíè÷íî âñòðîåíà â èñòîðèêî-òèïîëîãè÷åñêèé è îáùåãðàììàòè÷åñêèé
èññëåäîâàòåëüñêèé êîíòåêñò è ñîäåðæèò àðãóìåíòèðîâàííûé êðèòè÷åñêèé
àíàëèç ïîñâÿùeííûõ äàííîé òåìàòèêå ðàáîò è öåëûé ðÿä îðèãèíàëüíûõ
èäåé è ïðåäëàãàåìûõ ðåøåíèé äèñêóññèîííûõ è äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ
îòêðûòûõ âîïðîñîâ ñòàíîâëåíèÿ èìåííîé ôëåêñèè è äåðèâàöèè, à òàêæå
ëåêñè÷åñêîé ñåìàíòèêè èìåíè ñóùåñòâèòåëüíîãî â å¸ äèíàìèêå.
Ìîíîãðàôèÿ, íåñîìíåííî, ñòàíåò íàñòîëüíîé êíèãîé ÿçûêîâåäîâñëàâèñòîâ, êîìïàðàòèâèñòîâ, òèïîëîãîâ, èñòîðèêîâ ñëàâÿíñêèõ è, øèðå,
èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ, ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ãðàììàòèêè, ôîíîëîãèè
è ñåìàíòèêè, à òàêæå àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ ñàìûõ ðàçíûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé.
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ROMAN JURKOWSKI

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

O sposobach maj¹cych wzmocniæ wiadomoæ narodow¹ Bia³orusinów
i przeciwdzia³aæ ich polonizacji. Tajny memoria³ miñskiego gubernatora Aleksieja Girsa o polityce rosyjskiej wobec Bia³orusinów i Polaków
w przededniu I wojny wiatowej. Czêæ II

Cztery lata (19011904) pracy na stanowisku powiatowego marsza³ka szlachty
(ïðåäâîäèòåëÿ äâîðÿíñòâà)1 w Poniewie¿u uwiadomi³y Aleksiejowi Girsowi,
¿e dominacji polskich ziemian w ¿yciu gospodarczym, kulturalnym i towarzyskim  nawet w tak ma³ej jednostce administracyjnej jak powiat  nie s¹ w stanie ograniczyæ nawet najbardziej dotkliwe i przemylane systemy prawno-administracyjne. Aby te ostatnie przynosi³y korzyci w postaci wzmocnienia
¿ywio³u rosyjskiego, ten¿e ¿ywio³ powinien byæ dodatkowo wspomagany i, co
wiêcej, inspirowany do rozwijania szerszej dzia³alnoci przez pañstwo i Cerkiew
prawos³awn¹. Objêcie funkcji gubernatora miñskiego, w guberni, gdzie polskie
ziemiañstwo by³o wyj¹tkowo liczne, bardzo zamo¿ne i dobrze zorganizowane
(w Miñskim Towarzystwie Rolniczym kierowanym przez Edwarda Woyni³³owicza), jeszcze tylko potwierdzi³o obserwacje wyniesione z powiatu poniewieskiego w guberni kowieñskiej.
Dlatego druga czêæ memoria³u, mimo ¿e nadal mówi o walce z wp³ywami
polskimi i katolickimi, nie zawiera ju¿ propozycji kar i ograniczeñ, a wskazówki
i pomys³y jak pomagaæ Rosjanom i prawos³awiu w zdobywaniu coraz to nowych
pozycji w ¿yciu ekonomicznym, spo³ecznym, kulturalnym i religijnym. Osiem
podrozdzia³ów drugiej czêci memoria³u, to: 1. Rosyjska w³asnoæ ziemska;
2. Seminaria nauczycielskie; 3. S³aboci szkolnictwa podstawowego na Bia³orusi;
4. Opracowanie i popularyzacja materia³ów historycznych; 5. Bractwa prawos³awne; 6. Miñskie Prawos³awne Bractwo w. Miko³aja; 7. rednie i wy¿sze
szko³y rolnicze na Bia³orusi; 8. O budowie cerkwi prawos³awnej pod wezwaniem
wiêtych Cyryla i Wawrzyñca w Turowie. Mo¿na je pogrupowaæ w trzy bloki
tematyczne: o problematyce ekonomicznej (nr 1), owiatowo-naukowej
(nr 2, 3, 4, 7) i religijno-spo³ecznej (nr 5, 6, 8).
Tylko podrozdzia³ pierwszy dotyczy spraw ekonomicznych  powiedzmy
 podstawowych, bo przeciw silnym gospodarczo polskim ziemianom przez
1

Wyjanienie ró¿nicy miêdzy (ïðåäâîäèòåëüåì äâîðÿíñòâà) a marsza³kiem szlachty por.:
wprowadzenie do cz. I memoria³u: Przegl¹d Wschodnioeuropejski, t. IV, 2013, s. 583, przyp. 7.
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kilkadziesi¹t lat po powstaniu styczniowym nie uda³o siê stworzyæ porównywalnej si³y w postaci rosyjskich w³acicieli ziemskich. Aby przyspieszyæ ten proces,
gubernator proponuje nie tylko utrzymanie (a nawet przywrócenie zniesionych
ograniczeñ), ale tak¿e realne wzmocnienie ¿ywio³u rosyjskiego poprzez stworzenie specjalnego zachodnio-rosyjskiego, bezstanowego banku ziemskiego, który na wzór pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, zasila³by Rosjan z kraju kredytami
ziemskimi, lub doprowadziæ do rozci¹gniêcia sfery dzia³alnoci Banku W³ociañskiego i Szlacheckiego na ca³¹ masê ludnoci rosyjskiej. A wiêc w guberniach zachodnich cenny dla pañstwa by³ ka¿dy Rosjanin, bez znaczenia, z jakiego stanu siê wywodzi³. Dla zwiêkszenia liczby rosyjskich w³acicieli ziemskich
gubernator A. Girs decydowa³ siê nawet na wiadome zmniejszenie liczebnoci
przedstawicieli szlachty (najwa¿niejszej przecie¿ grupy spo³ecznej w carskiej
Rosji) kosztem Rosjan pochodz¹cych z innych stanów spo³ecznych.
Kwestie owiatowe i zwi¹zane z owiat¹ popularyzowanie odpowiedniej
wiedzy historycznej o rosyjskiej przesz³oci ziem bia³oruskich zajmowa³y najwiêcej miejsca w planach gubernatora miñskiego. Przy omawianiu roli seminariów nauczycielskich pojawiaj¹ siê w memoriale Bia³orusini, tym razem jako
bogaty materia³ etnograficzny, dot¹d niewykorzystywany dostatecznie przez
w³adze rosyjskie. I tutaj ponownie wzorem do naladowania jest dla niego hr.
Micha³ Murawiow, który ju¿ w 1864 r. prosi³ monarchê o zgodê na zatrudnianie
miejscowych wykszta³conych w³ocian w terenowej administracji. Proponuj¹c
rozszerzenie w seminariach nauczycielskich wyk³adów z historii Rosji, a zw³aszcza z historii Kraju Zachodniego, oraz wychowania patriotycznego i religijnego, nawo³uje jednoczenie do stosowania u³atwieñ w przyjmowaniu do nich
ludnoci ukraiñskiej. Naturaln¹ konsekwencj¹ wzmocnienia w seminariach wychowawczo-patriotycznego nauczania opartego na historii powinno byæ zlikwidowanie niedostatków w pracy szkó³ elementarnych na Bia³orusi. Przejawiaj¹
siê one, zdaniem gubernatora, przede wszystkim w zbyt krótkim kursie nauczania historii ojczystej, geografii Rosji i literatury rosyjskiej, co owocuje tym, ¿e
dzieci po ukoñczeniu szko³y nie maj¹ pojêcia o wielkiej przesz³oci swojej
ojczyzny, a dzieci pochodzenia bia³oruskiego nic nie wiedz¹ o tych smutnych
losach w historii, które prze¿yli ich przodkowie w przesz³oci. Dlatego w podrozdziale zatytu³owanym Opracowanie i popularyzacja materia³ów historycznych proponuje nie tylko opracowywanie i wydawanie drukiem dokumentów
archiwalnych dotycz¹cych rosyjskiej przesz³oci kraju Zachodniego, ale szeroki druk prac historycznych w popularnej formie, jak te¿ wspieranie publikacji
autorów, np. litewskich, którzy przeciwstawiaj¹ siê dominacji kultury i jêzyka
polskiego. Przyk³adem takich opracowañ jest wed³ug niego ksi¹¿ka ksiêdza
Kazimierza Propolanisa Polskie Apostolstwo w Litwie. Szkic historyczny 1387
1912 wydana w Wilnie w 1913 r. Chwali autora za pracê, która po przet³u-
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maczeniu na jêzyk rosyjski mog³aby byæ cennym przewodnikiem dla nauki
o dziejach polonizacji w przesz³oci i czasach wspó³czesnych.
Ale to, co potrzebne dla sprawy rosyjskiej na poziomie szkól elementarnych, ju¿ nie by³o wskazane, gdy w grê wchodzi³y szko³y wy¿sze, zw³aszcza
takie, które znalaz³yby studentów wród ¯ydów i Polaków. Kilka lat trwa³y
starania Miñskiej Gie³dy Lenej i w³adz miasta o zgodê Ministerstwa Handlu
i Przemys³u na za³o¿enie w Miñsku Instytutu Handlowo-Przemys³owego. Ostateczna odpowied odmowna przysz³a w 1913 r. i niewiele pomog³y tu koncepcje
po³¹czenia daty powstania instytutu z obchodami 300-lecia Domu Romanowych.
Przeciw wyst¹pi³ tak¿e gubernator A. Girs. Wed³ug historyka P. Brigadina
w lutym 1914 roku pisa³ on do ministra spraw wewnêtrznych, i¿ otwarcie
Instytutu pos³u¿y tylko wzmocnieniu elementów wrogich istniej¹cemu porz¹dkowi i bez tego ju¿ okazuj¹cych znacz¹cy wp³yw na ¿ycie polityczne kraju2.
Oczywicie chodzi³o o to, ¿e wiêkszoæ s³uchaczy projektowanego instytutu
stanowiliby liczni miñscy ¯ydzi.
Natomiast gubernator gor¹co popiera³ ideê za³o¿enia w Miñsku pañstwowej
wy¿szej szko³y rolniczej. Pisa³ o tym w podrozdziale zatytu³owanym rednie
i wy¿sze szko³y rolnicze na Bia³orusi  widz¹c w takiej uczelni jeszcze jeden
krok do zmniejszenia liczby polskich specjalistów (agronomów, mierniczych,
instruktorów hodowli, mleczarstwa itp.) w guberni miñskiej i zast¹pienia ich
Rosjanami i Bia³orusinami. O utworzeniu takiej szko³y zaczêto mówiæ w Miñsku po wprowadzeniu ziemstw (tzw. sto³ypinowskich) w 1911 r. Oficjalnie miñskie gubernialne ziemstwo wyst¹pi³o z projektem w lutym 1913 r. Sprawa posz³a
do Dumy Pañstwowej, gdzie na pocz¹tku 1914 r. specjalna komisja wy³oniona
w tym celu przyjê³a projekt wy¿szej szko³y rolniczej przedstawiony przez
B. Samojlenkê  przewodnicz¹cego Miñskiego Urzêdu Ziemskiego. Przyjêty
projekt przes³ano do Departamentu Rolnictwa w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych w celu szczegó³owego opracowania  potem przysz³a wojna...
Wzmocnienie prawos³awia i zwi¹zanych z nim instytucji ¿ycia religijno-spo³ecznego podlega³o szczególnej trosce A. Girsa. Mimo i¿ jego ojciec by³
luteraninem3, sam gubernator miñski nale¿a³ do gorliwych wyznawców prawos³awia. Religia i oddanie monarchii mia³y byæ wed³ug niego najsilniejszym spoiwem ³¹cz¹cym Rosjan i Bia³orusinów w walce z katolikami i polonizmem.
Dlatego w ca³ej swojej dzia³alnoci w Poniewie¿u, Kijowie i Miñsku popiera³
organizacje i instytucje zwi¹zane z prawos³awiem. Jeszcze bêd¹c powiatowym
marsza³kiem szlachty w Poniewie¿u, zosta³ (8 IX 1902 r.) wybrany honorowym
cz³onkiem Bir¿añskiego Cerkiewno-Parafialnego Towarzystwa Dobroczynnego
2
3

