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Joanna Olechno-Wasiluk
Dialog kultur
w słownikach lingwokulturologicznych
(na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)
Artykuł poświęcony jest najnowszym rosyjskim pracom leksykograficznym – słownikom lingwokulturologicznym. Autorka skupiła się na roli
słowników nowego typu w kształtowaniu kompetencji międzykulturowych
i lingwokulturologicznych podczas zajęć z języka rosyjskiego jako obcego.
Słowa kluczowe: leksykografia kulturowa, słowniki lingwokulturologiczne, dialog kultur, lingwokulturologia, realioznawstwo

Zjawisko dialogu kultur we współczesnym świecie ma
szczególne znaczenie. W dobie migracji międzynarodowych, globalizacji i wielokulturowości na stałe wpisało się ono w naszą rzeczywistość. Dziś, co podkreślają badacze, „współpraca poszczególnych
krajów z pominięciem kultury dialogu, a więc szeroko rozumianej
różnorodności postaw etycznych, kulturowych, literackich, filozoficznych, społecznych, politycznych a także językowych i metodycznych, byłaby niemożliwa” [Borkowska, Łyda 2004: 5].
Z każdym rokiem wzrasta też znaczenie dialogu kultur
w przestrzeni edukacyjnej. Szczególną rolę w przygotowaniu ucznia/studenta do funkcjonowania w wielokulturowej rzeczywistości
odgrywa dydaktyka języków obcych. Przyswajanie języka obcego
wiąże się bowiem z przyswajaniem nowej kultury.
We współczesnej glottodydaktyce dominują dwa podstawowe nurty, dwie uzupełniające się koncepcje: dialogu kultur oraz
ścisłego powiązania języka i kultury, wyrażonego w haśle: język
poprzez kulturę, kultura poprzez język [Buchowiecka-Fudała, Piekarska-Winkler].
Glottodydaktyk wie, że sama znajomość języka nie wystarczy
do prawidłowej komunikacji. Uczący się musi zbudować mapę kultury, która poprzez poznawany język staje mu się po części dostępna
[Achtelik, Niesporek-Szamburska 2012: 199]. Jak słusznie zauważa
E. Zawadzka [2004: 186], sama znajomość języka obcego nie daje
wiedzy na temat: „odmiennych sposobów myślenia, odmiennych
typów doświadczeń, które konstytuują wizję świata posługującej się
tym językiem społeczności”. Uczący się powinien zostać wyposażony
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w narzędzia, które pozwolą mu na takie używanie języka, które jest
zgodne z obowiązującym w nim sposobem odwzorowywania i interpretowania świata, funkcjonującym u jego rodzimych użytkowników
[Achtelik, Niesporek-Szamburska 2012: 200].
W ostatnich latach w nauczaniu języków obcych zauważyć
można wyraźny rozkwit edukacji międzykulturowej, której celem
jest „kształtowanie świadomości o równorzędności wszystkich kultur, wytwarzanie umiejętności rozwiązywania problemów wynikających z uprzedzeń i stereotypów, kształcenie otwartości, tolerancji
i akceptacji” [Zawadzka 2004: 186].
To, co utrudnia wzajemne zrozumienie się i porozumienie,
to – zdaniem Lubeckiej, „silna kulturowa »inność« uczestników rozmów, ich brak wrażliwości na kulturowo zdeterminowaną semantykę
wypowiadanych przez każdą stronę słów i prezentowanych zachowań” [Lubecka 2003: 43–53].
Na lekcjach z języka obcego coraz częściej wprowadza się
elementy kultury danego kraju. Autorzy materiałów dydaktycznych
i nauczyciele zwracają uwagę na etykietę językową, normy różnorodnych zachowań socjalnych, coraz więcej uwagi poświęca się informacjom o charakterze realioznawczym i kulturoznawczym. Informacje takie kształtują u uczących się kompetencję socjokulturową, niezbędną w komunikacji międzykulturowej. Jak słusznie zauważa J. Orzechowska, nauka języka obcego w kontekście dialogu
kultur daje nieograniczone możliwości kształcenia i wychowania,
jeśli język wykorzystuje się jako środek poznania innej kultury
i realiów, samopoznania i wyrażenia własnej osobowości w procesie komunikacji. Jednak przed autorami podręczników do nauczania języków obcych i nauczycielami wciąż stoi pytanie o treść
i zakres oraz sposoby zapoznania oraz wprowadzenia w daną kulturę [Orzechowska 2014: 103–104].
Badanie problemu „język i kultura” rozpoczęło lingworealioznawstwo, związane właśnie z nauczaniem języka obcego. J. Wierieszczagin i W. Kostomarow – rosyjscy badacze, twórcy lingworealioznawstwa – podkreślają, że przyswajając język człowiek jednocześnie przenika w drugą kulturę, przyswaja jej bogactwo, utrwalone właśnie w tym języku [Верещагин, Костомаров 1990: 4]. Lingworealioznawstwo określa się więc jako metodykę zapoznawania
obcokrajowców, za pośrednictwem języka i w procesie nauczania,
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z rzeczywistością danego kraju, jego kulturą. Z przytoczonej definicji wyłaniają się dwa cele lingworealioznawstwa: lingwistyczny –
nauczyć języka jako środka komunikacji językowej i poznawczy –
zapoznać z szeroko rozumianą kulturą. Jak słusznie zauważa B.W.
Tarjev, tradycyjne lingworealioznawstwo było jedynie „jedną ze
składowych metodyki nauczania języka obcego”, dziś stało już „wiodącą składową w procesie nauczania języka obcego i sposobem realizacji dominującej w dydaktyce języków obcych idei dialogu kultur”
[Тарев 2013: 393]. Takie podejście nazwane zostało przez rosyjskiego językoznawcę W.W. Worobjowa „lingwokulturologią”. Ta stosunkowo nowa dyscyplina powstała na styku kulturologii i lingwistyki i nazywana jest również lingwistyką kulturową.
Jak słusznie zauważa Orzechowska, nauczyciele mogą wykorzystać osiągnięcia tej dyscypliny, a szczególnie jej aspektu praktycznego, zorientowanego na nauczanie języka rosyjskiego jako obcego, w kształtowaniu kompetencji lingwokulturologicznej, czyli
„umiejętności rozumienia mentalności narodu, którego język
przyswajamy […]. Kompetencja ta, to wiedza idealnego odbiorcy/producenta o całym systemie wartości, które są wyrażone przy
pomocy języka” [Воробьёв 1997: 112]. Uczony podkreśla również
ważną rolę komentarza lingwokulturologicznego na zajęciach z języka obcego (który ma ukazywać funkcjonowanie jednostki językowej w powiązaniu z kulturą), a także na rolę tego komentarza
w hasłach słownikowych opracowań leksykograficznych.
Badacze podkreślają, że współczesna leksykografia to
synteza filologii (języka) i kultury, w szerokim znaczeniu tego słowa. Dlatego też nauka opisująca metody tworzenia słowników lingwokulturologicznych i artykułów słownikowych w nich zawartych
rozwija się coraz aktywniej.
Słowniki, jako „osobny gatunek literacki” [Miodunka 1989:
215], tworzą wielogłosową narrację o świecie – zarówno o świecie
języka, jak i o świecie pozajęzykowym [Chlebda 2010: 15]. Tworzenie wspólnej przestrzeni kulturowej za pomocą słownika, który
może występować jako „zwierciadło kultury”, nabiera szczególnego znaczenia w ramach komunikacji międzykulturowej, kiedy to
rozmówca dla prawidłowej komunikacji musi przezwyciężyć nie
tylko barierę językową, ale i kulturową. Język akumuluje wiedzę
o kulturze i jak słusznie zauważa Worobiow, „obiektywna i pełna
7
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interpretacja kultury narodu wymaga odpowiedniego podejścia
i opisu” [Воробьёв 2006: 44–45].
O. Iwaniszczewa w swojej pracy Język i kultura daje przykłady wielu wyrazów i wyrażeń rosyjskich, których sama translacja
na język polski niewiele wnosi w zrozumienie tych jednostek
leksykalnych. Są to słowa ze znaczeniem narodowo-kulturowym,
nacechowane kulturowo, np.: трудодень, трудоармия, колхоз,
октябрь, ленинский уголок, балалайка, горилка, квас, дача, бурлак, белогвардиец, баня, брага, дядя Стёпа, шапокляк, Кащей
Бессмертный, крепостное право, берёза, верба, буревестник,
колхозник. W lingwokulturologii takie jednostki językowe nazywane są lingwokulturorematami [Воробьёв 2006: 44–45].
W zrozumieniu przytoczonych wyżej słów potrzebny jest
komentarz lingwokulturologiczny. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, studentów i nauczycieli na rynku rosyjskim coraz
częściej pojawiają się słowniki opatrzone komentarzem lingwokulturologicznym, ukazującym funkcjonowanie jednostki językowej w powiązaniu z kulturą [Россия. Большой лингвострановедческий словарь 2007; Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический
комментарий 2006; Словарь русской ментальности 2014].
Chcąc podkreślić znaczenie słowników lingwokulturologicznych w pełnej komunikacji, prześledzimy znaczenie lingwokulturorematu дача w trzech różnych słownikach: w Wielkim słowniku
rosyjsko-polskim [2004: 243], w Wielkim słowniku języka rosyjskiego [Большой толковый словарь русского языка, 2007: 146–147]
oraz w rosyjsko-rosyjskim słowniku lingworealioznawczym [Россия. Большой лингвострановедческий словарь, 2007: 146–147]
(ze względu na strukturę hasła słownikowego możemy nazwać go
też lingwokulturologicznym [Olechno-Wasiluk 2014: 44–56]).