Ï. È. Áðèãàäèí, Ìèíñêèå ãóáåðíàòîðû: èñòîðèÿ âëàñòè, Ìèíñê 2009, s. 310.
Por. wprowadzenie do cz. I memoria³u: Przegl¹d Wschodnioeuropejski, t. 4, 2013,
s. 582, przyp. 5.
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za aktywne i twórcze zaanga¿owanie w sprawy cerkwi w Bir¿ach4, które
zaowocowa³o uzyskaniem od Oberprokuratora wi¹tobliwego Synodu rodków
na remont dachu i zakup dzwonu. Wród licznych funkcji honorowych opisanych w formularzu o s³u¿bie A. Girsa wiele zwi¹zanych jest z instytucjami
cerkiewnymi, np. 23 lutego zosta³ honorowym cz³onkiem i opiekunem Prawos³awnego Bractwa Aleksandra Newskiego w Dwiñsku; 9 VI 1914 r. honorowym cz³onkiem Prawos³awnego Bractwa im. wiêtego Kiry³a  biskupa Turowskiego w Mozyrzu, a 17 VIII 1914 r. tak¿e cz³onkiem honorowym Miñskiego
Bractwa w. Miko³aja5. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e apelowa³ do pañstwa o dotacje na rozwój bractw, ich dzia³alnoci wydawniczej i by³ gor¹cym zwolennikiem
wybudowania cerkwi w miasteczku Turów.
Postulaty i pomys³y gubernatora miñskiego przedstawione w prezentowanym tutaj cile tajnym memoriale pozosta³y niezrealizowane. Wojna, rewolucja, obalenie caratu, przewrót bolszewicki zamknê³y definitywnie epokê, któr¹
mimo wszystkich jej u³omnoci nazwano piêknym wiekiem XIX. Przyszed³
czas totalitaryzmów i ludobójstwa, przy których budz¹ce wówczas oburzenie
metody i sposoby walki z katolicyzmem i kultur¹ polsk¹ proponowane przez
Aleksieja Girsa  okaza³y siê niewinnymi igraszkami.
***
Tajny memoria³ Aleksieja Girsa, czêæ II
á-Ðóññêîå

çåìëåâëàäåíèå-á.
Êàê áû öåëåñîîáðàçíî íè áûëè ïîñòàâëåíû è îðãàíèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ îõðàíèòåëüíîãî õàðàêòåðà, îíè íå ïðèâåäóò ê öåëè, åñëè
ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì íå áóäóò ïðèíÿòû ñåðü¸çíûå ìåðû ê áîëåå èíòåíñèâíîìó ðîñòó è ðàçâèòèþ ðóññêîãî ïðîñâåùåíèÿ, ðóññêîé êóëüòóðû, ðóññêîé ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè.
Èñòåêøåå ïÿòèäåñÿòèëåòèå, â òå÷åíèå êîòîðîãî îêðàèííàÿ ïîëèòèêà
äåðæàëàñü ãëàâíûì îáðàçîì ìåð îõðàíèòåëüíîãî õàðàêòåðà, óäåëÿÿ ìàëî
âíèìàíèÿ ïîëîæèòåëüíîìó ðóññêîìó òâîð÷åñòâó, ïîêàçàëî âñþ íåñîñòîÿòåëüíîñòü ýòîé îäíîñòîðîííîñòè.
Êàê òîëüêî ñíÿòû áûëè çàïðåùåíèÿ, êàê òîëüêî îáùåñòâåííîé æèçíè
äàí áûë áîëåå èëè ìåíåå øèðîêèé ïðîñòîð, òàê íåìåäëåííî æå îáíàðóæèëîñü ïðåâîñõîäñòâî ïîëüñêîãî ìåíüøèíñòâà è â êóëüòóðíîì è â ýêîíîìè÷åñêîì îòíîøåíèÿõ è íåäîñòàòî÷íàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü ðóññêîãî
áîëüøèíñòâà äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïîëüñêîé ãåãåìîíèè â êðàå. Ïîëüñêàÿ
4 Ôîðìóëÿðíûé ñïèñîê îá ñëóæáå Ìèíñêîãî Ãóáåðíàòîðà, â çâàíèè Êàìåðãåðà Äâîðà Åãî
Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà, Äåéñòâèòåëüíîãî Ñòàòñêîãî Ñîâåòíèêà Àëåêñåÿ Ôèîäîðîâè÷à
Ãèðñà, Íàöûÿíàëüíû Ãiñòàðû÷íû Àðõi¢ Áåëàðóñi ¢ Ìåíñêó [ÍÃÀÁ] ô. 299, îï. 13, ä. 421, ë. 64
5 Ibidem, ë. 7172.
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æèçíü âî âñåõ êóëüòóðíûõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè íà÷àëà çàìåòíî áðàòü
âåðõ íàä ðóññêîé æèçíüþ è âûíóæäàåò ïðàâèòåëüñòâî âíîâü âîçâðàùàòüñÿ
ê ïðåæíèì ìåðàì îõðàíèòåëüíî-çàïðåòèòåëüíîãî õàðàêòåðà, ÷åãî íå áûëî
áû è ÷òî áûëî áû èçëèøíèì, åñëè áû â òå÷åíèå èñòåêøåãî ïîëóñòîëåòèÿ,
ïàðàëëåëüíî ñ ìåðàìè îõðàíèòåëüíîãî õàðàêòåðà, ïðèíèìàëèñü áû è ìåðû
õàðàêòåðà ñîçèäàòåëüíî-òâîð÷åñêîãî, åñëè áû ìåñòíîìó ðóññêîìó ýëåìåíòó,
âûøåäøåìó èç-ïîä âëàñòè Ïîëüøè ñèëüíî îñëàáëåííûì è â äóõîâíîì è â ìàòåðèàëüíîì îòíîøåíèÿõ, îêàçàíî áûëî ñåðü¸çíîå ñîäåéñòâèå ñî ñòîðîíû
ïðàâèòåëüñòâà ê âîçìîæíî ñêîðîìó âîçìåùåíèþ åãî äóõîâíûõ è ìàòåðèàëüíûõ ïîòåðü.
Ïåðâîñòåïåííûì èñòî÷íèêîì è ãëàâíîþ îñíîâîþ æèçíåííîñòè è ñèëû
ïîëüñêèõ âëèÿíèé â êðàå ÿâëÿåòñÿ ïîëüñêîå çåìëåâëàäåíèå. Ïðàâèòåëüñòâî
ñîçíàâàëî ýòî ñ ñàìîãî ìîìåíòà ïðèñîåäèíåíèÿ Çàïàäíîãî êðàÿ ê Ðîññèè
è ïðèíèìàëî ìåðû ê îñëàáëåíèþ ïîëüñêîãî çåìëåâëàäåíèÿ è ê íàñàæäåíèþ
çåìëåâëàäåíèÿ ðóññêîãî.
Ìåðû ýòè íå ïðèâåëè, îäíàêî, ê íàìå÷åííîé öåëè: ïîëüñêîå çåìëåâëàäåíèå â êðàå óìåíüøèëîñü âåñüìà íåçíà÷èòåëüíî, à ðóññêîå íå âîçðîñëî
â òåõ ðàçìåðàõ, íà êîòîðûå ðàññ÷èòûâàëî ïðàâèòåëüñòâî. Ïðè÷èíû
íåóñïåõà çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òî íàñàæäàëîñü çåìëåâëàäåíèå èñêëþ÷èòåëüíî äâîðÿíñêîå, ÷òî íå îáåñïå÷åí áûë ëüãîòíûé çåìåëüíûé êðåäèò çà
ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ êóëüòóðíûõ êëàññîâ îáùåñòâà, êîòîðûå ìîãëè äàòü
êàäð êóëüòóðíûõ ðóññêèõ çåìëåâëàäåëüöåâ. Ïðè ïðîâåäåíèè çåìåëüíîé
ïîëèòèêè â Çàïàäíîì êðàå óïóùåíî áûëî èç âèäó, ÷òî â òî âðåìÿ, êîãäà
äâîðÿíñòâî â Ðîññèè, ñðàâíèòåëüíî ñ ìàññîþ íàñåëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîþ âåëè÷èíó ÷èñëåííî íåçíà÷èòåëüíóþ, ïîëüñêîå äâîðÿíñòâî,
ñðàâíèòåëüíî ñ ïîëüñêèì è äàæå áåëîðóññêèì è ëèòîâñêèì íàñåëåíèåì,
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ âåëè÷èíó âåñüìà âíóøèòåëüíóþ. Óïóùåíî áûëî èç
âèäó è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ðóññêîå äâîðÿíñòâî, îáëàäàÿ ïðàâàìè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, íå ìîæåò ñîçäàòü êàäðà îñåäëîãî çåìëåâëàäåíèÿ,
æèâóùåãî òîëüêî îò çåìëè, â òî âðåìÿ, êîãäà ïîëüñêîå äâîðÿíñòâî,
ëèøåííîå ïðàâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó â êðàå è íåîõîòíî èäóùåå íà òó
æå ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó â öåíòð Ðîññèè, ñîçäàëî êàäðû çåìëåâëàäåëüöåâ ïðî÷íî îñåâøèõ íà çåìëå, ñîçäàëî ïðî÷íûå ïîìåñòíî-ðîäîâûå
òðàäèöèè è ïðèîáðåëî âåñüìà ñèëüíîå, êàê ìîðàëüíîå, òàê, ãëàâíûì
îáðàçîì, ìàòåðèàëüíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùåå íàñåëåíèå.
Ïîëüñêîå çåìëåâëàäåíèå â êðàå  ýòî èñòî÷íèê, èç êîòîðîãî ïèòàþòñÿ
è ïîëüñêèé êîñòåë, è ïîëüñêî-êàòîëè÷åñêàÿ ïðîïàãàíäà, è ïîëüñêàÿ ïå÷àòü,
è ðîñò ïîëüñêîãî äîìîâëàäåíèÿ â ãîðîäàõ, è âñå êóëüòóðíî-ïîëüñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ â êðàå, è âñÿ òà ñóììà ñòàðîøëÿõåòñêîé íåíàâèñòè ê Ðîññèè
è êî âñåìó ðóññêîìó, ñ êîòîðîþ ïðàâèòåëüñòâó ïðèõîäèëîñü ñ÷èòàòüñÿ â ïðîøëîì, ïðèõîäèòñÿ ñ÷èòàòüñÿ â íàñòîÿùåì è ïðèäåòñÿ ñ÷èòàòüñÿ â áóäóùåì,
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ïîêà ýòîò ãîðäèåâ óçåë ïîëüñêîãî çàñèëèÿ â êðàå íå áóäåò ðàçðóáëåí
ðåøèòåëüíûìè è öåëåñîîáðàçíûìè ìåðàìè.
Êðåñòüÿíñêîå çåìëåâëàäåíèå, êàê áû îíî èíòåíñèâíî íè ðàçâèâàëîñü,
íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ îðóäèåì öåëåñîîáðàçíûì äëÿ ðàçðåøåíèÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî âîïðîñà â êðàå, òàê êàê êðåñòüÿíñòâî â êóëüòóðíîì
îòíîøåíèè ïîäíèìàåòñÿ ñëèøêîì ìåäëåííî, à ìåæäó òåì êóëüòóðíûì
ïîëüñêèì ñèëàì íåîáõîäèìî ïðîòèâîïîñòàâèòü ðàâíûå êóëüòóðíûå ðóññêèå
ñèëû.
Ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî ñèëû ýòè ìîæåò äàòü ðóññêîå äâîðÿíñòâî, íåëüçÿ,
õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî äàæå â öåíòðå Ðîññèè äâîðÿíñêîå çåìëåâëàäåíèå
íà÷èíàåò èäòè ê óïàäêó.
Äëÿ ðàçðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ, êàê ê èñòî÷íèêó
áóäóùèõ çåìëåâëàäåëüöåâ êðàÿ, ê ìåñòíûì ðóññêèì êóëüòóðíûì ñèëàì
íåäâîðÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ê ïðàâîñëàâíîìó äóõîâåíñòâó, äàâøåìó çíà÷èòåëüíûå êàäðû ìåñòíîé ðóññêîé èíòåëëèãåíöèè, âåñüìà ñòîéêîé â íàöèîíàëüíîì, ðåëèãèîçíîì è ãîñóäàðñòâåííîì îòíîøåíèÿõ, ê ðóññêîìó
÷èíîâíè÷åñòâó, ñðåäè êîòîðîãî ÷àñòü ýëåìåíòà ïðèøëîãî èç öåíòðà Ðîññèè,
÷àñòü æå âûäåëåííîãî ìåñòíûì íàñåëåíèåì, à òàêæå ê òîé ìåñòíîé ðóññêîé
èíòåëëèãåíöèè, êîòîðàÿ âûäåëåíà ìåñòíûì áåëîðóññêèì íàñåëåíèåì,
áëàãîäàðÿ ïîëóâåêîâîé äåÿòåëüíîñòè çäåñü ðóññêîé øêîëû. Ýòà èíòåëëèãåíöèÿ, â ñðåäå êîòîðîé ïðåîáëàäàþùåé ïî ÷èñëåííîñòè ãðóïïîé
ÿâëÿþòñÿ ó÷èòåëÿ íàðîäíûõ è öåðêîâíî-ïðèõîäñêèõ øêîë, íàèáîëåå
ïðèãîäíà äëÿ ñîçäàíèÿ èç íåå êàäðîâ ðóññêèõ êóëüòóðíûõ çåìëåâëàäåëüöåâ,
â âèäó òîãî, ÷òî îíà çíàêîìà ñ ìåñòíûìè óñëîâèÿìè æèçíè è ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è áåçóñëîâíî âðàæäåáíî íàñòðîåíà ê ïîëîíèçàòîðñêèì òåíäåíöèÿì ïîëÿêîâ.
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ïðàâèòåëüñòâîì ïî÷òè íè÷åãî íå ñäåëàíî,
÷òîáû èñïîëüçîâàòü ýòè ðóññêèå êóëüòóðíûå ñèëû â íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñàõ è òåì îáåñïå÷èòü ïðî÷íóþ ïî÷âó äëÿ íàöèîíàëüíîãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â êðàå.
Äëÿ öåëåñîîáðàçíîãî ðàçðåøåíèÿ ýòîãî áîëüíîãî âîïðîñà ñîîòâåòñòâåííî íàñóùíûì íóæäàì ãîñóäàðñòâà, íåîáõîäèìî îäíî èç äâóõ: ëèáî
ñîçäàòü îñîáûé çàïàäíî-ðóññêèé áåññîñëîâíûé çåìåëüíûé áàíê, êîòîðûé
ïî îáðàçöó ïðóññêîé êîëîíèçàöèîííîé êîìèññèè ñíàáæàë áû ðóññêèõ
ëþäåé êðàÿ çåìåëüíûì êðåäèòîì, ëèáî æå ðàñïðîñòðàíèòü ïðàâà êðåñòüÿíñêîãî è äâîðÿíñêîãî çåìåëüíîãî áàíêà íà âñþ ìàññó ðóññêîãî
íàñåëåíèÿ.
Â îòíîøåíèè ñåëüñêèõ ó÷èòåëåé è ÷èíîâíèêîâ, íå èñêëþ÷åííûõ èç
ïîäàòíîãî ñîñëîâèÿ è ìîãóùèõ ñîçäàòü êàäðû ñèëüíûõ è êóëüòóðíûõ ðóññêèõ ìåëêèõ çåìëåâëàäåëüöåâ, íå ïðèäåòñÿ ïðèáåãàòü äàæå ê îñîáîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó. Íåîáõîäèìî áóäåò òîëüêî ïðèçíàòü çà íèìè òå ïðàâà íà
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êðåäèò èç êðåñòüÿíñêîãî áàíêà, êîòîðûì îíè äîëæíû ïîëüçîâàòüñÿ â ñèëó
ñâîåãî ñîñëîâíîãî ñîñòîÿíèÿ.
á-Ó÷èòåëüñêèå