Wybór leksemu дача nie jest przypadkowy. Już na początkowym etapie nauczania języka rosyjskiego, przy temacie „moje
hobby”, niemalże we wszystkich podręcznikach do nauki języka
rosyjskiego pojawia się wyrażenie ехать на дачу.

8
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Wielki słownik
rosyjsko-polski
дача
–
1.
letnisko, willa;
domek letniskowy; dacza (pot.);
2. letnisko, miejscowość letniskowa; 3. działka
leśna.

Wielki słownik
języka rosyjskiego
дача – 1. – к Дать
(1,7 знач.). Дать
взяток. 2. Порция
даваемая в один
приём. Две дачи
овса.
2. Загородный дом
для летнего отдыха. Снимать дачу.
Приобрести дачу.
3. Загородная
местность с таким
домом (домами).
Жить на даче.
Поехать на дачу.
4. Участок земли
под лесом. Лесная
дача.

9

Rosja. Wielki słownik
lingworealioznawczy
дача – Загородный дом для
летнего отдыха городских жителей, а также загородная
местность с таким домом или
домами […] Человек, владеющий собственной дачей, – дачевладелец (ж.р. дачевладелица). […] Городских жителей,
временно живущих на собственной или снятой даче, в дачной местности, а иногда и просто в деревне называют дачники. Дачный отдых всегда был
популярной формой летнего
отдыха у россиян разных сословий. Эта традиция связана
[…] с обычаем дворян проводить зиму в городе, а лето –
в загородном поместье и усадьбе. Типичными чертами дачного отдыха всегда считались
дневные прогулки в лесу или
в поле, купание в реке или
в пруду и вечернее чаепитие
(см. самовар, чай). Еще одной
распространенной именно в
России формой дачных развлечений всегда были походы
в лес за ягодами и грибами.
[…] в 1930-е гг. советская
власть стала выделять участки
земли […]. Начиная с 50–60-х
гг. ХХ в. дачниками начали
становиться и рядовые граждане. […] Обычный размер
участков был от 0,4 до 0,8 га,
а чаще всего 0,6 га (то есть 600
кв. м), поэтому эти участки получили обобщенное название
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шесть соток. […] Дачная
жизнь – популярная тема произведений русской литературы. Слово дача часто встречается если не в заглавиях, то
в текстах многих произведений
русских классиков, начиная от
первой фразы неоконченного
произведения А.С. Пушкина
«Гости съезжались на дачу»
и кончая известной пьесой
Максима Горького «Дачники»
(1904 г.).
Современные русские называют дачниками всех, кто, независимо от формы собственности и рода занятий, проводит
лето за городом. В переносном
смысле дачником или дачницей
иронически называют человека, не желающего выполнять
тяжелую крестьянскую работу.

Analizując powyższą tabelę, zauważamy, że słownik rosyjsko-polski podaje translację słowa дача, bez żadnego komentarza.
Wielki słownik języka rosyjskiego podaje szerszą definicję (dowiadujemy się z niej, że daczę można wynająć lub nabyć, że możemy na nią pojechać), ale dopiero słownik lingworealioznawczy
pokazuje nam inne aspekty leksemu дача. Wykorzystano tu, zaproponowany przez Worobjowa, model opisu, który obejmuje syntaktykę, semantykę, sygmatykę i pragmatykę.
W słowniku lingworealioznawczym poznajemy znaczenie
słownikowe (semantyka) leksemu дача: Загородный дом для летнего отдыха городских жителей, а также загородная местность с таким домом или домами; opis (sygmatyka): От стационарного загородного дома, где живут постоянно, дача может отличаться, например, системой отопления, рассчитанной только на теплое время года, или характером мебели
(традиционно это легкая, плетеная дачная мебель); informację encyklopedyczną (sygmatyka): […] эта традиция связана,
10
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по-видимому, с обычаем дворян проводить зиму в городе, а лето
– в загородном поместье и усадьбе; Дачный отдых всегда был
популярной формой летнего отдыха у россиян разных сословий
[…] Уже в 1930-е гг. советская власть стала выделять
участки земли и строить специальные дачи для представителей советской художественной и инженерно-технической
интеллигенции, для деятелей науки. Тогда же стали возникать
дачные поселки […] Начиная с 50–60-х гг. ХХ в. дачниками
начали становиться и рядовые граждане. Большие участки
земли под строительство дач давались различным предприятиям, учреждениям, организациям […]. Обычный размер
участков был от 0,4 до 0,8 га, а чаще всего 0,6 га (то есть
600 кв. м), поэтому эти участки получили обобщенное название
шесть соток. Для строительства и эксплуатации дач люди
объединялись в так называемые дачно-строительные кооперативы (ДСК); informację o funkcjonowaniu realiów w literaturze (syntaktyka): Дачная жизнь – популярная тема произведений русской литературы. Слово дача часто встречается если
не в заглавиях, то в текстах многих произведений русских
классиков, начиная от первой фразы неоконченного произведения А.С. Пушкина «Гости съезжались на дачу» и кончая известной пьесой Максима Горького «Дачники» (1904 г.); miejsce
i funkcjonowanie jednostki w języku (syntaktyka): Человек, владеющий собственной дачей, – дачевладелец (ж. р. дачевладелица). Городских жителей, временно живущих на собственной
или снятой даче, в дачной местности, а иногда и просто в деревне называют дачники; Современные русские называют дачниками всех, кто, независимо от формы собственности и рода
занятий, проводит лето за городом. В переносном смысле дачником или дачницей иронически называют человека, не желающего выполнять тяжелую крестьянскую работу; informację
o asocjacjach związanych z leksemem дача u Rosjan (pragmatyka): Типичными чертами дачного отдыха всегда считались
дневные прогулки в лесу или в поле, купание в реке или в пруду
и вечернее чаепитие (самовар, чай). Еще одной распространенной именно в России формой дачных развлечений всегда были походы в лес за ягодами и грибами.
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Powyższy komentarz do lingwokulturorematu дача okazuje
się być stosunkowo pełnym opisem tej jednostki językowej,
głęboko zakorzenionej w kulturze i świadomości Rosjan. Dowiadujemy się, że дача nie jest w Rosji wyznacznikiem statusu społecznego
(w przeciwieństwie do Polski). Kiedy Rosjanin mówi, że ma działkę
i jeździ na nią co tydzień, nie musi to wcale oznaczać, że jest bogaty.
Po prostu jest jednym z 51% Rosjan, którzy mają domek letniskowy
za miastem [Опрос: у половины россиян]. Definicja ze słownika
lingworealioznawczego okazuje się być pomocna w zrozumieniu
tytułu artykułu „Шесть соток свободы...” – jest to odniesienie do
wielkości działki pod domek letniskowy (0,6 ha to średnia wielkość
ziemi, którą otrzymywano pod daczę w latach 50–60. XX wieku).
I mimo że dziś wielkość ziemi jest różna, to wyrażenie „шесть
соток” jest miarą kojarzoną z domkiem letniskowym za miastem.
Czasopisma dla ogrodników i sadowników rosyjskich często mają
wyrażenie „шесть соток свободы...” w swoim tytule. W roku 2014
powstał również film „Шесть соток счастья” w reżyserii Jurija
Lejzerova opowiadający o zdradzonej kobiecie, która po dramacie,
który ją spotkał, porzuca wszystko i przeprowadza się do domku
letniskowego, który z czasem staje się jej rajem na ziemi.
Po przytoczonych tytułach widzimy, że „шесть соток”,
miara kojarząca się do dziś Rosjanom z działką, łączy się z takimi
słowami jak wolność (свобода) i szczęście (счастье). Takie właśnie asocjacje wywołuje u Rosjan дача.
Reasumując, zajęcia z języka obcego odgrywają bardzo
ważną rolę we współczesnym dialogu kultur, a wykorzystanie na
nich słowników lingwokulturologicznych ma nieprzecenione znaczenie, gdyż są one źródłem wiedzy na temat kultury danego kraju.
Informacja kulturologiczna zawarta w omawianych słownikach poszerza horyzonty czytelnika, daje mu możliwość zrozumienia kultury danego narodu i może pomóc w zrozumieniu zawiłości i niuansów językowych. Informacja zawarta w słownikach lingwokulturologicznych pomaga zrozumieć dany tekst na poziomie rozumienia
go przez rodzimego użytkownika.
Brak dialogu międzykulturowego powoduje szereg negatywnych następstw – tworzenie się uproszczonych, stereotypowych
wyobrażeń o innych, występowanie różnego rodzaju przejawów
niechęci kulturowej, co może mieć skutki, np. w postaci postrzega12
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nia innych kultur jako gorsze, mniej wartościowe. Język jako wytwór kultury i jej składnik jest silnie przez nią zdeterminowany.
Uczący się języka obcego, aby odnieść sukces komunikacyjny musi
posiąść, wspomnianą wcześniej, kompetencję socjokulturową,
lingwokulturologiczną oraz mieć podstawową wiedzę na temat językowego obrazu świata narodu, którego język poznaje.
Naukowcy i praktycy mają świadomość potrzeby znajomości realiów danego kraju i jego kultury, gdyż niewiedza ta wpływa na zakłócenie komunikacji. Niejednokrotnie – w rozmowach
przedstawicieli różnych nacji władających tym samym językiem –
dochodzi do nieporozumień. Są one rezultatem przynależności jej
uczestników do różnych kultur i co za tym idzie – ich różnej wiedzy o świecie [Тер-Минасова 2008: 6].
Znajomość jednej i drugiej kultury – przez język – pozwala
na swobodną komunikację w dwóch przestrzeniach kulturowych,
ale także na dostrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy dwiema
kulturami, na zwalczanie stereotypów, budowanie wrażliwości kulturowej, która jest niezbędna w dialogu kultur.