ñåìèíàðèè-á.
Êðóïíûì íåäîñòàòêîì îêðàèííîé ïîëèòèêè áûëî íåóìåíèå èñïîëüçîâàòü òîò áîãàòûé è áëàãîäàðíûé ýòíîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë, êîòîðûé
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ áåëîðóññêîå ïëåìÿ.
Áîãàòî îäàðåííîå îò ïðèðîäû, íåîáûêíîâåííî òðóäîëþáèâîå, òðåçâîå,
íåñîìíåííî ïðåäàííîå Ðîññèè è Ðóññêîìó Ïðåñòîëó, ÷òî îíî ïîêàçàëî âî
âðåìÿ ïîëüñêèõ âîññòàíèé, ýòî ïëåìÿ, ïðè âíèìàòåëüíîì ê íåìó îòíîøåíèè ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà è ïðè óìåíèè èñïîëüçîâàòü åãî â íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåíâûõ öåëÿõ, ìîãëî áû âûäåëèòü èç ñâîåé ñðåäû
êðóïíûå êóëüòóðíûå ñèëû.
Íî ýòîò áîãàòûé ýòíîãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë íå áûë èñïîëüçîâàí, òàê
êàê îí ìîã áû áûòü èñïîëüçîâàí ïðè òåõ ñðåäñòâàõ è ñèëàõ, êàêèìè äëÿ
ýòîãî ðàñïîëàãàëî ïðàâèòåëüñòâî â òå÷åíèå âñåãî èñòåêøåãî ñòîëåòèÿ.
Ïåðâûì, êòî ïîíÿë è îöåíèë çíà÷åíèå ýòîãî áîãàòîãî ýòíîãðàôè÷åñêîãî
ìàòåðèàëà, áûëú ãðàô Ì. Í. Ìóðàâüåâ, êîòîðûé åù¸ â 1864 ãîäó
èñõîäàòàéñòâîâàë ÂÛÑÎ×ÀÉØÅÅ ðàçðåøåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ïðàâ
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ìåñòíûì êðåñòüÿíàì, ïîëó÷èâøèì îáðàçîâàíèå.
Ýòî ÂÛÑÎ×ÀÉØÅÅ ïîâåëåíèå áûëî åäèíñòâåííûì ìåðîïðèÿòèåì äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ öåëÿõ áåëîðóññêîãî ýòíîãðàôè÷åñêîãî
ìàòåðèàëà.
Âíå ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ åäèíñòâåííûì ñðåäñòâîì äëÿ âûäåëåíèÿ èç
íàðîäíûõ ìàññ êóëüòóðíûõ ñèë îñòàëèñü ó÷èòåëüñêèå ñåìèíàðèè.
Íî ó÷èòåëüñêèå ñåìèíàðèè ïîñòàâëåíû áûëè òàê, ÷òî îíè ïðåñëåäîâàëè öåëè èñêëþ÷èòåëüíî ïåäàãîãè÷åñêèå è íå ñòàâèëè ñåáå öåëåé
ïîëèòè÷åñêèõ. Â ïèòîìöàõ ó÷èòåëüñêèõ ñåìèíàðèè, âîñïèòûâàâøèõñÿ íà
êàçåííûé ñ÷åò, âèäåëè òîëüêî áóäóùèõ íàðîäíûõ ó÷èòåëåé, íî íå âèäåëè
òîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýëåìåíòà, íà êîòîðûé ïðàâèòåëüñòâî âñåãäà ìîãëî
áû îïåðåòüñÿ â ïðîâåäåíèè ñâîèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäíà÷åðòàíèé. Â ñèëó
ýòîãî â ïðîãðàììå ó÷èòåëüñêèõ ñåìèíàðèé ïðåîáëàäàþùåå ìåñòî çàíèìàëè
ïðåäìåòû ñïåöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà è âåñüìà ìàëî ìåñòà
îòâåäåíî áûëî ïðåïîäàâàíèþ èñòîðèè, îñîáåííî ìåñòíîé, à òàêæå
âîñïèòàíèþ ïàòðèîòè÷åñêîãî ÷óâñòâà, âîñïèòûâàåìîãî ãëàâíûì îáðàçîì íà
èñòîðèè.
Â èíòåðåñàõ ãîñóäàðñòâà è íàöèè íåîáõîäèìî ðåôîðìèðîâàòü ó÷èòåëüñêèå ñåìèíàðèè íà íîâûõ áîëåå öåëåñîîáðàçíûõ íà÷àëàõ. Íåîáõîäèìî
ñìîòðåòü íà íèõ íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé, íî è ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé, êàê íà åäèíñòâåííûé ïîêà ïóòü äëÿ ïðèîáùåíèÿ
áîëåå ñïîñîáíûõ ïðåäñòàâèòåëåé áåëîðóññêîãî ïëåìåíè ê ðóññêîé
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êóëüòóðå. Ñîîòâåòñòâåííî ñ ýòèì âçãëÿäîì íåîáõîäèìî ðàñøèðèòü ïðîãðàììó ïðåïîäàâàíèÿ â ó÷èòåëüñêèõ ñåìèíàðèÿõ èñòîðèè Ðîññèè
è â îñîáåííîñòè èñòîðèè Çàïàäíîãî êðàÿ, ðåëèãèîçíî-íðàâñòâåííîãî
âîñïèòàíèÿ è âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòè÷åñêîãî.
Ó÷èòåëåé, ñïîñîáíûõ âûïîëíèòü âàæíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ çàäà÷ó,
ìîãóò äàòü òîëüêî õîðîøî ïîñòàâëåííûå ó÷èòåëüñêèå ñåìèíàðèè, ñåòü
êîòîðûõ äîëæíà áûòü ðàñøèðåíà äî òàêèõ ïðåäåëîâ, ÷òîáû îíè ìîãëè
îáñëóæèòü ó÷èòåëüñêèì ïåðñîíàëîì âñå ñóùåñòâóþùèå è ïðåäïîëàãàåìûå
ê îòêðûòèþ øêîëû ïî ïëàíó øêîëüíîé ñåòè, ðàññ÷èòàííîé íà ââåäåíèå
âñåîáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
á-Íåäîñòàòêè

íà÷àëüíîé øêîëû â Áåëîðóññèè-á.
Íåäîñòàòêè â ïîñòàíîâêå ïðåïîäàâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ â ó÷èòåëüñêèõ
ñåìèíàðèÿõ è âîîáùå â ïîäãîòîâêå ó÷èòåëüñêîãî ïåðñîíàëà íå ìîãëè íå
îòðàçèòüñÿ è íà ïîñòàíîâêå îáó÷åíèÿ â íà÷àëüíûõ øêîëàõ.
Ãëàâíåéøèé èç ýòèõ íåäîñòàòêîâ, êîòîðûé íå ìîæåò íå îñòàíàâëèâàòü
íà ñåáå âíèìàíèÿ, çàêëþ÷àåòñÿ â ñëèøêîì êðàòêîì ïðåïîäàâàíèè
îòå÷åñòâîâåäåíèÿ, ãåîãðàôèè Ðîññèè è ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Âñå ïðåïîäàâàíèå ýòèõ ïðåäìåòîâ ñâîäèòñÿ ê íåñêîëüêèì îòðûâî÷íûì èñòîðè÷åñêèì
ðàññêàçàì èç øêîëüíîé õðåñòîìàòèè, ñîñòàâëåííîé ïî îäíîìó îáðàçöó äëÿ
âñåé Ðîññèè, äà ê íåñêîëüêèì ñòèõîòâîðåíèÿì, çàó÷åííûì íàèçóñòü.
Â ðåçóëüòàòå äàæå þíîøè, îêîí÷èâøèå êóðñ ñåëüñêîé íà÷àëüíîé
øêîëû, íå èìåþò ïðåäñòàâëåíèÿ î âåëèêîì ïðîøëîì ñâîåãî îòå÷åñòâà,
à þíîøè áåëîðóññêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íå èìåþò ïðåäñòàâëåíèÿ î òåõ
ïå÷àëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ ñóäüáàõ, êîòîðûå ïåðåæèòû ïðåäêàìè áåëîðóñîâ
â ïðîøëîì.
Íà÷àëüíàÿ øêîëà Áåëîðóññèè íå ìîæåò èãíîðèðîâàòü ýòîãî ïðîøëîãî.
Îíî âàæíåå ãðàììàòèêè è àðèòìåòèêè, êîòîðûå çàáûâàþòñÿ áëàãîäàðÿ
íåâîçìîæíîñòè èõ ïðèìåíèòü íà äåëå, ìåæäó òåì êàê ïàòðèîòè÷åñêîå
÷óâñòâî, âîñïèòàííîå íà èçó÷åíèè ðîäíîé èñòîðèè, íå ìîæåò áûòü çàáûòî.
À ïðîøëîå Áåëîðóññèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ áîãàòûé ìàòåðèàë äëÿ
âîñïèòàíèÿ ðóññêîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî ÷óâñòâà, äëÿ âîñïèòàíèÿ ëþáâè
è ïðåäàííîñòè ê Ðîññèè è ðóññêèì Ñàìîäåðæöàì, ñïàñøèì áåëîðóññêîå
ïëåìÿ îò îêîí÷àòåëüíîãî ïîãëîùåíèÿ åãî ïîëÿêàìè.
á-Ðàçðàáîòêà

è ïîïóëÿðèçàöèÿ èñòîðè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ-á.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïðîòåêëî öåëîå ñòîëåòèå ñî âðåìåíè ïðèñîåäèíåíèÿ Çàïàäíîãî êðàÿ ê Ðîññèè, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïî÷òè âåñü
èñòîðè÷åñêèé ìàòåðèàë, íå ïîäâåðãøèéñÿ óíè÷òîæåíèþ, óæå ñîáðàí
â àðõèâû, èñòîðèÿ êðàÿ îñòàåòñÿ åù¸ íåðàçðàáîòàííîþ è íåäîñòóïíîþ
ìàññàì èíòåëëèãåíöèè.
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Êîìèññèÿ ïî ðàçðàáîòêå äðåâíèõ àêòîâ, ðàáîòàþùàÿ â Âèëåíñêîì
öåíòðàëüíîì àðõèâå, ïðîèçâîäèò ñâîþ ðàáîòó ñ êðàéíåé ìåäëåííîñòüþ
è äî ñåãî âðåìåíè óñïåëà âûïóñòèòü íå áîëåå 50 òîìîâ àêòîâ, íå îõâàòûâàþùèõ äàæå è äåñÿòîé äîëè òîãî áîãàòîãî èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â ýòîì àðõèâå. Êðîìå òîãî, àêòû ýòè ïå÷àòàþòñÿ êîìèññèåé â ñûðîì âèäå íà òåõ ÿçûêàõ, íà êîòîðûõ îíè áûëè íàïèñàíû  íà
äðåâíåì çàïàäíî-ðóññêîì, ïîëüñêîì è ëàòèíñêîì. Õîòÿ êàæäûé òîì àêòîâ
ñîïðîâîæäàåòñÿ ïðåäèñëîâèåì, ïîÿñíÿþùèì åãî ñîäåðæàíèå, òåì íå ìåíåå
îðèåíòèðîâàòüñÿ â ýòîì ìàòåðèàëå ìîæåò òîëüêî ñïåöèàëèñò ïî èñòîðèè.
Äëÿ îáûêíîâåííûõ ñìåðòíûõ îí íåäîñòóïåí. Ðàçðàáîòêîþ è ïîïóëÿðèçàöèåþ ýòîãî áîãàòîãî èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà íèêòî íå çàíèìàåòñÿ,
âñëåäñòâèå íåäîñòàòêà â êðàå ñâîáîäíûõ êóëüòóðíûõ ñèë.
Â ðåçóëüòàòå äàæå ëèöà, êðàéíå çàèíòåðåñîâàííûå â òîì, ÷òîáû çíàòü
ïðîøëîå êðàÿ, ëèøåíû âîçìîæíîñòè ñ íèì ïîçíàêîìèòüñÿ âñëåäñòâèå
ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äëÿ ýòîãî ðóêîâîäñòâà.
Â øåñòèäåñÿòûõ ãîäàõ áûëè èçäàíû Ëåêöèè ïî èñòîðèè Çàïàäíîé
Ðîññèè ïîêîéíîãî ïðîôåññîðà Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè
Êîÿëîâè÷à è Èñòîðèÿ Ëèòâû ïðåïîäàâàòåëÿ Áðÿíöåâà. Íî ýòè ðóêîâîäñòâà
ñäåëàëèñü óæå áèáëèîãðàôè÷åñêîþ ðåäêîñòüþ, íîâîãî æå ñ òåõ ïîð íè÷åãî
íå ñäåëàíî, è ëèöàì, èíòåðåñóþùèìñÿ ìåñòíîþ èñòîðèåþ, ïðèõîäèòñÿ
îáðàùàòüñÿ ê èñòî÷íèêàì, íàïèñàííûì íà ïîëüñêîì ÿçûêå. Íî òàê êàê ÿçûê
ýòîò èç ðóññêèõ ìàëî êòî çíàåò, òî è ýòîò èñòî÷íèê ñëåäóåò ñ÷èòàòü
çàêðûòûì.
Ìåæäó òåì, ïîëüñêèå èñòîðèêè è ïîëüñêèå ó÷åíûå ðàáîòàþò íàä
ðàçðàáîòêîé èñòîðèè Áåëîðóññèè ñ êðàéíèì íàïðÿæåíèåì è â Âèëüíå,
è â Êðàêîâå, è â Âàðøàâå è êàæäûé ãîä âûïóñêàþò ïî íåñêîëüêî êíèã íà
ýòó òåìó, íå ñ÷èòàÿ ìàññû áðîøþð èñòîðè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ, êîòîðûìè
çàâàëåíû âñå ìåñòíûå êíèæíûå ìàãàçèíû.
Ìåæäó ïðî÷èì, â Âèëüíå âîò óæå âòîðîé ãîä âûõîäèò îòäåëüíûìè
âûïóñêàìè áîãàòî èëëþñòðèðîâàííîå èçäàíèå íà ïîëüñêîì ÿçûêå, ïîä
íàçâàíèåì Èñòîðèÿ Áåëîðóññèè è Ëèòâû ïîñëå ðàçäåëà.
Âïîëíå ïîíÿòíî, ÷òî â ïîëüñêèõ èçäàíèÿõ ìåñòíàÿ èñòîðèÿ îñâåùàåòñÿ
ñ ïîëüñêîé òî÷êè çðåíèÿ, èìåííî êàê ÷àñòü ïîëüñêîé èñòîðèè è âåñü êðàé
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ÷àñòü Ïîëüøè, îðãàíè÷åñêè ñ íåþ ñâÿçàííàÿ.
Ïå÷àëüíåå âñåãî çäåñü òî, ÷òî ðóññêèå èñòîðèêè è ïóáëèöèñòû ëåâîãî
íàïðàâëåíèÿ, çà íåäîñòàòêîì ðóññêèõ èñòî÷íèêîâ, ïîëüçóþòñÿ èñòî÷íèêàìè
ïîëüñêèìè è ïðåïîäíîñÿò øèðîêîé ðóññêîé ÷èòàþùåé ïóáëèêå èñòîðèþ
Áåëîðóññèè â ïîëüñêîì îñâåùåíèè, êàê ýòî äåëàþò ïðîôåññîð Ïîãîäèí,
ïðîôåññîð Áîäóýíú-äå-Êóðòýíý, ïðîôåññîð Ëþáàâñêèé è äðóãèå.
Òàêèì îáðàçîì, èñòîðè÷åñêàÿ èñòèíà çàòåìíÿåòñÿ è èçâðàùàåòñÿ.
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Äëÿ òîãî ÷òîáû îêàçàòü ïðîòèâîäåéñòâèå ýòîìó çàòåìíåíèþ è èçâðàùåíèþ, íåîáõîäèìî óñèëèòü ðàáîòó ïî ðàçðàáîòêå èñòîðè÷åñêèõ äàííûõ
ïðåæäå âñåãî îáíîâëåíèåì è ïî-ïîëíåíèåì ñîñòàâà Âèëåíñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèññèè íîâûìè ñâåæèìè ñèëàìè è çàòåì ïðèâëå÷åíèåì
ê èñòîðè÷åñêîé ðàáîòå, â îñîáåííîñòè ê ïîïóëÿðèçàöèè èñòîðè÷åñêèõ
ñâåäåíèé áîëåå øèðîêèå êóëüòóðíûå ìàññû.
Ìåñòíîå êóëüòóðíîå ðóññêîå îáùåñòâî íå ìîæåò áåç ñîäåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâà âçÿòüñÿ çà ýòó ðàáîòó âñëåäñòâèå íåäîñòàòêà ñâîáîäíûõ îáåñïå÷åííûõ ëþäåé, êîòîðûå ìîãëè áû îòäàòü ýòîé ðàáîòå ñâîå âðåìÿ.
Âåñüìà âîçìîæíî, ÷òî íåñêîëüêî ïðåìèé, íàçíà÷åííûõ ïðàâèòåëüñòâîì
çà òå èëè äðóãèå ðàáîòû ïî èñòîðèè Áåëîðóññèè è Ëèòâû, ìîãëè áû äàòü
çíà÷èòåëüíûå ðåçóëüòàòû, âûçâàâ îæèâëåíèå â ýòîé îáëàñòè.
Áëàãîäàðÿ íåäîñòàòêó ñðåäñòâ è ïîäãîòîâëåííûõ äëÿ èñòîðè÷åñêîé ðàáîòû ëþäåé, îñòàþòñÿ íå èñïîëüçîâàííûìè äëÿ ïðàâîé ðóññêîé ëèòåðàòóðû
è áåñïðèñòðàñòíîé èñòîðèè è ìíîãèå î÷åíü öåííûå ïðîèçâåäåíèÿ,
íàïèñàííûÿ î êðàå íà ïîëüñêîì è ëèòîâñêîì ÿçûêàõ.
Òàê òîëüêî íà äíÿõ èçâåñòíûé ïðåëàò êñåíäç Êàçèìèð Ïðîïîëÿíèñ,
îòëè÷àþùèéñÿ òÿãîòåíèåì ê Ðîññèè, âûïóñòèë áðîøþðó â 200 ñòðàíèö ïîä
çàãëàâèåíåì Ïîëüñêîå àïîñòîëüñòâî â Ëèòâå, â êîòîðîé ñ äîêóìåíòàìè
â ðóêàõ èçëàãàåò êàê ñèñòåìàòè÷åñêè âåëàñü ïîëîíèçàöèÿ Ëèòâû è Áåëîðóññèè. Áðîøþðà ýòà, áóäó÷è ïåðåâåäåííîé íà ðóññêèé ÿçûê, ìîãëà áû
áûòü öåííûì ðóêîâîäñòâîì äëÿ èçó÷åíèÿ èñòîðèè ïîëîíèçàöèè â ïðîøëîì
è â íàñòîÿùåì.
Ïðàâèòåëüñòâî íå ìîæåòú îòíîñèòüñÿ áåçðàçëè÷íî ê ýòîìó âîïðîñó
è äîëæíî òåì èëè äðóãèì ñïîñîáîì ïðèéòè íà ïîìîùü ìåñòíîìó ðóññêîìó
îáùåñòâó â åãî ñòðåìëåíèè çíàòü èñòîðèþ êðàÿ â áåñïðèñòðàñòíîì
îñâåùåíèè. Èñòîðè÷åñêàÿ ïðàâäà çäåñü âñåöåëî íà ñòîðîíå Ðóññêîãî íàðîäà,
è íåîáõîäèìî âûâåñòè ýòó èñòîðè÷åñêóþ ïðàâäó èç-ïîä ñïóäà àðõèâîâ.
á-Ïðàâîñëàâíûå