Bibliografia
Achtelik A., Niesporek-Szamburska B. (2012), Dialog kultur, czyli o podręczniku dla dzieci do nauczania języka polskiego jako drugiego, „Postscriptum polonistyczne”, nr 2 (10).
Kultura dialogu. Tożsamość europejska a edukacja (2004), pod red. E. Borkowskiej, Andrzeja Łydy, Katowice.
Buchowiecka-Fudała A., Piekarska-Winkler D., Bez tajemnic o tajemniczej
rosyjskiej duszy. Dydaktyzacja materiałów kulturoznawczych –
wskazówki praktyczne, http://jows.pl/content/bez-tajemnic-o-tajemniczej-rosyjskiej-duszy-dydaktyzacja-materia%C5%82%C3%B3wkulturoznawczych-%E2%80%93-wskaz [dostęp: 01.09.2015].
Chlebda W. (2010), W poszukiwaniu językowo-kulturowego obrazu świata
Słowian, [w:] Etnolingwistyka a leksykografia, pod red. W. Chlebdy,
Opole.
Lubecka A. (2003), Nauczanie języków obcych a dialog międzykulturowy,
„Biuletyn Glottodydaktyczny”, nr 9.
Miodunka W. (1989), Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa.
Olechno-Wasiluk J. (2014), Лингвокультурная лексикография. Лингвострановедческие и лингвокультурологические словари, „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego”, nr 2 (7).

13

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (10) 2017
Orzechowska J. (2014), Rola i struktura komentarza lingwokulturologicznego (na przykładzie Kołobka), „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego”, nr 2 (7).
Wilczyńska W. (2005), Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej, [w:] Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa
i komunikacja interkulturowa, pod red. Macieja Mackiewicza, Poznań.
Winiarski M. (2000), Znaczenie i wymiary dialogu międzyludzkiego, [w:]
Pilch T. (red.), O potrzebie dialogu kultur i ludzi, Warszawa.
Zawadzka E. (2004), Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków.
Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. (1990), Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского как иностранного, Москва.
Воробьев В.В. (1997), Лингвокультурология. Теория и методы, Москва.
Воробьев В.В. (1997a), Основы лингвокультурологического описания
языка, [w:] Лингвистические и лингводидактические основы
обучения русскому языку как иностранному, Москва.
Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. (2001), Старые мехи и молодое вино.
Из наблюдений над русским словоупотреблением конца XX века,
Санкт-Петербург.
Опрос: у половины россиян есть дача, 33 процентам она не нужна,
http://realty.vesti.ru/news/show/id/19043.
Тер-Минасова С.Г. (2008), Язык и межкультурная коммуникация, Москва.
Тарев Б.В. (2013), Лингвокультурологический словарь как отражение диалога культур, „Функциональная лингвистика”, № 5, http://publications.hse.ru/articles/105710873.
Słowniki:
Nowy słownik języka polskiego PWN (2002), pod red. E. Sobol, Warszawa.
Wielki słownik rosyjsko-polski (2004), Mirowicz A., Dulewiczowa I., GrekPabisowa I., Maryniakowa I., Warszawa.
Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий (2006), oтветственный редактор Телия В. Н., Москва.
Россия. Большой лингвострановедческий словарь (2007), ред. Прохоров Ю.Е., Москва.
Словарь русской ментальности (2014), Колесов В.В., Колесова Д.В.,
Харитонов А.А., Златоуст, Санкт-Петербург.
Большой толковый словарь русского языка (2006), ред. Кузнецов С.А.,
Санкт-Петербург.

14

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (10) 2017
The role of linguocultural dictionaries in the dialogue of cultures
(a case study of Polish and Russian)
This paper concerns the most recently developed type of Russian lexicographical resources – linguo-cultural dictionaries. It shows that such
dictionaries play an important role in teaching a foreign language (in this
case: Russian) as they constitute a sort of treasury of spiritual and material
national culture. Such resources are among the most effective methods of
preserving nation-specific and culture-related information. As part of the
culture of a given society, they reflect the nation’s linguistic vision of the
world. Gaining acquaintance with the culture of a given country in the process of teaching and learning a foreign language allows students to curb
stereotypes and build cultural sensitivity, which is indispensable in the
dialogue of cultures.
Key words: cultural lexicography, linguocultural dictionaries, dialogue of
cultures, linguocultural studies, country studies dictionary.
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Ksenia Stępień
Realizacja tendencji językowych
w innowacjach frazeologicznych
języka polskiego i rosyjskiego
Język nieustannie jest narażony na zmiany natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej, które odzwierciedlane są na wszystkich płaszczyznach systemu
językowego. Za sprawą wpływu demokratyzacji społeczeństwa odbywa
się liberalizacja języka, która dokonuje się przez wdrożenie stylu potocznego z elementami kolokwializmów, gwary społeczno-zawodowej, ekspresywizmów, amerykanizmów i anglicyzmów. Z kolei nadmiar informacji skutkuje ekonomią językową, częstym użyciem słownictwa nacechowanego oraz komunikatów o dużym stopniu ekspresywności. Związki frazeologiczne wówczas stają się odpowiednim środkiem do wzbogacenia
tekstu w walory stylistyczne. Z drugiej zaś strony celowe przekształcenie
frazeologizmów pozwala na wzmocnienie efektu stylistycznego oraz przystosowanie ich do warunków kontekstu. Analiza pokazuje, że sposób modyfikacji najczęściej używanych innowacji frazeologicznych uwarunkowany jest wpływem najbardziej aktywnych tendencji językowych. Ponadto mechanizm ich realizacji jest analogiczny zarówno dla innowacji polskich, jak i rosyjskich.
Słowa kluczowe: rozwój języka, ekonomia językowa, ekspresywność, innowacje frazeologiczne, prasa, styl publicystyczny.

Na przestrzeni wielu lat język ulegał różnorodnym wpływom, w wyniku których zachodziły zmiany we wszystkich jego
płaszczyznach. Przywołując takie procesy języka ogólnopolskiego,
jak zanik iloczasu, dyspalatalizacja pierwotnie miękkich spółgłosek
czy uproszczenie fleksji czasowników i in., mamy na uwadze wewnętrzne zmiany językowe, które stanowią przedmiot zainteresowania
gramatyki historycznej oraz historii języka [Klemensiewicz 1982:
685–686]. Preferowanie natomiast leksyki z określonego rejestru stylistycznego czy sięganie po zapożyczenia albo tworzenie nietypowego efektu semantycznego dotyczą zewnętrznej strony języka, która
przyciąga uwagę tak lingwistów, jak i badaczy interdyscyplinarnych.
Każdy z nich proponuje własną interpretację przyczyn oraz specyfiki
zmian językowych, ujmując domniemane prawidłowości w pewne
prawa rozwoju języka. W ramach podejścia naturalistycznego język
był na przykład rozpatrywany jako żywy organizm zdolny do ewo16
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lucji. Wilhelm von Humboldt widział związek między prawem
zmian językowych a rozwojem osobowości. Nikołaj Marr zaś tłumaczył zmiany językowe rozwojem formacji społeczno-ekonomicznych. Współczesne językoznawstwo o wiele ostrożniej stosuje
pojęcie „prawa” rozwoju języka, ponieważ język jako swoisty twór
zdolności ludzkiej oraz funkcjonowania społecznego jest zjawiskiem
wieloaspektowym, na które oddziaływają różnorakie czynniki zewnętrzne [ЛЭС, Законы развития]. Podstawowym przedmiotem badań niniejszej pracy są najbardziej charakterystyczne zmiany językowe zachodzące w języku polskim i rosyjskim. Przeważnie tendencje
językowe zauważalne są na płaszczyźnie leksykalnej, która – jako
budulec tekstu – posiada potencjał wariantywności w tworzeniu komunikatów. Z kolei związki frazeologiczne nie dysponują podobną
swobodą łączliwości, ponieważ głównym warunkiem wyodrębnienia
frazeologizmów z zasobu wyrazowego jest stałość, odtwarzalność
struktury oraz integralność semantyczna. Wprowadzenie zmian do
budowy związków jest jednak możliwe. Umiejętna modyfikacja
kompozycji czy semantyki wyrażenia, która nie zaburza ogólnego
znaczenia frazeologicznego oraz spójności obrazowej, aktualizuje
materiał słownikowy, tworząc innowacje frazeologiczne. Za sprawą
analizy struktury innowacji wraz z powstałym efektem semantycznym w odniesieniu do procesów językowych ustalimy, czy mechanizm przekształcenia związków frazeologicznych odpowiada typowym tendencjom występującym we współczesnym języku polskim
oraz rosyjskim W wyniku konfrontacji przyczyn powstania innowacji frazeologicznych oszacujemy również, czy realizacja współczesnych tendencji językowych w związkach stałych jest uniwersalna
dla rozwoju obydwu języków.
Tendencje językowe
Źródłem zmian językowych okresu postmodernizmu stała się
demokratyzacja wszystkich obszarów życia społecznego. Mowa potoczna dostała się do sektora zawodowego, obsługiwanego zazwyczaj stylem urzędowo-kancelaryjnym o charakterze zinstytucjonalizowanym. Ingerencja ta postawiła w jednym rzędzie słownictwo oficjalne z potocyzmami, kolokwializmami czy wulgaryzmami, w wyniku czego dochodzi do kształtowania komunikatu nacechowanego,
podczas gdy poziom ekspresji znacznie wzrasta.