áðàòñòâà-á
Ïðàâîñëàâíûå áðàòñòâà  äðåâíåå ó÷ðåæäåíèå ïðàâîñëàâíîé öåðêâè
Çàïàäíîãî êðàÿ. Îðãàíèçóåìûå ïðàâîñëàâíûì äóõîâåíñòâîì ïîä çíàìåíåì
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, ïðàâîñëàâíûå áðàòñòâà ñûãðàëè êðóïíóþ ðîëü â äåëå
îòñòàèâàíèÿ ïðàâîñëàâèÿ è ðóññêîé íàðîäíîñòè â ïåðèîä ñîñòîÿíèÿ ýòîãî
êðàÿ ïîä ïîëüñêèì âëàäû÷åñòâîì. Õîòÿ ïðàâîñëàâíûå áðàòñòâà â òî âðåìÿ
ïîäâåðãàëèñü ñèëüíûì ãîíåíèÿì ñî ñòîðîíû ïîëüñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, íî
èìåëè è ñèëüíûõ ïîêðîâèòåëåé â ëèöå çàïàäíî-ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé
çíàòè. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè, êîãäà çíàòü ýòà ïåðåøëà â êàòîëè÷åñòâî
è îïîëÿ÷èëàñü, ïðàâîñëàâíûå áðàòñòâà íà÷àëè îñëàáåâàòü è çàïàäíîðóññêàÿ
öåðêîâü çàõâà÷åíà áûëà óíèåþ. Ëèøü íåìíîãèå áðàòñòâà ñóìåëè ñîõðàíèòü
îñòàòêè ïðàâîñëàâèÿ â êðàå.
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Ñî âðåìåíè ïðèñîåäèíåíèÿ êðàÿ ê Ðîññèè, ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü
îêàçàëàñü ïîä ñèëüíûì ïîêðîâèòåëüñòâîì ïðàâèòåëüñòâà, è ïîòîìó ñîõðàíèâøèåñÿ ïðàâîñëàâíûå áðàòñòâà îãðàíè÷èâàëè ñôåðó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
èñêëþ÷èòåëüíî îáëàñòüþ öåðêîâíîþ è áëàãîòâîðèòåëüíîþ.
Íîâûé òîë÷îêú æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïðàâîñëàâíûõ áðàòñòâ äàí áûë
ÂÛÑÎ×ÀÈØÈÌ ìàíèôåñòîì î âåðîòåðïèìîñòè. Èñòîëêîâàâ ýòîò ìàíèôåñò êàê ïðàâî ñàìîé øèðîêîé ïðîïàãàíäû êàòîëèöèçìà, êàòîëè÷åñêîïîëüñêîå äóõîâåíñòâî ñäåëàëî ñèëüíûé íàòèñê íà ïðàâîñëàâíóþ öåðêîâü,
â îñîáåííîñòè íà êðåñòüÿíñêîå è ðàáî÷åå íàñåëåíèå áåëîðóññêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ó êîòîðîãî ñîõðàíèëèñü åùå îñòàòêè óíèàòñêèõ òðàäèöèé.
Ïîñëå ïåðâîé ðàñòåðÿííîñòè, âûçâàííîé ìàññîâûìè ïåðåõîäàìè
ïðàâîñëàâíûõ â êàòîëè÷åñòâî, ïðàâîñëàâíîå äóõîâåíñòâî è ïðåäàííûå
ïðàâîñëàâíîé âåðå ðóññêèå ëþäè íà÷àëè ñîáèðàòüñÿ ïîä äðåâíèå çíàìåíà
ïðàâîñëàâíûõ áðàòñòâ, ÷òîáû îáùèìè ñèëàìè âûñòóïèòü íà çàùèòó
èíòåðåñîâ âåðû è íàöèè. Íà ïåðâûõ ïîðàõ ïîä çíàìåíàìè áðàòñòâ îðãàíèçîâàëèñü òîëüêî äóõîâåíñòâî è ïðîñòîíàðîäèå. Ãîðîäñêàÿ è ñåëüñêàÿ
èíòåëëèãåíöèÿ äåðæàëàñü â ñòîðîíå îò ýòîãî äâèæåíèÿ. Íî ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè, êîãäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî ñî ñòîðîíû êàòîëèöèçìà àòàêà âåäåòñÿ íå
òîëüêî ïðîòèâ âåðû ïðàâîñëàâíîé, íî è ïðîòèâ ðóññêîé íàðîäíîñòè,
ïðîòèâú ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, ðóññêàãî ïðîñâåùåíèÿ, ðóññêîé
êóëüòóðû, ïðîòèâ âñåãî òîãî, ÷òî íîñèò íà ñåáå ïðèçíàêè ðóññêèõ âëèÿíèé,
ê ïðàâîñëàâíûì áðàòñòâàì ïîòÿíóëàñü è èíòåëëèãåíöèÿ.
Ïðàâîñëàâíûå áðàòñòâà, ïðåäñòàâëÿþùèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ çíà÷èòåëüíóþ ñèëó ïî ñâîåé ÷èñëåííîñòè, êàê ýòî ïîêàçàëè ñúåçäû áðàò÷èêîâ
â Âèëüíå, Êîâíå, Ìèíñêå, ìîãëè áû ñîñëóæèòü íåçàìåíèìóþ ñëóæáó ðóññêîìó íàðîäó è ðóññêîìó ãîñóäàðñòâó â äåëå áîðüáû ñ êàòîëèöèçìîì è ïîëîíèçàöèåé, åñëè áû îíè ðàñïîëàãàëè äîñòàòî÷íûìè ñðåäñòâàìè. Ðàñïîëàãàÿ åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì äîõîäà  íè÷òîæíûìè ÷ëåíñêèìè
âçíîñàìè áðàò÷èêîâ, ïðàâîñëàâíûå áðàòñòâà íå òîëüêî ëèøåíû âîçìîæíîñòè çàâåñòè ñâîè îðãàíû ïå÷àòè äëÿ ïðîïàãàíäû ñâîèõ èäåé, íî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íå èìåþò äàæå âîçìîæíîñòè ïðèîáðåñòè âîëøåáíûå
ôîíàðè äëÿ óñòðîéñòâà íàðîäíûõ ÷òåíèé.
Íåäîñòàòîê ñðåäñòâ  ýòî ãëàâíîå ïðåïÿòñòâèå äëÿ øèðîêîãî ðàçâèòèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïðàâîñëàâíûõúáðàòñòâ. Â òî âðåìÿ, êîãäà êàòîëè÷åñêîïîëüñêàÿ ïðîïàãàíäà ïîääåðæèâàåòñÿ âåñüìà âíóøèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè
ñî ñòîðîíû ïîëüñêèõ ìàãíàòîâ, à òàêæå ïîëüñêèõ íàöèîíàëüíûõ
îðãàíèçàöèé èç Âàðøàâû, Êðàêîâà è Ëüâîâà, ïðàâîñëàâíûå áðàòñòâà íå
èìåþòú òàêèõ èñòî÷íèêîâ èç êîòîðûõ îíè ìîãëè áû ïî÷åðïíóòü ñðåäñòâà
äëÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
Åñëè ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî ïðàâîñëàâèå â êðàå òåñíî ñâÿçàíî
ñ ðóññêîþ íàðîäíîñòüþ, ÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîþ ïî÷âîþ, íà
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êîòîðóþ îïèðàþòñÿ çäåñü è ðóññêàÿ êóëüòóðà, è ðóññêàÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü,
òî ïðèäåòñÿ ïðèçíàòü, ÷òî âñÿêèå îðãàíèçàöèè, îòñòàèâàþùàÿ ïðàâîñëàâèå,
îòñòàèâàþò â òî æå âðåìÿ è èíòåðåñû ðóññêîé íàðîäíîñòè è èíòåðåñû ðóññêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè è ïîòîìó èìåþòú ïðàâî íå òîëüêî íà ñàìîå âíèìàòåëüíîå
îòíîøåíèå ê ñåáå ñî ñòîðîíû ðóññêîãî ïðàâèòåëüñòâà, íî è íà ñàìóþ
ñåðüåçíóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó èç ãîñóäàðñòâåííàãî êàçíà÷åéñòâà.
á-Ìèíñêîå

Ïðàâîñëàâíîå Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêîå Áðàòñòâî-á.
Öåëü Ìèíñêîãî Ïðàâîñëàâíîãî Ñâÿòî-Íèêîëàåâñêîãî Áðàòñòâà, êàê ýòî
óêàçàíî â åãî óñòàâå, çàêëþ÷àåòñÿ â íèæåñëåäóþùåì: à) ñîäåéñòâîâàòü
âîñïèòàíèþ è ïðîñâåùåíèþ ó÷àùåãîñÿ þíîøåñòâà â äóõå ó÷åíèÿ ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, à òàêæå ïðîñâåùåíèþ íàðîäà ïóòåì ñîáåñåäîâàíèé,
÷òåíèé, ëåêöèé, âîççâàíèé â ëèñòêàõ è áðîøþðàõ, íàðîäíûõ áèáëèîòåê,
÷èòàëåí, øêîë è ò. ï.; á) çàáîòèòüñÿ î áëàãîëåïèè ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ,
î òîðæåñòâå è êðàñîòå öåðêîâíûõ ñëóæá è âîîáùå î ïðîöâåòàíèè öåðêîâíîîáùåñòâåííîé æèçíè è ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè êàæäîãî ïðèõîäà;
â) ñòîÿ íà ñòðàæå ðóññêîé íàðîäíîñòè, çàáîòèòüñÿ îá óëó÷øåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ìåñòíàãî íàñåëåíèÿ ñîäåéñòâèåì âîçíèêíîâåíèþ ó÷ðåæäåíèé ìåëêîãî êðåäèòà, ìåëêèõ ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííûõ
îáùåñòâ âçàèìîïîìîùè, ïîòðåáèòåëüñêèõ ëàâîêú è ò. ï. ó÷ðåæäåíèé;
ã) îòñòàèâàòü è çàùèùàòü ïðàâà è èíòåðåñû ïðàâîñëàâíîãî ðóññêîãî
íàñåëåíèÿ, à ðàâíî è îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ áðàòñòâà êàê ïåðåä ìåñòíîþ, òàê
è âûñøåþ ãîñóäàðñòâåííîþ âëàñòüþ. Ðàéîí äåÿòåëüíîñòè áðàòñòâà ïðîñòèðàåòñÿ íà âñå ãîðîäà, ìåñòå÷êè, ñåëà è äåðåâíè Ìèíñêîé ãóáåðíèè.
Áðàòñòâî èìååò ñâîè îòäåëû, êîòîðûå îáúåäèíÿþòñÿ öåíòðàëüíûì ñîâåòîì
áðàòñòâà, íàõîäÿùèìñÿ â Ìèíñêå. Ïîêðîâèòåëåì áðàòñòâà è åãî ðóêîâîäèòåëåì ÿâëÿåòñÿ Åïàðõèàëüíûé Åïèñêîï. Îòäåëû áðàòñòâà îòêðûâàþòñÿ
ïî ãîðîäàì è ñåëàì è âî ãëàâå èõ ñòîÿò ìåñòíûå ñâÿùåííèêè.
Äëÿ äîñòèæåøÿ íàìå÷åííûõ öåëåé áðàòñòâî:
à) óñòðàèâàåò íàðîäíûå ÷òåíèÿ ñ ñâåòîâûìè êàðòèíàìè, ëåêöèè,
íàðîäíûå êîíöåðòû;
á) ìîæåò èçäàâàòü ïå÷àòíûå ïàòðèîòè÷åñèå ëèñòêè è áðîøþðû, êíèãè
äëÿ íàðîäíàãî ÷òåíèÿ è èìåòü ñâîé ïå÷àòíûé îðãàí;
â) óñòðàèâàåò ñêëàäû äëÿ ïðîäàæè ïî âîçìîæíî äåøåâûì öåíàì êíèã
ðåëèãèîçíî-íðàâñòâåííîãî è ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ è êàðòèí èç
ñâÿùåííîé è ðóññêîé èñòîðèè;
ã)óñòðàèâàåò ñ ðàçðåøåíèÿ Åïàðõèàëüíîãî Àðõèåðåÿ âíåáîãîñëóæåáíûå ñîáåñåäîâàíèÿ;
ä) ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ â íàðîäå ëþáâè ê ÷òåíèþ êíèã ðåëèãèîçíîíðàâñòâåííîãî è ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ, óñòðîéñòâîì áèáëþòåê
è ÷èòàëåí ïðè îòäåëàõ áðàòñòâà è áåçâîçìåçäíîé ðàçäà÷åé êíèã.
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21 îêòÿáðÿ 1913 ãîäà âûñîêîòîðæåñòâåííûé äåíü âîñøåñòâèÿ íà
ïðåñòîë ÃÎÑÓÄÀÐß ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ áûë äëÿ ðóññêèõ ëþäåé ãîðîäà Ìèíñêà
äíåì çíàìåíàòåëüíîãî ïî ñâîåé ñóùíîñòè òîðæåñòâà îòêðûòèÿ è îñâÿùåíèÿ
Þáèëåéíîãî äîìà, ñîîðóæåííîãî íà ñðåäñòâà ïðàâîñëàâíàãî äóõîâåíñòâà
åïàðõèè â ïàìÿòü 300-ëåòèÿ Öàðñòâîâàíèÿ Äîìà ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ.
Ïðåîñâÿùåííûé Ìèòðîôàí â ñâîåé ïðîïîâåäè òàê îïðåäåëèë
íàçíà÷åíèå Þáèëåéíîãî äîìà: ýòîò äîì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ áåñåä è ñîáðàíèé íå òîëüêî â ïðàçäíè÷íûå äíè, íî è âî âñÿêîå âðåìÿ; âñêîðå
ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòðîèòü çäåñü è ÷èòàëüíþ; ýòà ìûñëü òîëüêî â çàðîäûøå,
íî ïîìåùåíèå èìååòñÿ è îñòàåòñÿ îáðàòèòüñÿ òîëüêî ê Âàøåé ïîìîùè, òàê
êàê äàæå íåáîëüøóþ áèáëèîòåêó òðóäíî ñîçäàòü íà òå îãðàíè÷åííûå
ñðåäñòâà, êîòîðûìè ìû ðàñïîëàãàåì. Îáÿçàííîñòü âñåõ ðóññêèõ ëþäåé
óïîòðåáèòü âñå îò íèõ çàâèñÿùåå, ÷òîáû â íîâîîòêðûòîì áðàòñêîì äîìå
ñîçäàòü èñòîðè÷åñêóþ áèáëþòåêó, â êîòîðîé ïðàâîñëàâíûé ðóññêèé
÷èòàòåëü ìîãú áû íàéòè âñ¸, êàñàþùååñÿ åãî ïðîøëîãî, âñ¸, êàñàþùååñÿ
ïîäâèãîâ åãî ïðàâîñëàâíûõ ïðåäêîâ è íàó÷èëñÿ áû ëþáèòü ýòî ïðîøëîå
è áëàãîãîâåòü ïåðåä ïîäâèãàìè åãî ïðåäêîâ. Ïðèçûâàÿ ïðàâîñëàâíûõ
áðàò÷èêîâ ê äðóæíîé è ýíåðãè÷íîé ðàáîòå, Ïðåîñâÿùåííûé Ìèòðîôàí
óêàçûâàë èì â ñâîåé ïðîïîâåäè íà íåîáõîäèìîñòü îáúåäèíåíèÿ áåëîðóññêîãî íàñåëåíèÿ íà ïî÷âå èõ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ, êóëüòóðíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ.
Íà ïðîèñõîäèâøåì ïîä ðóêîâîäñòâîì Ïðåîñâÿùåííîãî Ìèòðîôàíà
ñ 2225 îêòÿáðÿ 1913 ãîäà ìíîãîëþäíîì ñúåçäå áðàò÷èêîâ ÿðêî âûðàçèëàñü
èõ ãîòîâíîñòü ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî àðõèïàñòûðÿ ðàáîòàòü íà ïîëüçó
öåðêâè è îòå÷åñòâà è äîëã ïðàâèòåëüñòâà ùåäðîþ ðóêîþ ïðèéòè íà ïîìîùü
áðàòñòâó, òàê êàê, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñåðüåçíûå äåíåæíûå çàòðàòû íåèçáåæíû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ íàìå÷åííîé áðàòñòâîì äåÿòåëüíîñòè,
à ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ïðàâèòåëüñòâà áûëà áû ëó÷øåþ
íðàâñòâåííîþ ïîääåðæêîþ äëÿ èäåéíûõ ìåñòíûõ òðóæåíèêîâ.
Òðåáóåìàÿ íà ïîêðûòèå íàìå÷åííûõ áðàòñòâîì ìåðîïðèÿòèé ñóììà
ðàñïàäàåòñÿ íà äâå ÷àñòè: åäèíîâðåìåííîå è åæåãîäíîå ïîñîáèÿ. Åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå òðåáóåòñÿ: à) íà ïðèîáðåòåíèå ôîíàðÿ äëÿ Þáèëåéíîãî
äîìà è îáîðóäîâàíèå ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ ïîëüçîâàíèÿ èì ïðè íàðîäíûõ
÷òåíèÿõ  700 ðóáëåé; á) íà ïðèîáðåòåíèå êíèã è áðîøþðú äëÿ áèáëèîòåêè
Þáèëåéíàãî äîìà  1000 ðóáëåé; â) íà ïðèîáðåòåíèå ïî êðàéíåé ìåðå
øåñòè ôîíàðåé è îðãàíèçàöèþ íàðîäíûõ ÷òåíèé ïî ñåëàì  2000 ðóáëåé,
èòîãî 3700 ðóáëåé.
Åæåãîäíî äëÿ áðàòñòâà íåîáõîäèìî: à) íà ïðèîáðåòåíèå êàðòèíú äëÿ
íàðîäíûõ ÷òåíèé 1000 ðóá.; á) íà âîçíàãðàæäåíèå è ðàñõîäû ïî êîìàíäèðîâêå â ðàçíûå ìåñòà ãóáåðíèè îñîáûõ ðóêîâîäèòåëåé ÷òåíèé 2000 ðóá.;
â) íà ïîïîëíåíèå áðàòñêîé áèáëèîòåêè 500 ðóáëåé; ã) íà èçäàíèå ëèñòêîâ
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è áðîøþðú äëÿ íàðîäà 600 ðóá.; ä) íà èçäàíèå åæåíåäåëüíîãî æóðíàëà
Áðàòñêèé Ëèñòîê 2500 ðóá.; å) íà óñòðîéñòâî ïåâ÷åñêèõ êóðñîâ 2000 ðóá.;
æ) íà óñòðîéñòâî íàðîäíî-ïðîñâåòèòåëüíûõ êóðñîâ 2000 ðóá.; ç) íà
óñòðîéñòâî ïðè áðàòñêîì äîìå îñâåäîìèòåëüíîãî áþðî ïî ïðîñâåòèòåëüíûì è ýêîíîìè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèÿì è ïîñûëêå èíñòðóêòîðîâ
è ðóêîâîäèòåëåé 2000 ðóá.; è) íà ñîäåðæàíèå Þáèëåéíîãî äîìà 500 ðóáëåé,
èòîãî 13100 ðóáëåé.
Ñóùåñòâåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà Áðàòñòâà, î êîòîðîé õîäàòàéñòâóåò åãî ðóêîâîäèòåëü è ïîêðîâèòåëü Åïàðõèàëüíûé Åïèñêîï Ïðåîñâÿùåííûé Ìèòðîôàí, áóäåò ñëóæèòü ëó÷øèì ñðåäñòâîì äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ïîëüñêîé ïðîïàãàíäå, îáèëüíî ñóáñèäèðóåìîé íå òîëüêî
âíóòðåííèìè, íî è âíåøíèìè âðàãàìè åäèíîé è íåðàçäåëüíîé Ðîññèéñêîé
Èìïåðèè.
á-Ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííûé

èíñòèòóò-á.
Âîïðîñ îá îòêðûòèè â êðàå âûñøîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñòîèò íà
î÷åðåäè óæå íåñêîëüêî ëåò; ðàçðåøåíèå åãî çàäåðæèâàåòñÿ íåçàêîí÷èâøèìèñÿ åùå ñïîðàìè î òîì, â êàêîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè êðàé áîëüøå
âñåãî íóæäàåòñÿ, â êàêîì ïóíêòå îíî äîëæíî áûòü îòêðûòî è, íàêîíåö,
êàêîå âëèÿíèå îíî ìîæåò îêàçàòü íà èñõîä íåçàêîí÷èâøåéñÿ åùå â êðàå
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé áîðüáû ìåæäó ðóññêèì è ïîëüñêèì ýëåìåíòîì.
Ïîñëåäíåå ñîîáðàæåíèå íåñîìíåííî èìååò çíà÷åíèå ðåøàþùåå.
Èñõîä íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé áîðüáû çàâèñèò íå îò èñòîðè÷åñêèõ
ïðàâ òîé èëè äðóãîé íàðîäíîñòè, íå îò ÷èñëåííîãî ïðåâîñõîäñòâà òîé èëè
äðóãîé èç áîðþùèõñÿ íàöèîíàëüíîñòåé, à îò òîãî, íà ÷üåé ñòîðîíå
ïðåâîñõîäñòâî â êóëüòóðíîì è ýêîíîìè÷åñêîì îòíîøåíèÿõ. Ïðåâîñõîäñòâî
ýòî äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè áûëî è òåïåðü îñòàåòñÿ íà ñòîðîíå ýëåìåíòà
ïîëüñêîãî.
Âñÿ ïîëèòèêà ðóññêîãî ïðàâèòåëüñòâà â Çàïàäíîì êðàå, ñî âðåìåíè
ïðèñîåäèíåíèÿ åãî ê Ðîññèè, íàïðàâëåíà áûëà íà òî, ÷òîáû ïåðåâåñòè ýòî
ïðåâîñõîäñòâî ñ ïîëüñêîé ñòîðîíû íà ñòîðîíó ðóññêóþ.
Åñëè ýòà ïîëèòèêà äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå óâåí÷àëàñü óñïåõîì, òî
ïðè÷èíà ýòîãî íåóñïåõà êðîåòñÿ íå òîëüêî â îøèáêàõ àãðàðíîé ïîëèòèêè, î
êîòîðûõ áûëî ñêàçàíî âûøå, íî è â íåóäà÷íîé îðãàíèçàöèè ñèñòåìû
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â êðàå.
Â íà÷àëå XIX ñòîëåòèÿ áûâøèì ïîïå÷èòåëåì Âèëåíñêîãî ó÷åáíîãî
îêðóãà Àäàìîì ×àðòîðûéñêèì ñîçäàíà áûëà ñòðîéíàÿ ñèñòåìà ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ñ Âèëåíñêèì óíèâåðñèòåòîì âî ãëàâå. Ñèñòåìà ýòà íàïðàâëåíà
áûëà ê îäíîé îïðåäåëåííîé öåëè  ê îêîí÷àòåëüíîé ïîëîíèçàöèè âûñøèõ
êëàññîâ ìåñòíîãî îáùåñòâà.
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Ïîñëå âîññòàíèÿ 1831 ãîäà ñèñòåìà ýòà áûëà ðàçðóøåíà. Íî íîâîé
ñèñòåìû, êîòîðàÿ çàìåíèëà áû ðàçðóøåííóþ è äåéñòâîâàëà áû â îáðàòíóþ
ñòîðîíó, ñîçäàíî íå áûëî. È òàêèì îáðàçîì êðàé â òå÷åíèå 80 ëåò îñòàâàëñÿ
áåç âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
Âñÿêèé ðàç, êîãäà ïîäíèìàëñÿ âîïðîñ îá îòêðûòèè òîãî èëè äðóãîãî
âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â êðàå, íà ïóòè åãî ðàçðåøåíèÿ ñòàíîâèëèñü
îïàñåíèÿ, ÷òî îíî ìîæåò î÷óòèòüñÿ ïîä ñèëüíûìè ïîëüñêèìè âëèÿíèÿìè
èëè è ñîâåðøåííî î÷óòèòüñÿ â ïîëüñêèõ ðóêàõ.
Îïàñåíèÿ ýòè íåñîìíåííî èìåëè â ñâîå âðåìÿ ñåðüåçíûå îñíîâàíèÿ,
òàê êàê â êðàå, ïðè èçáûòêå ïîëüñêèõ êóëüòóðíûõ ñèë áûëî ñëèøêîì ìàëî
ðóññêèõ êóëüòóðíûõ ñèë. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, áëàãîäàðÿ çíà÷èòåëüíî
óâåëè÷èâøèìñÿ êàäðàì êóëüòóðíûõ ëþäåé, ïðíáûâøèõ ñþäà èç
öåíòðàëüíûõ ãóáåðíèé Ðîññèè, à òàêæå ëèö ìåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
ïîëó÷èâøèõ âûñøåå îáðàçîâàíèå â ðóññêèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ,
ñîîòíîøåíèå êóëüòóðíûõ ñèë çíà÷èòåëüíî èçìåíèëîñü. Òåì íå ìåíåå,
îêîí÷àòåëüíàãî ïåðåâåñà â ýòîì îòíîøåíèè ìîæíî äîñòèãíóòü òîëüêî
îðãàíèçàöèåþ â êðàå ÷èñòî ðóññêîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ,
ïðèíîðîâëåííîãî ê ìåñòíûì íóæäàì è ïîñòàâëåííîãî â òàêèå óñëîâèÿ, ïðè
êîòîðûõ î ïîëüñêèõ âëèÿíèÿõ íà õàðàêòåð è íàïðàâëåíèå ìåñòíûõ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé íå ìîãëî áû áûòü è ðå÷è.
Îáðàùàÿñü ê ìåñòíûì íóæäàì, ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî Ñåâåðî-Çàïàäíûé
êðàé, åñëè îñòàâèòü â ñòîðîíå òîðãîâëþ, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
â ðóêàõ åâðååâ, íîñèò õàðàêòåð çåìëåäåëü÷åñêèé ñ ñèëüíî ðàçâèòîþ
ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííîþ ïðîìûøëåííîñòüþ. Ñëåäîâàòåëüíî, ñ òî÷êè çðåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé çäåñü áîëåå âñåãî íåîáõîäèìî âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå
òèïà ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííîãî.
Ýòîò æå òèï ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ áóäåò áîëåå âñåãî ñîîòâåòñòâîâàòü
è íàöèîíàëüíî-ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì ðóññêîãî íàñåëåíèÿ êðàÿ.
Åñëè â èíòåðåñàõ óñèëåíèÿ çäåñü ðóññêîãî çåìëåâëàäåíèÿ áóäåò
ïðèçíàíî íåîáõîäèìûì ðàñøèðèòü ðàìêè çåìåëüíîãî êðåäèòà è ïðèâëå÷ü
ê çåìëåäåëèèþ è çåìëåâëàäåíèþ âîçìîæíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðóññêèõ
ëþäåé âñåõ ñîñëîâèé, òî åñòåñòâåííî, ÷òî íå òîëüêî â âûñîêîé ñòåïåíè
æåëàòåëüíî, íî è íåîáõîäèìî, ÷òîáû íîâûå êàäðû çåìëåäåëüöåâ è çåìëåâëàäåëüöåâ áûëè ïîäãîòîâëåíû ê òîé íîâîé ðîëè, êîòîðóþ íà íèõ ìîæåò
âîçëîæèòü ãîñóäàðñòâî â íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûõ öåëÿõ, ÷òîáû
ãîñóäàðñòâåííûé êðåäèò íå ïîïàë â ðóêè ëþäåé, ëèøåííûõ âîçìîæíîñòè
èñïîëüçîâàòü åãî ñ íàèëó÷øèìè ðåçóëüòàòàìè.
Íåäîñòàòîê ðóññêèõ ëþäåé ñ àãðîíîìè÷åñêèìè ïîçíàíèÿìè è â òî æå
âðåìÿ çíàêîìûõ ñ óñëîâèÿìè ìåñòíàãî ñåëüñêàãî õîçÿéñòâà êðàéíå ïàãóáíî
âëèÿë íà ðàçâèòèå â êðàå ðóññêîãî çåìëåâëàäåíèÿ, ñâîäÿ åãî ÷àñòî
ê ôèêöèè.
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Ðóññêîå äâîðÿíñòâî, ïðèîáðåòàâøåå â êðàå çåìåëüíûÿ íåäâèæèìûÿ
èìóùåñòâà áîëüøåþ ÷àñòüþ ïðèíàäëåæàëî è ïðèíàäëåæèò ê ðàçðÿäó
ëþäåé ñëóæèëûõ, çàíÿòûõ ãîñóäàðñòâåííîþ ñëóæáîþ è ðåäêî èìåþùèõ
âîçìîæíîñòü æèòü â ñâîèõ èìåíèÿõ è óïðàâëÿòü èìè íåïîñðåäñòâåííî.
Âîëåþ-íåâîëåþ ïðèõîäèëîñü îáðàùàòüñÿ ê óñëóãàì óïðàâëÿþùèõ
è ýêîíîìîâ, ðàñïîëàãàþùèõ íóæíûìè ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííûìè
ïîçíàíèÿìè è, ÷òî âàæíåå âñåãî, çíàêîìûõ ñ óñëîâèÿìè ìåñòíîãî ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ìåñòíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè. Ðóññêèõ
ëþäåé, êîòîðûå ìîãëè áû âûïîëíèòü ýòó íåìàëîâàæíóþ ðîëü, â êðàå
ñîâåðøåííî íå áûëî, äà è òåïåðü íåò. Åñòåñòâåííî, ÷òî ðóññêîìó ïîìåùèêó
ïðèõîäèëîñü îáðàùàòüñÿ ê ýëåìåíòó ïîëüñêîìó, â ðÿäàõ êîòîðîãî âåñüìà
ìíîãî ëþäåé åñëè íå ñ ñïåöèàëüíûì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì îáðàçîâàíèåì,
òî âî âñÿêîì ñëó÷àå äîñòàòî÷íî ïîäãîòîâëåííûõ äëÿ óñïåøíîãî âåäåíèÿ
êðóïíîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è õîðîøî îçíàêîìëåííûõ ñ ìåñòíûìè
ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííûìè óñëîâèÿìè è ñ ìåñòíûìè ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííûìè
ðûíêàìè.
Â ðåçóëüòàòå â êðàå ñïëîøü è ðÿäîì ïðèõîäèòñÿ íàòàëêèâàòüñÿ íà òàêîå
ÿâëåíèå, ÷òî èìåíèå ÷èñëèòñÿ çà ðóññêèì ïîìåùèêîì, ñîñòîÿùèì íà
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå â êðàå èëè çà åãî ïðåäåëàìè, à ôàêòè÷åñêè îíî
íàõîäèòñÿ â ðóêàõ óïðàâëÿþùåãî ïîëÿêà, êîòîðûé çàâîäèò âñþ ïîëüñêóþ
÷åëÿäü è óñòàíàâëèâàåò îòíîøåíèÿ ê ìåñòíîìó áåëîðóññêîìó íàñåëåíèþ
ñîâåðøåííî òàêèå æå, êàêèå óñòàíàâëèâàþòñÿ ýêîíîìèåþ èìåíèÿ,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ïîëÿêà.
Ðàñïðîñòðàíåíèå âûñøåãî àãðîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñðåäè ðóññêèõ
ëþäåé ìåñòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ìîãëî áû âíåñòè â ýòó îáëàñòü
çíà÷èòåëüíûå ïåðåìåíû äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè áû íå áûëî òåíäåíöèè
ñîçäàâàòü íîâûå êàäðû ðóññêèõ çåìëåâëàäåëüöåâ.
Òàêèì îáðàçîì, èç âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùèìú íóæäàì è èíòåðåñàì êðàÿ, òàê
êàê ñ÷àñòëèâî ñîåäèíÿåò â ñåáå è ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû
ðóññêîãî íàñåëåíèÿ è äàåò âîçìîæíîñòü ïðàâèòåëüñòâó ñ íàèáîëüøèì
óñïåõîì äîñòèãíóòü òåõ öåëåé, êîòîðûé îíî ñåáå ñòàâèò â ýòîì êðàå.
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò áóäåò èìåòü êðóïíîå âëèÿíèå è íà
ðàçâèòèå õîçÿéñòâà êðåñòüÿíñêîãî è âëèÿíèå íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêîå, íî
è ïîëèòè÷åñêîå. Áûñòðûé ðîñò â êðàå õóòîðíîãî õîçÿéñòâà ïîðîäèë ñïðîñ
íà àãðîíîìè÷åñêèå çíàíèÿ. Ýòè çíàíèÿ ïðîíèêàþò â êðåñòüÿíñêóþ ñðåäó
â íàñòîÿùåå âðåìÿ äâóìÿ ïóòÿìè: ñ îäíîé ñòîðîíû ÷åðåç ïîñðåäñòâî
ïðàâèòåëüñòâåííûõ àãðîíîìîâ è èíñòðóêòîðîâ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû ÷åðåç
ïîñðåäñòâî ìåñòíûõ ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ, íàõîäÿùèõñÿ
âñåöåëî â ðóêàõ ïîëÿêîâ. Îêàçûâàÿ òî èëè äðóãîå âîçäåéñòâèå íà ðàçâèòèå
êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà, ïîëüñêèå ñåëüñêî-õîçÿñòâåííûå îáùåñòâà
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íåñîìíåííî ïðîâîäÿò ïàðàëëåëüíî è ñâîè ïîëîíèçàòîðñêèå òåíäåíöèè,
êîòîðûì áóäåò ïîëîæåí ïðåäåë, åñëè ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííûå çíàíèÿ áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ â êðåñòüÿíñêèå ìàññû èñêëþ÷èòåëüíî ðóññêèìè àãðîíîìàìè.
×òî êàñàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ïóíêòà äëÿ îòêðûòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èíñòèòóòà, òî âñå ïðåèìóùåñòâà â ýòîì îòíîøåíèè íà ñòîðîíå ãîðîäà
Ìèíñêà.
Ìèíñê íå òîëüêî ÿâëÿåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêèì öåíòðîì Ñåâåðî-Çàïàäíàãî
êðàÿ, íî è öåíòðîì ìåñòíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Ñ 1872 ïî 1902 ãîä â Ìèíñêå áûëè ñîñðåäîòî÷åíû áûâøèì Ìèíèñòåðñòâîì Çåìëåäåëèÿ è Ãîñóäàðñòâåííûõ èìóùåñòâ ðàáîòû Çàïàäíîé
ýêñïåäèöèè ïî îñóøåíèþ áîëîò. Íå òàê äàâíî Äåïàðòàìåíòîì Çåìëåäåëèÿ
ãóáåðíèè Ìèíñêàÿ, Ìîãèëåâñêàÿ, Âèòåáñêàÿ, Ñìîëåíñêàÿ è ×åðíèãîâñêàÿ
âûäåëåíû â îñîáûé ðàéîí ïî êóëüòóðå ëóãîâ è êîðìîäîáûâàíèþ. Ýòè æå
ãóáåðíèè, çà èñêëþ÷åíèåì Ñìîëåíñêîé, ïðåäïîëîæåíî âêëþ÷èòü â ðàéîí
ðàáîò îáëàñòíîé áîëîòíîé ñòàíöèè, íàõîäÿùåéñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîð.
Ìèíñêå.
Äàëåå ñ ëåòà 1913 ãîäà Ãëàâíûì Óïðàâëåíèåì Çåìëåóñòðîéñòâà è Çåìëåäåëèÿ áûëà ñôîðìèðîâàíà îñîáàÿ Ïîëåññêàÿ èçûñêàòåëüíàÿ ìåëèîðàòèâíàÿ ïàðòèÿ, èìåþùàÿ ñâîèì îáúåêòîì ãëàâíûì îáðàçîì ãóáåðíèè
Ñåâåðî-Çàïàäíîãî êðàÿ.
Íàðÿäó ñ ïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, îáñëóæèâàþùèìè íóæäû
ïîëåññêîãî ðàéîíà â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ñ îòêðûòèåì â êðàå çåìñêèõ ó÷ðåæäåíèé, âîçíèêàþò äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ òåõ æå ðàéîííûõ íóæä è îðãàíèçàöèè è ìåðîïðèÿòèÿ çåìñêèå. Òàêîâû, íàïðèìåð, ó÷ðåæäàåìûå ìåñòíûìè ãóáåðíñêèìè çåìñòâàìè êóëüòóð-ãèäðîòåõíè÷åñêèå áþðî, ðàçíûõ
òèïîâ îïûòíûå îðãàíèçàöèè è ðÿä äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé îáùåàãðîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà.
Âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ íóæäàþòñÿ â ïîäãîòîâëåííûõ ëþäÿõ, à òàêîâûõ
íà ìåñòå íåò.
Íåçàâèñèìî îò âñåãî ýòîãî,Ìèíñêàÿ ãóáåðíèÿ, ñ ïðèëåãàþùèìè ê íåé
ñîñåäíèìè ãóáåðíèÿìè ñ îäèíàêîâûìè óñëîâèÿìè êëèìàòà è ïî÷âû,
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ îãðîìíóþ ïëîùàäü ñ îãðîìíûì çàïàñîì íåðàçðàáîòàííûõ ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ, êîòîðûå æäóò ëþäåé çíàíèé è îïûòà.
á-Î