17
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W konsekwencji możemy zaobserwować przesunięcie rejestru stylistycznego w stronę zwiększenia obszaru użycia stylu potocznego. Okazuje się jednak, że wysoka frekwencja nacechowanych środków językowych skutkuje zmniejszeniem poziomu ich
wyrazistości oraz zanikaniem granic wyznaczonego funkcjonowania w mowie, doprowadzając do zminimalizowania zabarwienia
stylistycznego wyrazów. Z tej przyczyny niektóre kolokwializmy
nabywają dodatnią konotację. Tymczasem redukcja ekspresywności
elementów języka pociąga za sobą proces kompensacji kosztem
innych nacechowanych środków języka: Kierowca autobusu
przyjechał na spotkanie na cyku [An, s. 34], Глаза на заднице спасают жизнь [КП], Żeby nie wypluć płuc – o korzyściach biegania
[An, s. 6], Где фонтанная вода не наделает вредa [КП,]. Utrzymanie wysokiego poziomu ekspresywności jest charakterystyczną
właściwością rozwoju języków polskiego i rosyjskiego. Na wzbogacenie zasobu leksykalnego języka oraz rozwój jego struktury semantycznej ma wpływ działalność młodego pokolenia, którego
priorytetem staje się samorealizacja z mocnym naciskiem na indywidualność oraz kreatywność. Twórczość językowa przejawia się w
tworzeniu różnorodnych neologizmów: ściema, pakiernia, miodzio,
sczaić, zlewka, kimać, tapeciara, брехлама, гопник, заказуха,
забацать, закидон, czy w poszerzeniu pola semantycznego wyrazów,
łoś – ‘ktoś głupi’, mózg – ‘ktoś mądry’, ciacho – ‘ktoś przystojny‘,
pasztet – ‘ktoś brzydki’ albo ‘kłopotliwa sytuacja’, обезьянник – ‘cela
w komendzie policji’, гасить – ‘uderzać’, червь – ‘wirus komputerowy’, czy w tworzeniu skrótowców, nara, spoko, siema, komp, na
maxa; шиза, нал. Przyczyną zmian językowych mogą być intensywne
stosunki społeczno-gospodarcze, postęp naukowo-techniczny, zwiększenie aktywności ludzkiej w różnych obszarach życia społecznego,
które przyczyniają się do powstania ogromnej ilości informacji oraz
przyśpieszają jej wymianę. W związku z czym metodą na bycie zauważonym staje się wykorzystanie mocno nacechowanego komunikatu. Jednak nadużywanie mocno zabarwionych środków językowych może mieć skutek pejoratywny. Powoduje to przekroczenie
norm etykiety językowej czy aprobaty społecznej, która niekiedy
przekształca się w agresję językową, znaną też jako hejt/хейт. Zauważalną tendencją rozwoju języków jest również wkroczenie do słownictwa amerykanizmów czy anglicyzmów: lukać, lajtowo, pliska,
18
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сенька (od thank you), бездник (od birthday), винда (od Windows).
Ponadto przyśpieszenie procesu globalizacji, dodatkowo napędzane
innowacjami technologicznymi, wywiera presję na jednostki,
przyspieszając tym samym ich funkcjonowanie. Skutkiem podobnego aktywnego oddziaływania jest ekonomia językowa oraz uproszczenie normy. Za Kazimierzem Ożogiem przedstawimy to zjawisko
jako preferowanie kodu ograniczonego ze względu na jego łatwość
i jasność. Ekspresywne środki językowe posiadają wiele odcieni i znaczeń, co z kolei nie wymaga poszukiwania odpowiednich wyrazów do
przekazania myśli, oszczędzając tym samym dużego wysiłku podczas
formułowania komunikatu językowego. Dlatego kod ograniczony jest
biedny, trywialny oraz wskazuje na niezręczność w posługiwaniu się pojęciami abstrakcyjnymi [Ożóg 2003: 24]. Przedstawione tendencje
językowe są najaktywniejszymi procesami zmian współczesnej polszczyzny oraz ruszczyzny. Głównym czynnikiem tego rozwoju natomiast stał się język mediów, które chętnie przejmują i szybko rozprzestrzeniają skuteczne chwyty językowe.
Język prasy społeczno-politycznej
Za sprawą ciągłego doskonalenia technologii informacyjnokomunikacyjnych powstaje nieskończona ilość tekstów, których
przeważna część znajduje się w obiegu medialnym. W związku
z tym środki masowego przekazu odgrywają kluczową rolę w użytkowaniu języka, stanowią również swoisty wzór języka narodowego, dominują w procesie kształtowania normy językowej, a ponadto
wpływają na preferencje i światopogląd odbiorcy. Do niedawna
wiodącą matrycą językową środków masowego przekazu był styl
publicystyczny, który nadal nakierowany jest na szerokie grono
odbiorców w celu przekazania określonych informacji oraz kształtowania opinii społecznej, natomiast obszar stosowanych przez
publicystykę środków znacznie się poszerzył. Dzisiejsza prasa jest
uniwersalna tematycznie oraz unika klisz językowych bądź przyjmuje różne chwyty innych stylów funkcjonalnych czy odmian językowych. Z tego powodu współczesny język mediów szybko przywłaszcza nowe sposoby narracji, jak również proponuje nowe rozwiązania, stając się w ten sposób źródłem zmian językowych.
Słownictwo prasy społeczno-politycznej zawsze było odzwierciedleniem zmian ustrojowych w każdym okresie rozwoju społecznego.
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Mimo że do zasobu leksykalnego prasy należą wyrazy i terminologia
z różnych dziedzin, na przykład z dyskursu politycznego, technicznego, ekonomicznego, prawniczego, religijnego i in., powinny
one być zrozumiałe dla większości odbiorców. Współczesny sposób
formułowania komunikatów wyróżnia się mocnym wartościowaniem
oraz kontrowersyjnością przekazu, które również są skutkami walki
z mediami audiowizualnymi w pozyskiwaniu odbiorcy [Бантышева
2007: 15; Мингинос 2014: 139–143]. Z tej racji coraz częściej wykorzystuje się nacechowane środki językowe, jak kolokwializmy,
slang, neologizmy, neosemantyzmy, skrótowce, ekspresywizmy czy
różnorakie figury stylistyczne, które też służą realizacji funkcji gry
językowej. W celu osiągnięcia pożądanego stopnia wyrazistości
prasa wykorzystuje również związki frazeologiczne. Częstotliwość
użycia frazeologizmów w dziennikach społeczno-politycznych zależy od gatunku tekstu i jego tematyki. Najczęściej spotkamy się z nimi
w reportażach, felietonach, wywiadach czy artykułach sportowych
oraz poradnikach [Bąba 1980: 5–12; Majkowska 2001: 26–30]. Za
pomocą związków stałych udaje się ożywić, urozmaicić przekaz,
nadając mu odcienie ironii, komizmu czy niejednoznaczności.
Umiejętny autor, za sprawą frazeologizmów, potrafi wprowadzić do
komunikatu odpowiedni poziom ekspresywności i obrazowości.
Innowacje frazeologiczne
Wykorzystanie frazeologizmów na łamach gazet może być
szersze, pod warunkiem sprawnego modyfikowania struktury oraz
semantyki związków, w wyniku czego powstaje nieoczekiwany
i oryginalny obraz wyrazowy. Mamy wówczas do czynienia z zastosowaniem innowacji frazeologicznej. Chodzi, oczywiście, o zamierzoną modyfikację w odróżnieniu od nieświadomej, która najczęściej
jest skutkiem nieprawidłowego użycia semantycznego lub strukturalnego frazeologizmu. Nie jest natomiast łatwo uzasadnić opaczność
stworzonej innowacji, ponieważ oszacowanie jej funkcjonalności
często jest intuicyjne, wybór formy zaś może być uzależniony od indywidualnego rozumienia estetyki. Tymczasem celowa zmiana frazeologizmów powinna być uzasadniona kontekstem, odbiegać od
przyjętej normy oraz być nieordynarna i niepowtarzalna [Majkowska
1988: 143–149]. Innowacje frazeologiczne wskutek aktualizowanego
znaczenia cechuje największy poziom nacechowania ekspresywnego,
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aczkolwiek idiomatyczność i stałość przejawiają się wyłącznie w otoczeniu kontekstu, który stał się punktem wyjściowym w realizacji
konkretnego zadania stylistycznego.
Wyróżniamy innowacje nieanalityczne, dotyczące modyfikacji znaczeń, oraz analityczne, które dotyczą płaszczyzny leksykalnej, składniowej oraz gramatycznej. Innowacja leksykalna przejawia się w nieznacznych zmianach elementów składowych frazeologizmu, które z kolei wzbogacają cały związek wyrazowy
w dodatkowe odcienie semantyczne. Z a m i a n a komponentu jako
rodzaj innowacji leksykalnej polega na zastąpieniu go wyrazem
atrakcyjniejszym w odniesieniu do kontekstu zdania. I n w e r s j a
również ma wpływ na znaczenie frazeologiczne poprzez akcentowanie odpowiedniego elementu, który zmienia ogólne wrażenie
stylistyczne. Innowacje składniowe natomiast dają większą możliwość zmodyfikowania związku frazeologicznego. Pod warunkiem,
że integralność znaczenia frazeologicznego oraz obrazowość nie
będą zakłócone, możemy dokonać opuszczenia komponentu
frazeologizmu, (wtedy mamy do czynienia z r e d u k c j ą jego
struktury) albo uzupełnić strukturę o dodatkowy element – mówimy
wówczas o w t r ą c e n i u czy amplifikacji/prolongacji. Częstą innowacją frazeologizmów jest zmiana f o r m y t r y b u o r z e c z e n i a , na przykład związek oznajmujący przekształca się
w pytanie albo zaprzeczenie. Dla zwiększenia wyrazistości można
również rozerwać strukturę frazeologizmu stawiając w środku
przecinek, kropkę albo połączenie wyrazowe – nazywamy to
p a r c e l a c j ą . Z kolei za najtrudniejszy mechanizm innowacji
składniowej uważana jest k o n t a m i n a c j a , ponieważ polega ona
na łączeniu frazeologizmów bliskich znaczeniowo oraz strukturalnie. W a r i a n t y w n o ś ć f o r m g r a m a t y c z n y c h pozwala na
wprowadzenie różnych zmian morfologicznych, które nie mają
istotnego wpływu na stopień wyrazistości czy semantykę frazeologizmów, dlatego właśnie innowacje gramatyczne są najliczniejsze.
Polegają one na zmianach kategorii liczby, rodzaju, czasu czy stopniowania. W porównaniu do wszystkich sposobów modyfikacji
związków frazeologicznych najatrakcyjniejsze okazują się innowacje semantyczne, gdyż za sprawą p o d w ó j n e j a k t u a l i z a c j i zwiększają natężenie ekspresywności polegającej na
wprowadzeniu znaczenia frazeologicznego wraz z prymarnym.
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Proces d e f r a z e o l o g i z a c j i natomiast cofa znaczenie frazeologiczne, aktualizując pierwotne znaczenie swobodnego związku
wyrazowego. Innowacje semantyczne są najskuteczniejszymi środkami kalamburu językowego, który zapewnia niezwykły efekt
wyrazistości oraz konkretyzuje znaczeniowo.
Analiza innowacji frazeologicznych
Przeanalizujemy polsko- i rosyjskojęzyczne innowacje
frazeologiczne, zaczynając od leksykalnych. Zamiana komponentów składowych jest dosyć częstym zjawiskiem językowym.
W zdaniu Niestety, częściowo przyczyna tkwi w mentalności współczesnego świata, który Boga odsuwa na margines życia1, zamiast
zepchnąć na margines, za sprawą zastąpienia czasownika dokonuje
się złagodzenie efektu obrazowego, co jest związane z przedmiotem
czynności, który odnosi się do dyskursu religijnego. Ministerstwo
sprawiedliwości dało uniwersytetowi w Leicester wolną rękę w decydowaniu, w formie słownikowej natomiast widzimy mieć wolną
rękę, zamiana czynności przekierowała ją, podkreślając tym samym
przywilej sprawowania określonych funkcji. Przykład Kto wiatr
sieje, ten zostaje esesmanem (o T. Lisie ubranego w strój kojarzący
się z mundurem SS), w odróżnieniu od kto wiatr sieje, zbiera burzę,
sugeruje zupełnie inne konsekwencje: zwrócone nie na podmiot,
lecz na odbiorców komunikatu, co zwiększa skalę ekspresywności.
W kolejnym zdaniu mamy do czynienia z wymianą aspektu dokonanego na czasownik o znaczeniu abstrakcyjnym oraz nienamacalnym, co zmienia czynność w perspektywę jej dokonania: W Londynie za to po zwycięstwie 4:1 z Czarnogórą gospodarze czują wiatr
w żaglach, zamiast chwycić, złapać wiatr w żagle. W rosyjskich
innowacjach obserwujemy podobny mechanizm. Na przykład,
Аудиторы давно знакомы с попытками некоторых своих
клиентов раздуть капитал (o nieuczciwych bankierach) różni się
od раздуть кадило wprowadzeniem ideowego pojęcia stosunków
rynkowych, co z kolei sugeruje wpływ rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zawęża ‘osiągnięcie sukcesu w jakiejś działalności’
1

Wszystkie przykłady przytoczone w tej części artykułu pochodzą z dzienników „Rzeczpospolita”, „Nasz Dziennik”, „Gazeta Polska”, „Коммерсантъ”, „Независимая газета”, „Труд”.
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do konkretnego obszaru finansowego. Ponadto połączenie czasownika charakterystycznego dla stylu potocznego, nacechowanego
stylistycznie z terminem abstrakcyjnym daje kombinację o zwiększonym poziomie ekspresji, ponieważ zmienia się rodzaj przedmiotu z pola religijnego (kadzielnica) na materialne, przyziemne (kapitał). Analogicznie w zdaniu Уже сегодня новому правительству
приходится расхлебывать результат курса «нулевой толерантности к преступности» zamiast расхлебывать кашу wykorzystano połączenie wyrazowe dotyczące dyskursu politycznego
w powiązaniu z pejoratywnie wartościowanym czasownikiem.
W przykładzie Новый год уже начался, в том смысле, что
театры, галереи, закатав рукава, взялись за дело obserwujemy
zamianę archaicznego komponentu засучив рукава wyrazem
współczesnego użytku, co świadczy o uproszczeniu słownictwa na
korzyść ogólnostosowanych pojęć. W kolejnym przykładzie
Дареному ремонту в зубы не смотрят dzięki zamianie конь na
ремонт udało się wyraziście zasygnalizować przedmiot narracji
oraz okoliczności zajścia, co więcej: zrobiono to dzięki zastosowaniu zwartej formy. Oprócz oddziaływania na zabarwienie ekspresywne widzimy też realizację zasady ekonomii językowej.
Jeżeli przy użyciu zamiany leksykalnej obserwujemy
wahanie poziomu ekspresywności, to inwersja wyrazowa wprowadza zaledwie przesunięcie akcentu semantycznego, który za
sprawą innowacji frazeologicznej ma wpływ na sprecyzowanie
kształtowanego obrazu. Jedna jaskółka wiosny nie czyni (o wyroku
sądu, który nie zmienia korzystnej dla banków linii orzeczniczej
w sprawach kredytów frankowych), zamiast jedna jaskółka nie
czyni wiosny, w tym przykładzie widzimy podkreślenie znaczenia
wiosny jako symbolu lepszych, korzystniejszych czasów dla
„frankobiorców”. W zdaniu Górę wzięła opinia wśród ekonomistów, że ekonomia to bardziej nauka społeczna niż ścisła – wziąć
górę – zwracana jest uwaga na jakość opinii, jej przeważający stan,
niżeli fakt dokonania czynności, zdobycia pierwszeństwa wśród
innych głosów. Inwersja frazeologizmów rosyjskich działa w ten
sam sposób: С мертвой точки дело сдвинулось лишь в минувший четверг, gdzie akcent znaczeniowy wyraża zmianę jakości
bezczynności, wyróżniając dokładnie powagę stanu obecnego niż
jej zmianę – сдвинуть с мертвой точки. W kolejnym przykładzie
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natomiast dokonuje się rzeczy odwrotnej, szyk zmienia się na podstawowy, tym samym nie wyróżniając dominanty znaczenia frazeologicznego ‘mało’: привлеченных к уголовной ответственности
пособников в республиках Северного Кавказа можно было пересчитать по пальцам zamiast по пальцам пересчитать.
Najczęściej stosowaną innowacją składniową okazała się
redukcja. W zdaniu To ludzie z innej gliny, nic rozsądnego do nich
nie dociera, nie ma konieczności dopowiedzenia pozostałej części
frazeologizmu, tj. ktoś ulepiony z innej, lepszej gliny, ponieważ
opuszczenie komponentów wcale nie zmienia semantyki związku
i pozostawia go rozpoznawalnym. W kolejnym przykładzie: wolna
ręka rynku nie działa, jeśli jest spętana regulacjami przetargów
publicznych, obserwujemy zmianę czasu zdarzeń, natomiast
odbiorca rozumie, że rynek musiał dostać wolną rękę zanim rozpoczął funkcjonowanie. Z innego powodu dokonuje się redukcja w
przykładzie Rada puszcza oko do rządu, gdzie związek słownikowy
ma formę puścić perskie oko. Przytoczony frazeologizm już od
jakiegoś czasu stracił komponent perski, który odwołuje się do dawnej nazwy protezy oka. Obserwujemy zatem uproszczenie normy
w wyniku zaniku przedmiotu. W tytule artykułu widzimy innowację frazeologiczną Явление народу (o pomyśle założenia na koła
tirów kolczastych opon), co nie zmienia znaczenia związku – ‘ukazanie się kogoś, czegoś nieoczekiwanego, zaskakującego’, pozostawiając obraz czytelnym, jak w явления Христа народу. Analogicznie z innowacjami polskimi zachowują się frazeologizmy rosyjskie, gdzie redukcja przeprowadzana jest w celu ekonomii językowej: Ситуация из разряда тех, когда дай палец – всю руку откусят, zamiast pełnej formy przysłowia дай воли на палец – всю
руку откусят. Identycznie w przykładzie Собранные буквально
с миру по нитке экспонаты вернутся в музей, zamiast с миру по
нитке – голому рубаха.
Przeanalizujemy wtrącenia wyrazowe, które w istocie
przeczą panującej ekonomii językowej. Zdanie zgoda, która buduje,
a niezgoda, która rujnuje jest rozbudowanym odpowiednikiem
przysłowia zgoda buduje, niezgoda rujnuje, którego znaczenie
frazeologiczne okazało się nie zbyt pełne w odniesieniu do zamierzonego celu komunikacyjnego. Autor innowacji zamierzał przenieść uwagę z czynności, którą jest słuszne bądź niesłuszne postę24
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powanie, na dokonanie dyferencjacji postępowań według działań
właściwych i nieodpowiednich. W przykładzie Nic jednak nie trwa
wiecznie, po kilku latach bociany zaczęły rozglądać się na boki
(o rozwiązaniu zespołu muzycznego, ujętego w postaci bajki), powiedzeniu nic nie trwa wiecznie, również potrzebne było wzbogacenie semantyczne, polegające na zasygnalizowaniu racji porządku
dziennego mimo wielkiej wiary w szczęśliwe zakończenie sprawy.
Analogiczne uściślanie obserwujemy w zdaniu Liczenie, że problemy rozwiąże brukselska manna z nieba, jest krótkowzroczne
i zgubne, zamiast manna z nieba, które wskazuje rzeczywistego
inicjatora, traktowanego jako źródło dóbr materialnych. Wtrącenia
we frazeologizmach rosyjskich również mają na celu uzasadnione
wymogami kontekstu wzbogacenie znaczenia frazeologicznego.