ïîñòðîéêå ïðàâîñëàâíîãî õðàìà âî èìèÿ ñâÿòèòåëåé Êèðèëëà è Ëàâðåíòèÿ
â äðåâíåì Òóðîâå-á.
Ìåñòå÷êî Òóðîâú, Ìîçûðñêàãî óåçäà, â èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì íûíåøíåãî Ñ.-Çàïàäíàãî Êðàÿ èãðàåò òó æå ðîëü, êàê âîîáùå â Ðîññèè ìàòü
ãîðîäîâ ðóññêèõ  Êèåâ. Íåêîãäà ñëàâíûé ñòîëüíûé ãîðîä, à íûíå
íåáîëüøîå ìåñòå÷êî  Òóðîâú ÿâèëñÿ êîëûáåëüþ õðèñòèàíñòâà, îòêóäà

Recenzje, omówienia, publikacje ród³owe

319

ñâåòëûå ëó÷è åâàíãåëüñêîãî ó÷åíèÿ è ïðàâîñëàâíîé êàôîëè÷åñêîé âåðû
øèðîêèì è ÿðêèì ñíîïîì îçàðèëè Ïîëåñüå, ñïåðâà â ïðåäåëàõ íûíåøíèõ
Ìîçûðñêîãî è Ïèíñêîãî óåçäîâ, à çàòåì è äàëåå, ïî ïðî÷èì çåìëÿì
òåïåðåøíåé Ìèíñêîé è ñîñåäíèõ ñ íåþ ãóáåðíèé. Ïðåäàíèå ãëàñèòú, ÷òî
Òóðîâñêîå êíÿæåñòâî ïîëó÷èëî ñâîå íàèìåíîâàíèå îò ïåðâîãî ñâîåãî êíÿçÿ
Òóðà. Âàðÿã ïî ïðîèñõîæäåíèþ Òóð â ñîñòàâå äðóæèíû Àñêîëüäà è Äèðà
ïîñëå ïîõîäà íà Öàðåãðàäú, ïðèíÿë Ñâ. Êðåùåíèå è çàñèìú íàñàäèë ó÷åíèå
Ãðå÷åñêîé âåðû è â ïîñåëåíèÿõ äðåâíèõ ÿòâÿãîâ, äðåâëÿí, äðåãîâè÷åé,
êðèâè÷åé è ðàäèìè÷åé, æèâøèõ ïî áåðåãàì Äíåïðà è Ïðèïÿòè, â ðàéîíå
íàñòîÿùèõ Ìèíñêîé, Ìîãèëåâñêîé, ×åðíèãîâñêîé è Âèòåáñêîé ãóáåðíèé.
Ýòè ñëàâÿíñêèÿ ïëåìåíà îáðàçîâàëè ñîáîþ òîò íàðîä, êîòîðûé òåïåðü
èçâåñòåí ïîä íàçâàíèåì Áåëîðóñîâ -íàçâàíèåì, äàííûì åìó, êàê ïîëàãàþò
èñòîðèêè, îò òåõ áåëûõ ñâèòîê, êîòîðûå íîñèëè óêàçàííûå ïëåìåíà... Óæå
â ïîëîâèíå XI âúêà îáðàçîâàëàñü è îñîáàÿ Òóðîâñêàÿ åïàðõèÿ, íà÷àëî
êîòîðîé áûëî ïîëîæåíî ïðè êíÿçå Âëàäèìèðå. Ïåðâûì Åïèñêîïîì
Òóðîâñêèì áûë Ñèìåîí, ïîñòàâëåííûé Ìèòðîïîëèòîì Êèåâñêèì
Ëåîíòèåì, à çàñèì 8-ì è 9-ì Åïèñêîïàìè Òóðîâñêèìè áûëè â XII âåêå íûíå
áëàãîãîâåéíî ÷òèìûå íàñåëåíèåì Ìèíñêîé ãóáåðíèè Ñâÿòèòåëè Êèðèëë
è Ëàâðåíòèé.
Âèäíûì è ñòîéêèì áîðöîì çà ïðàâîñëàâíóþ âåðó ñâîåé åïàðõèè ÿâèëñÿ
â ýòîò òÿæåëûé ïåðèîä ãîíåíèé ïðåñëåäîâàíèÿ ïðàâîñëàâíûõ Ñâ. Êèðèëë.
Ðîäèëñÿ îí â ã. Òóðîâ îò áåäíûõ è áëàãî÷åñòèâûõ ðîäèòåëåé, ïðèíÿë
ìîíàøåñòâî è èçáðàë òðóäíåéøèé ïîäâèã ïîäâèæíè÷åñòâà - ñòîëïíè÷åñòâî.
Ñëàâà î åãî ïîäâèãàõ ðàñïðîñòðàíèëàñü äàëåêî, è íàðîäîì Òóðîâñêèì
â 1169 ãîäó áûë èçáðàí è ïîñòàâëåí â åïèñêîïû, îñòàâàÿñü íà àðõèïàñòûðñêîé ñâîåé êàôåäðå äî 1189 ãîäà, êîãäà îí ñíîâà óäàëèëñÿ óåäèíåíèå. Â Òóðîâå è ïîíûíå ñîõðàíèëèñü ñëåäû òîãî îáèòàëèùà, äâîðöà,
êîòîðîå çàíèìàë ñâÿòèòåëü íà ìåñòå íûíåøíåé Áîðèñîãëåáñêîé öåðêâè. Ãîä
áëàæåííîé êîí÷èíû ñâÿòèòåëÿ òî÷íî íåèçâåñòåíú, ðàâíî êàê ïî ñåé ÷àñ íå
óäàëîñü îáðåñòè Ñâÿòûÿ íåòëåííûÿ ìîùè ýòîãî Ïðàâåäíèêà. Âîçìîæíî
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ñîâðåìåííèêè ñâÿòèòåëÿ ñêðûëè ìåñòî åãî ïîãðåáåíèÿ,
îïàñàÿñü íàøåñòâèÿ òàòàð è ïîðóãàíèÿ äîðîãîãî äëÿ íèõ ïðàõà. Ñëàâíûì
ïðîäîëæàòåëåì äåÿòåëüíîñòè åïèñêîïà Êèðèëëà â äåëå íàñàæäåíèÿ
ïðàâîñëàâíîé âåðû ÿâèëñÿ åïèñêîï Ëàâðåíòèé. Êðîâàâàÿ áîðüáà ñ èåçóèòàìè è çàùèòà óãíåòåííûõ åäèíîâåðöåâ îò ïîä÷èíåíèÿ Ïàïå âûïàëè
è íà äîëþ Ñâ. Ëàâðåíòèÿ. Òÿãîñòíûé ïåðèîä ýòîò â èñòîðèè íàøåé öåðêâè
îñòàíåòñÿ íà âåêè ïàìÿòíûì. Ñâÿòèòåëü Ëàâðåíòèé, êàê ãëàñèò ëåòîïèñü,
áûë ïåðâîíà÷àëüíî èíîêîì ïå÷åðñêîãî èãóìåíñòâà, çàñèì áûë íà çàòâîðå
â Èçÿñëàâîâî-Äìèòðèåâîì ìîíàñòûðå è çäåñü âûñîêèìè ïîäâèãàìè äîñòèã
äàðà èñöåëåíèé, ïðîñëûâ ÷óäîòâîðöåì. Â èñòîðèè íå âñòðå÷àåòñÿ ñëåäà,
êàêèì îáðàçîì ñâÿòèòåëü îêàçàëñÿ ïîòîì íà åïèñêîïñêîé êàôåäðå â Òóðîâå.
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Âîçìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî Èçÿñëàâîâ Äìèòðèåâ ìîíàñòûðü, ïîñòðîåííûé
íà çåìëå êíÿçåé Òóðîâñêèõ, íàõîäèëñÿ ÷ðåç âëàäåòåëÿ ïîñëåäíåé êíÿçÿ
Ñâÿòîïîëêà Èçÿñëàâîâè÷à â òåñíîé äóõîâíîé ñâÿçè ñ Òóðîâîì, è ÷òî ýòîò
êíÿçü ïðèãëàñèë òóäà íà åïèñêîïñòâî ñâÿòèòåëÿ Ëàâðåíòèÿ, ïðîñëàâèâøåãî
ñåáÿ ïîäâèãàìè ñòðîãîé æèçíè è ÷óäåñíûì äàðîì èñöåëåíèÿ. Ñóäÿ äàëåå ïî
íåêîòîðûì ñîõðàíèâøèìñÿ äîêóìåíòàì, íåòëåííûå ìîùè Ñâ. Ëàâðåíòèÿ
áûëè íàéäåíû â öåðêâè íà êëàäáèùå Áîðèñîãëåáñêîãî åïèñêîïñêîãî ìîíàñòûðÿ (íûíå öåðêâè), à çàñèì óâåçåíû â Êèåâ, ãäå ïî÷èâàþò â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â Ïå÷åðñêîé Ëàâðå.
Òàêèì îáðàçîì áûâøèé ñòîëüíûé ãîðîä Òóðîâ ñûãðàë îãðîìíóþ ðîëü
â öåðêîâíîé è ãðàæäàíñêîé èñòîðèè Ðîññèè. Îí áûë íå òîëüêî êîëûáåëüþ
ïðàâîñëàâèÿ è ãîñóäàðñòâåííîñòè â Ñ.-Çàïàäíîì Êðàå, íî è îïëîòîì äëÿ
ïîñëåäíåãî â äåëå áîðüáû ñ ïîëüñêèì âëèÿíèåì, êîãäà íàðî÷íî
âûòðàâëÿëîñü èç ïàìÿòè íàðîäà âñå òî, ÷òî áûëî äîðîãî è áëèçêî äëÿ íåãî
 âåðà, ÿçûê è îáû÷àè. Â äàííîå âðåìÿ Òóðîâ ïðîäîëæàåò èìåíîâàòüñÿ
åïèñêîïñòâîì, è àðõèïàñòûðè, ïðèçâàííûå óïðàâëÿòü Ìèíñêîþ åïàðõèåþ,
íîñÿò òèòóë Åïèñêîïîâ Òóðîâñêèõ. Èñòîðè÷åñêàÿ ñâÿçü ñ ïðîøëûì
è áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü äàëåêîãî ïîòîìñòâà ïðîäîëæàþòñÿ ñóùåñòâîâàòü
â Òóðîâå ïî îòíîøåíèþ ê ñâåòëûì áîðöàì çà ïðàâîñëàâíóþ âåðó. Íè
ïðîòåêøèå âåêà, íè ïåðåæèòûÿ ãîäèíû áåäñòâèé íå ïîêîëåáàëè òîðæåñòâà
ãîñïîäñòâóþùåé íàøåé âåðû. Íàîáîðîò â òàêèõ èñïûòàíèÿõ îêðåïëà
ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü Ïîëåñüÿ è ïî ïðåæíåìó ñòîèò íà ñòðàæå äóõîâíûõ
èíòåðåñîâ ñâîåé ïàñòâû. Íî ïðàâîñëàâíîå íàñåëåíèå óåçäà, ÷òÿ áëàæåííóþ
ïàìÿòü Ñâ. Êèðèëëà è Ëàâðåíòèÿ, ãëóáîêî, îäíàêî, ñêîðáèò äóøîþ, ÷òî
ïîíûíå íà ìåñòå ñëàâíîãî ñëóæåíèÿ ýòèõ àðõèïàñòûðåé íå âîçäâèãíóòî
åùå õðàìà âî èìÿ ÷òèìûõ èìè ñâÿòûõ. Ýòà ãðóñòü ïðàâîñëàâíîãî íàñåëåíèÿ
Ìèíñêîé ãóáåðíèè âñåãäà îìðà÷àëà ñâåòëîå âîñïîìèíàíèå èñòîðèè êðàÿ
è â äóøå êàæäîãî òàèëàñü íàäåæäà íà òî, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî íûíåøíåå
ìåñòå÷êî Òóðîâ, ïðåâðàòÿñü ñíîâà â ãîðîä, óâèäèò ó ñåáÿ äîñòîéíûé
ïàìÿòíèê ñïîäâèæíèêàì çà ïðàâîñëàâíóþ âåðó  õðàì, ñîçäàííûé
óñåðäèåìú âåðóþùèõ è â íåì íåòëåííûå ìîùè ñâîåãî ÷òèìîãî ñâÿòèòåëÿ
Ëàâðåíòèÿ.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïî èíèöèàòèâå Ìîçûðñêîãî Ïðåäâîäèòåëÿ Äâîðÿíñòâà Ïåððåíà, óæå îáðàçîâàí è óòâåðæäåí Ïðåîñâÿùåííåéøèì Ìèòðîôàíîì, Åïèñêîïîì Ìèíñêèì è Òóðîâñêèì, êîìèòåò ïî ïîñòðîéêå â Òóðîâå
õðàìà - ïàìÿòíèêà âî èìÿ Ñâ. Êèðèëëà.
Õðàì ïðåäïîëàãàåòñÿ âîçäâèãíóòü íà ïëîùàäè ìåñòå÷êà, òàê êàê
íàèáîëåå ïîäõîäÿùåå äëÿ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ ìåñòî  Áîðèñîãëåáñêîãî ìîíàñòûðÿ, ãäå æèë è ïîäâèçàëñÿ ñâÿòèòåëü 725 ëåò òîìó íàçàä,
íûíå çàëèâàåòñÿ â ïîëîâîäüå âîäîé è äëÿ ïîñòðîéêè íåïðèãîäíî. Öåðêîâü
ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîçäàòü â ñòðîãîì ñòèëå XII ñòîëåòèÿ  òîé ýïîõè, êîãäà
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æèëè Ñâ. Êèðèëë è Ëàâðåíòèé, ïðè÷åì ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîáðàòü íà ñîçäàíèå
ýòîãî öåðêîâíîãî ïàìÿòíèêà 50000 ðóá. ïóòåú îáùåãóáåðíñêîé ïîäïèñêè.
ßâëÿÿñü ïàìÿòíèêîì ñòàðèíû, äàíüþ áëàãîäàðíîñòè è ïîêëîíåíèÿ
ïðàâîñëàâíîãî íàñåëåíèÿ ãóáåðíèè ïðåä ñâîèìè ìåñòíûìè ïîêðîâèòåëÿìè,
õðàì ýòîò è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèçâàí áóäåò ñëóæèòü ê îõðàíå ãîñïîäñòâóþùåé âåðû â Ñ.-Çàïàäíîì Êðàå, ÿâëÿÿñü ìåñòíûì îïëîòîì ïðàâîñëàâèÿ ïðîòèâ ïîïîëçíîâåíèé çàïàäà è ïðîïàãàíäû êàòîëèöèçìà. Â ýòîì
îòíîøåíèè Ìèíñêàÿ ãóáåðíèÿ ïðèîáðåòåò íîâîå ìîãó÷åå ñðåäñòâî áîðüáû
ñ ïîëîíèçàöèåé Êðàÿ è íîâóþ òâåðäûíþ ãîñóäàðñòâåííîñòè. Èñòîðè÷åñêè,
ñëåäîâàòåëüíî, Òóðîâ áóäåò âíîâü ïðèçâàí èãðàòü äëÿ Ïîëåñüÿ ðîëü çàùèòíèêà è ðàññàäíèêà ðåëèãèîçíî-íðàâñòâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ, ïðåäàííîñòè ïðåñòîëó è ðîäèíå.
Ðóññêàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ìèíñêîé ãóáåðíèè âåðèò, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ïîääåðæèò èäåþ ïîñòðîéêè íîâîãî ïðàâîñëàâíîãî õðàìà â Òóðîâå
âî èìÿ åãî ñâÿòèòåëåé Êèðèëëà è Ëàâðåíòèÿ è ýòîþ ïîääåðæêîþ óêðåïèò
â ñîçíàíèè áåëî-ðóññêîãî íàðîäà åãî ïðååìñòâåííóþ, íðàâñòâåííóþ ñâÿçü
ñ äðåâíåþ êîëûáåëüþ ïðàâîñëàâèÿ íà Ðóñè.
Îí íàäååòñÿ òàêæå, ÷òî îá ó÷ðåæäåíèè Êîìèòåòà ïî ïîñòðîéêå õðàìà
â Òóðîâå áóäåò ïîâåðãíóòî ê ñâÿùåííûì ñòîïàì ÃÎÑÓÄÀÐß ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ.
Áëàãîñêëîííîå âíèìàíèå ÅÃÎ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÎÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ
ê ýòîìó âûñîêîïàòðèîòè÷åñêîìó è ãîñóäàðñòâåííîìó äåëó îáðàòèò âçîðû
âñåé Ðîññèè íà äðåâíèé Òóðîâ è íàïîìíèòü êàæäîìó, ÷òî Áåëîðóññèÿ áûëà
ðîäíûì åå êðàåì, ãîðåâøèì ñâåòîì ïðàâîñëàâèÿ åùå â ïåðâûå âåêà
õðèñòèàíñòâà íà Ðóñè.
Áûëî áû êðàéíå æåëàòåëüíî äåíü îñâÿùåíèÿ õðàìà ñîåäèíèòü ñ äíåì
òîðæåñòâåííîãî âíåñåíèÿ â íåãî ÷àñòèöüå ñâ. ìîùåé Òóðîâñêàãî ñâÿòèòåëÿ
Ëàâðåíòèÿ.
Ìèíñêèé Ãóáåðíàòîð ÃÈÐÑÚ.
25 ÿíâàðÿ 1914 ãîäà.
Uwagi:
á-á Tytu³y kolejnych czêci memoria³u, umieszczone na marginesie, z lewej strony tekstu g³ównego.