Tak w zdaniu Хлеб на самом деле всему голова różni się od
słownikowego wariantu хлеб – всему голова przyznaniem racji
istniejącemu przekonaniu. W kolejnym przykładzie natomiast
wtrącenie związane jest ze wzmocnieniem przeczenia, które
potwierdza stanowisko nadawcy: Без всякой задней мысли – без
задней мысли. Identycznie semantyka frazeologizmu poszerza się
o ten sam odcień negacji: Хорошо бы держать региональных
начальников на совсем коротком поводке, zamiast держать на
коротком поводке.
Przy zmianie trybu oznajmującego na pytający obserwujemy podważanie prawdy, wprowadzenie wątpliwości czy wartościowania: Czy gra jest warta świeczki? – gra jest warta świeczki;
Каких не берут в космонавты? – таких не берут в космонавты. Przekształcenie frazeologizmów w związki zaprzeczalne
zwiększa poziom ich ekspresji, co odbywa się za sprawą poruszenia
kierunku czynności zawartej w obrazie. Widzimy ten proces
zarówno w przykładach polskich, jak i rosyjskich: Byłam nie na
rękę dla rządu – być na rękę; Wiara nie wchodzi w konflikt z
nauką – wchodzić w konflikt; takie stanowisko sądu nie budzi
wątpliwości – budzić wątpliwości; проекты не получили хода –
получить ход; Россия идет не в ногу с Европой – идти в ногу;
господин Ферт не дал деру – дать деру.
Największą sztuką gry językowej jest kontaminacja, która,
niestety, jest bardzo rzadkim zjawiskiem językowym. Odnalezienie
przykładów wymaga o wiele szerszej zakrojonego przejrzenia
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prasy. Tak samo rzadka okazuje się defrazeologizacja. Uwarunkowana prymarnym znaczeniem, może być wykorzystana zgodnie z
sytuacją pozajęzykową. Podwójna aktualizacja natomiast wymaga
dodatkowo użycia znaczenia frazeologicznego: Polscy skoczkowie
narciarscy zajęli trzecie miejsce w drużynowym konkursie mistrzostw świata w Predazzo, odnosząc pierwszy taki sukces w historii.
Wszyscy spisali się na medal.
Innowacje gramatyczne czy morfologiczne dokonują
ledwie widocznych zmian semantycznych, które polegają na drobnym sprecyzowaniu podmiotu, kierunku, jakości czynności czy
wartości przedmiotu, nie zmieniając natomiast zabarwienia stylistycznego: mydlenie ludziom oczu – mydlić oczy; niedaleko spadło
jabłko od jabłoni – niedaleko pada jabłko od jabłoni; pranie
mózgów – pranie mózgu; stawić czoła – stawić czoło; вью себе
гнезда – вить себе гнездо; а нам летать охота – а мне летать
охота; все встало на свои места – все стало на свои места;
от вступления в силу поправок – вступить в силу; сотрясание
воздуха – сотрясать воздух.
Wnioski
Najczęściej spotykanymi innowacjami w prasie społecznopolitycznej okazały się zamiana, inwersja oraz redukcja komponentów frazeologizmów. Biorąc pod uwagę fakt, że zamiana oraz inwersja przyczyniają się do zmian poziomu ekspresywności, najczęściej
zwiększając go i dodając różnorodne odcienie semantyczne, możemy
stwierdzić, że modyfikacja uzasadniona jest ogólną potrzebą stosowania nacechowanych komunikatów. Ingerencja w tryb orzeczenia
oraz semantykę związków frazeologicznych również pozwalają na
dostosowanie stopnia wyrazistości do otoczenia wyrazowego. Redukcja natomiast oszczędza wysiłku artykulacyjnego z jednoczesnym
zachowaniem rozpoznawalności oraz integralności obrazowo-ekspresywnej, co odpowiada zasadzie ekonomii językowej. Z kolei zmiany
gramatyczne nie są spowodowane ogólnym rozwojem języka, lecz
odzwierciedlają potencjał systemu językowego, który daje możliwość wariacji w tworzeniu wypowiedzeń.
W przypadku wtrąceń wydaje się, że mamy do czynienia
z zakłóceniem obserwowanych tendencji rozwojowych. Ani nie ma
to wpływu na ogólne zabarwienie emocjonalno-ekspresywne, ani
26
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nie sprzyja zwartości przekazywanej informacji. Jednak zdaniem
H. Lüdtke w przypadku, gdy komunikat językowy nie osiąga intencji komunikacyjnej z powodu tego, że forma wypowiedzi jest po
prostu niepełna semantycznie, wymaga to od nadawcy zastosowania zasady jakościowej kompensacji. Zasada ta jest częścią pewnej
prawidłowości zmian językowych. H. Lüdtke wskazuje, że ekonomia językowa jest zaledwie etapem rozwoju, zastępowanym dalej
fazą wzbogacenia leksykalnego z powodu nieosiągalności celu komunikacji, natomiast później rozszerzona forma dokonuje fuzji
i staje się uzualną konstrukcją. Jednak w dążeniu do oszczędzania
wysiłku czy czasu koło zatacza się w momencie, w którym utarte
połączenie wyrazowe ze względu na utrwaloną semantykę oraz pole konotacyjne już nie potrzebują pełnego odtwarzania.
Na podstawie przeprowadzonej analizy możemy zauważyć,
że mechanizm dokonania celowej zmiany związków frazeologicznych jest kierowany takimi tendencjami rozwojowymi, jak ekonomia językowa oraz dążenie do stworzenia ekspresywnie nacechowanego komunikatu. Sposób realizacji modyfikacji jest wspólny
dla języka polskiego i rosyjskiego. Ponadto skutki innowacji
wyrażają się w identycznych zmianach ekspresywności obrazów
oraz zabarwienia semantycznego.
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Realisation of linguistic tendencies
in idiomatic innovations
of the Polish and Russian language
The internal and external sides of a language undergo changes which are
visible at all system levels. As a society becomes more democratic, the
language becomes increasingly more liberal through colloquialisms, sociolect, expressive language, Americanisms and Anglicisms; moreover, an
excess of information results in a more economic language, frequent use
of marked vocabulary and strongly coloured messages. Idioms become
a suitable measure of making a text more expressive. Furthermore, a purposeful modification of idioms allows to strengthen the stylistic effect and
adjust it to contextual requirements. The analysis reveals that the method
of modification of the most common idiomatic innovations is conditioned
by the influence of the most active linguistic tendencies. Moreover, the
mechanism of their realisation is common for Polish and Russian innovations.
Key words: linguistic development, linguistic economy, expressive
language, idiomatic innovations, press, journalistic style.
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Поляки в истории Сумщины
В статье сделана попытка обобщения фактологического регионального биографического материала исторических личностей польского
происхождения в геокультурном пространстве Сумской области
(Сумщины). Изучение исторической личности в парадигме аккультуризации, как процесса межкультурной коммуникации, интеграции
и личной парадигме – ментальной модели конкретного человека,
относится к перспективным векторам когнитивного познания. Фокусируется внимание на том, какой вклад внесли эти деятели в развитие
края, в отечественную и мировую культуру. Цель статьи – исследовать судьбы и роль личностей польского происхождения, основателей населённых пунктов, представителей старинных шляхетских
родов, известных деятелей в истории Сумщины.
Ключевые слова: культура; этносоциальный; культурные связи; исторические связи; поляки Сумщины; история Сумщины.
Человеку нужен человек. Станислав Лем «Солярис»

Культура – это всё, созданное человеком: артефакты,
нормы морали, произведения искусства, научные открытия
и т. д. Не существует ни одного народа вне культуры, но и сама
культура не существует вне общества. Наибольшего расцвета
культура достигает в мирные времена, а наибольший упадок
происходит во время войн. Актуальность темы объективируется интересом историков к тому, какую роль сыграли поляки
в истории Украины, относятся ли те или иные исторические
личности к шляхетским родам украинского или польского
происхождения, и индивидов к своей собственной этнической
самоидентификации на когнитивном или аффективном уровнях. Учитывая особенности территориально-административного деления Сумской области в разрезе разных исторических
эпох, необходимо отметить, что не была составлена таксономия биографий исторических личностей польского происхождения, деятельность которых связана с историей Сумщины. Основой статьи является обобщение фактологического регио30
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нального биографического материала, при анализе которого
применялись историко–системный, историко–генетический
и историко–культурный методы.
Территория современной Сумщины относится к исторической области Слобожанщины. Сумская область была образована в январе 1939 г. в результате объединения частей четырех бывших губерний Российской империи на основе Сумского
уезда, ранее входившего в Харьковскую губернию, которая
была упразднена в 1923 г.
Заселение Сумщины началось давно, приблизительно
15 тысяч лет назад, в VII–X ст. на этой территории жило племя
северов (также известных как северяне или сиверы), которое
позже вошло в состав Киевской Руси Некоторые земли современной Сумской области были в VIII–XVII вв. частью Северщины (Севеи, Сиверии). Жители, сиверы, осели здесь в поисках
убежища от монголо-татарского нашествия, занимались промыслами, рыболовством, бортничеством в отдаленных угодьях.
Земли Сумщины были ареной ожесточенных княжеских междоусобиц, особенно в 40-х годах XII ст.; в XIII ст. были
завоёваны татаро-монголами и стали частью Золотой Орды;
в XIV ст. отошли к Княжеству Литовскому; в XVI ст. –
к Московскому княжеству и Московскому царству; в XVII ст. –
к Речи Посполитой; в XVIII ст. вошли в состав Гетманской Украины; в ХVІІI–ХХ ст. – принадлежали Российской империи
[Филарет (Д.Г. Гумилёвский)].
Во времена Великого княжества Литовского князья,
утвердив свою власть, стали раздавать Чернигово-Северские
земли родственникам, что не могло не сказаться на укладе
и традициях местных жителей. Поначалу население охотно
восприняло эти перемены, так как литовцы не ущемляли их
прав и свобод. Сохранив веру, общественный уклад, законы,
судопроизводство, крестьянство освобождалось от всех феодальных повинностей, поскольку должны были нести службу
по охране границ, так как сразу за крестьянскими полями начиналась дикая степь. В 1569 г. была заключена Люблинская
уния, и Великое княжество Литовское объединилось с Королевством Польским в Речь Посполитую.
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Многие города и села были созданы представителями
польских родов. Конотоп, город в Сумской области, был построен как укрепление на месте старого «детинца» приблизительно в 1634 г. на собственные деньги польским князем,
Новгород-Северским старостой Александром Песочинским.
Представитель польского шляхетского рода Песочинских герба
«Лис» – Александр Песочинский (ок. 1580–1646 гг.), старший
сын подкормия брацлавского Лаврина Гневошевича Песочинского, был государственным и военным деятелем Речи Посполитой, королевским дворянином (1630), королевским ротмистром (1631), каштеляном каменецким (1631–1635) и киевским
(1634–1646), старостой новгород-северским (1633–1643) и улановским. А. Песочинскому принадлежали Глухов, Погар, Новгород–Северский, села Волокитино, Дубовичи, Кочерги и многие другие, из которых значительную часть заселил сам
А. Песочинский при помощи своего управителя северскими
имениями Мацея Стахорского.
Глухов – один из старейших городов Киевской Руси,
гетманская столица, первое упоминание о котором встречается
в Ипатьевской летописи и датируется 1152 г. После Кревской
унии 1385 г. и объединения Великого княжества Литовского
с Королевством Польским глуховские земли стали восточной
окраиной Польско-Литовской державы. К Российскому государству город отошел вследствие победы русских войск над
Литвой в войне 1500–1503 гг. В 1618 г. по условиям Деулинского перемирия, заключённого после очередной войны Речи
Посполитой с Россией, Глухов снова отошёл к Польше. Польская власть начала интенсивно укреплять и расстраивать город,
чему способствовало и закрепление геополитической ситуации
в пользу Речи Посполитой Поляновским миром, заключённым
Польшей с Россией в 1634 г. Глухов был сильным в экономическом отношении, потому что пользовался Магдебургским правом,
дарованным ему польским королем Владиславом IV в 1644 г.
В 1635 г. польский шляхтич Подкова учредил усадьбу
Новоселица вблизи крепости Конотоп севернее поселения Новоселицы. К востоку от ст. Конотопа верстах в 15 находится
Дубовязовка, бывшее имение Я.У. Зороховича. Поселок городского типа Червоное (до 1957 г. Эсмань), принадлежавший
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Мовчанскому монастырю, отошел в 1618 г. согласно Деулинскому перемирию к Польше и принадлежал польскому шляхтичу А. Огницкому. Кролевец (пол. Królewiec, Krolevec, укр.
Кролевець) – город в Сумской области, основан в 1601 г.
польским магнатом Франциском Вышлей и назван в честь
польского короля Сигизмунда III, которому принадлежали эти
земли. В 1644 г. Кролевец, как «город повятовый» получил
Магдебургское право, в этом же году польский король Владислав IV отдал распоряжение о строительстве здесь замка.
Город Ромны (ныне Сумская область) с 1362 г. находился в составе Великого княжества Литовского, с 1569 г.
в составе Речи Посполитой. В мае 1644 г. И. Вишневецкий
с большим отрядом, вооруженным пушками, захватил Ромны,
отданные незадолго перед этим польским королем Владиславом IV надворному маршалку А. Казановскому. В июле 1646 г.
И. Вишневецкий с помощью оружия овладел также Глинском,
Олешней и Ахтырским острожком (ныне Ахтырка). Города
Ромны, Глинск, Липовая Долина входили в состав необъятных
владений князей Вишневецких, на землях которых было
расположено около 40 тыс. крестьянских хозяйств. После русско–польской войны 1654–1667 г. отошел к Российскому государству.
Сумы – это административный центр Сумской области,
расположенный на северо-востоке Украины на берегах реки
Псёл. С древних веков тянутся и не прерываются культурноисторические связи между Польшей и городом Сумы. И материальным воплощением, и наглядным доказательством этого
могут служить здания, люди и даже иконы.
В слободе Верхняя Сыроватка Харьковской губернии
(в наше время село относится к Сумской области) находится
Ченстоховская икона Божьей матери. Эта древняя чудотворная
икона является «списком Ченстоховского образа Божией Матери, хранится в Успенском храме слободы Верхней Сыроватки,
расположенной в восьми верстах от города Сум Харьковской
губернии» [Поселянин]. По рассказам старожилов «она принесена была из Ченстохова одним польским шляхтичем
в прежнюю деревянную церковь вышеупомянутой слободы,
которая была построена еще в 1660 году» [Поселянин]. Кисти
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Святого евангелиста Луки, который по преданию написал
в Иерусалиме Ченстоховскую икону, принадлежит всего до 70–
ти икон. Из Иерусалима она была перенесена в Константинополь, где хранилась около 5 веков, а после этого пребывала
также в Галиче, Болгарии, Моравии, Чехии и России [Поселянин]. Перенес ее русский князь Лев, который и основал город
Львов. Икона была перенесена в Белзский замок и хранило её
православное греческое духовенство [Поселянин]. Там же
произошло много чудес от иконы, например, чудесное избавление от татарского войска. Когда земли перешли во владение
Польского государства, Владислав, князь Опольский, перенёс
икону на Ясную гору в Ченстохов, где был построен монастырь, икона была передана на хранение католическим монахам. В XVII веке во времена правления польского короля Яна
Казимира, шведский король Карл X Густав в 1655 г. начал войну с Польшей [Поселянин]. Сильнейшее поражение потерпели
шведские войска под монастырем на Ясной горе. После этого
Ян Казимир обнародовал манифест, в котором он называл
Пресвятую Богородицу Польской Королевой и поручал государство Её покровительству [Поселянин]. Чудеса, которые
совершились от Ченстоховской иконы Богоматери, описаны
в особой книге, хранящейся в храме Ченстоховского монастыря.
Следует отметить, что не всегда русско–украинско–
польские отношения были мирными, однако, когда заканчивались войны и конфликты, то наступало время расцвета для
обоих народов. Основателями украинского дворянского (шляхетского) рода Миклашевских (Miklaszewski) являются Великий киевский князь Мстислав и литовский князь Гедемин.
В XVI веке род был внесён в родословную книгу Черниговской
губернии. Поскольку род был очень большой, то обладал тремя
гербами. Герб Миклашевских принадлежал роду Остоя (Ostoja)
и в 1069 г. был пожалован королем Болеславом II Смелым витязю Остое. Наиболее известен Михайло Андреевич Миклашевский (1640–1706), который был Малороссийским генеральным есаулом, а затем черниговским полковником, глуховским
городским атаманом, нежинским полковым есаулом, генеральным есаулом, Стародубским полковником [Семёнов, Ламанский; Модзалевский, 1912: 475]. По универсалам гетманов
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Самойловича и Мазепы владел многими селами, мельницами
и стеклянным заводом, жертвовал средства на храмы и монастыри, в частности, от Мазепы получил во владение село Волокитино Глуховского уезда Черниговской губернии (ныне Сумская область) [Модзалевский, 1912: 477]. В этом селе в 1836 г.
поселился Андрей Михайлович Миклашевский. Там он построил дом, фарфоровый завод (1839 г.) и церковь с фарфоровым иконостасом. Церковь была необычайно красивой, а иконостас из фарфора делал её уникальной, однако храм был
уничтожен во времена гонений на православную церковь
в ХХ веке [Короусь]. На заводе работали как крепостные
крестьяне, так и наемные работники: государственные крестьяне, казаки, а также московские мастеровые [Короусь]. С отменой крепостного права в 1861 г. завод прекратил свое существование. На Всероссийской выставке 1839 г. продукция завода
была отмечена большой серебряной медалью, а в 1849 г.
золотой. Это единственный фарфоровый завод, который в то
время существовал в Украине. Фарфор А.М. Миклашевского ценился в кругах коллекционеров. Его можно найти в коллекциях
А.В. Селиванова, Н.А. Лукутина, П.И. Щукина, А.В. Морозова
[Короусь]. Одна из лучших коллекций фарфора Миклашевского
находится в Сумском областном музее.
Другой известный род – Донец-Захаржевские (Донцы,
Захаржевские) – старинный казачий старшинский и дворянский род. Григорий Донец, живший в XVII веке, происходил из
казаков Слободской Украины [Половцов, 1896–1918: 592]. Род
использовал герб польских Захаржевских, основанный на клановом польском гербе «Долива». За военные заслуги Григорий
получил Харьковский и Изюмский [Половцов, 1896–1918:
592]. Были в роду и сумские полковники. Со временем они стали представителями общеимперской аристократии. В роду были генералы, губернаторы и общественные деятели. Михаил
Михайлович Донец-Захаржевский был полковником Сумского
слободского казачьего полка. Село Штеповка Лебединского
района перешло во владение Донцам-Захаржевским как приданое Анастасии Петровны Донец-Захаржевской (в девичестве
Штепы), жены Михаила Михайловича Донца-Захаржевского.
До этого Штеповка была имением семьи Штепа, основанным
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в 1670 г. сотником Иваном Штепою [Филарет (Д.Г. Гумилёвский)]. Брачные и кровные узы связывают этот род с другими
видными родами Украины и дворянскими родами Российской
Империи. Хотя по мужской линии род пресекся в 1871 г.,
потомки Захаржевских по женским линиям продолжают жить
и в наше время.
Одной из именитых династий города Кролевца является семья Антоновичей, выходцев из знатного шляхетского
рода, основателем которого был Евстахий Никифорович Антонович, подкоморий. Самым известным из этого рода был Платон Александрович Антонович (1812–1883) – генерал-лейтенант, родился в г. Кролевце, учился в Московском университете, был керченским и одесским градоначальником, попечителем киевского учебного округа, имел звание генерал-майора
[Половцов, 1896–1918: 228; Россия]. За мужество, героизм
и верное служение Отечеству награжден многочисленными орденами и медалями. 1 марта 1868 г. император Александр II дал
согласие на присвоение Антоновичу звания почетного гражданина г. Кишинева, 26 января 1874 г. звания почетного
гражданина г. Кременчуга. В 1864 г. владел в Феодосийском
уезде Таврической губернии имением с 5400 десятинами земли.
Умер 8 декабря 1883 г. в Керчи.
Ещё одним шляхетским родом был украинский род
Мазараки польско-греческого происхождения. Род Мазараки
был внесён в родословные книги дворян Царства Польского
и в VI, I и II части родословных книг Киевской, Черниговской,
Екатеринославской, Полтавской и Бессарабской губерний.
Греческий купец Христофор (Криштоф) (?–1641) в конце
XVI века поселился в городе Львов [Россия]. Представители
этого рода принадлежали к казацкой старшине и были дворянами, в частности, Роменского повета.
Проживал на Левобережной Украине также казацкостаршинский род Полетики. Из него до нас дошли имена Ивана
(?–1673), который был волынским шляхтичем; Павла Ивановича, значкового товарища Полтавского полка; Андрея Павловича
(около 1692–1773), который был уже непосредственно связан
с Сумщиной, так как являлся роменским войтом, а также значковым товарищем Лубенского полка и бунчуковым товарищем.
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С Роменским поветом связана судьба Андрея Андреевича (около 1741 – около 1798), бывшего общественным деятелем, бунчуковым товарищем, маршалом дворянства роменского повета
[Половцов, 1896–1918: 318]. Василий Григорьевич (1765–1845)
был общественным деятелем, собирателем документальных
материалов по истории Украины XVI–XVIII ст., опекуном
богоугодных заведений и предводителем дворянства Роменского повета. Он же построил первый в Ромнах театр. Василий
Полетика учился в Виленском университете. Детство провел
в Петербурге, где его отец был инспектором морского шляхетского корпуса. Окончив университет, поступил в военную службу с чином «капитана вюртембергской армии». Скоро вышел
вотставку и поселился в селе Коровинцы Роменского уезда, где
он владел ещё несколькими деревнями. Помимо того, что он
был маршалом дворянства Роменского повета, В.Г. Полетика
также опекал богоугодные заведения, занимался хозяйством
и научными работами [Половцов, 1896–1918: 320] Полетика
Иван Андреевич, родивший в Ромнах в 1722 году, был известным врачом, первым русским профессором иностранного университета и первым врачом русского происхождения, который
возглавлял крупный русский госпиталь [Половцов 1896–1918:
324–325]. Василий Васильевич (?–1855), кроме того, что также
был общественным деятелем и предводителем дворянства Роменского повета, являлся ещё и коллежским советником. Опекуном богоугодных заведений того же повета стал общественный деятель и дипломат Григорий Васильевич.
Францишек Бенедикт Казимирович Богушевич (1840–
1900) – поэт, родился в семье обедневшего шляхтича. Участник Варшавского восстания 1863 г., после разгрома которого
уехал на Украину [Скобля]. В период с 1869 по 1878 г. работал
судебным следователем в Кролевце и Конотопе. Автор ряда
поэтических сборников, первый народный и национальный
поэт Беларуси.
Михаил Иванович Драгомиров (1830, близ Конотопа –
1905, Конотоп) – российский военный и государственный
деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии (30 августа
1891), член Государственного Совета, педагог, литератор,
автор ряда научных работ, посвященных теории военного дела,
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национальный герой Болгарии, почетный гражданин болгарского города Систов [Россия]. Происходил из старинного польского шляхетского рода Драгомирецких [Россия]. Участник
русско-турецкой войны 1877 г. После войны занимал должности начальника Академии Генерального штаба, командующего Киевским военным округом, киевского, волынского, подольского генерал–губернатора.
Филипп Семенович Морачевский (псевдоним Хвилимон
Галузенко) (1806–1879) – филолог, переводчик, педагог, поэт
и прозаик. Он родился в селе Шестовица Черниговского уезда
в семье мелкого шляхтича, учился в уездной школе в Чернигове,
затем в городской гимназии, окончил историко-филологический
факультет Харьковского университета. В 1832–1849 гг. Филипп
Семенович был преподавателем математики и русской словесности в учебных заведениях Сум, Луцка, Каменец-Подольска
[Пилип Семенович Морачевський]. Он первым перевёл на
украинский язык Новый Завет. В историю Филипп Семенович
вошёл ещё и как автор поэтических произведений (наиболее
известные поэмы «Чумаки, или Украина с 1768 года» и «К чумака, или Война янгло-французов-турецкий»), стихотворной
пьесы «Чудаки», а также «Словаря малороссийского языка».
Василий Дмитриевич Огиевский (1861–1921) – учёныйлесовод, действительный статский советник, профессор. Родился в Кролевецком уезде Черниговской губернии в семье
потомственных дворян. После окончания Санкт-Петербургского лесного института со званием ученого лесовода 1-го разряда
был назначен помощником лесничего Крженицкого лесничества Петроковской губернии в Польше. Подробно изучил постановку лесного опытного дела на опытных станциях в Германии, Франции, Австрии, подготовил и опубликовал 8 работ.
Работал в высших учебных заведениях: в Киевском политехническом институте штатным преподавателем по лесоводству
(1912); заведовал кафедрой частного лесоводства в Санкт–
Петербургском лесном институте (1912–1918), заведовал Охтинской учебной лесной опытной станцией; в Киевском сельскохозяйственном институте был заведующим кафедрой лесоводства [Мерзленко, 2001: 47]. Награжден орденами Св. Владимира VI степени, Св. Станислава II и III степени, Св. Анны II-й
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и III-й степени. С 1898 г. в течение 20 лет профессор и учёныйлесовод В. Д. Огиевский работал в Собицком лесничестве
(Собич – село Шосткинского района Сумской области).
Из Лебедина вышел ряд деятелей науки и культуры
XVIII–XIX вв., в частности Василий Яковлевич Джунковский
(1767–1826) – украинский историк медицины, переводчик,
библиограф, врач, ректор Харьковского университета, действительный статский советник [Половцов, 1896−1918: 344]. По
своему происхождению принадлежал к старинному, обрусевшему польскому дворянскому роду, корни которого восходят
к легендарному монгольскому князю Мурзе–хану–Джунку.
В.Я. Джунковский родился в семье священника в городе
Лебедине [Половцов 1896−1918: 344]. В разное время В.Я. Джунковский работал учителем греческого, латинского и русского
языков в Петербургской медико–хирургической академии,
переводчиком в государственной медицинской коллегии, библиотекарем Санкт–Петербургской медико–хирургической
академии, начальником архива государственной медицинской
управы, переводчиком при медицинском совете и корректором
медицинской типографии. С 1821 г. по 1826 г. он был ректором
Харьковского университета, а в 1823 г. получил звание заслуженного профессора [Половцов, 1896–1918: 344].
Александр Афанасьевич Потебня (1835–1891) – языковед, доктор филологических наук, член-кореспондент Санкт–
Петербургской академии наук, профессор; родился в хуторе
Манев, близ села Гавриловка Роменского уезда Полтавской
губернии (ныне Сумской области) в дворянской шляхетской
семье [Россия]. Окончил классическую гимназию в городе Радом (Польша) и Харьковский университет, в 1861 г. защитил
магистерскую диссертацию «О некоторых символах в славянской народной поэзии» [Россия]. В 1862 г. А.А. Потебня издал
труд «Мысль и язык», посещал лекции в Берлинском университете. В 1874 г. он защитил докторскую диссертацию «Из
записок по русской грамматике», а в 1875 г. стал профессором
Харьковского университета [Россия]. В 1877 г. А.А. Потебня
получил Ломоносовскую премию, а в 1878–1879 гг. был
награждён Уваровскими золотыми медалями. Андрей Афанасьевич Потебня (1838–1863) – брат Александра Афанасьеви39
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ча Потебни, был офицером, участвовал в польском восстании
1863–1864 гг., во время которого погиб в бою [Большая Советская энциклопедия, 1975: 427].
Николай Николаевич Неплюев (1851–1908) – потомок
древнего рода шляхтичей, общественный деятель, педагог
и мыслитель, российский богослов, общественный деятель,
основатель и блюститель Крестовоздвиженского православного трудового братства, основатель и попечитель Воздвиженской сельскохозяйственной школы. Он родился в 1851 г. в городе Янполь (в настоящее время – Ямполь, Сумская область)
[Авдасев, 2003: 6]. В 1875 г. Н.Н. Неплюев окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета [Авдасев, 2003: 7]. Служил в Мюнхене в Императорском посольстве.
В 1877 г. поступил вольнослушателем в Петровскую сельскохозяйственную академию. В работе «Историческое призвание русского помещика», опубликованной в 1880 г.
Н.Н. Неплюев писал о тяжёлом положении крестьянина и об
историческом призвании русского помещика: «В каждой деревне есть несколько семейств, изнемогающих под бременем
нужды … возьмём хоть по одному ребёнку из подобных семейств из каждой деревни. Поместим их не в хоромах наших,
а в простой избе только опрятной светлой и теплой… Когда
дети достигнут надлежащего возраста, приучим их к труду
сознательному, и дело они полюбят, и аккуратно его исполнят» [Неплюев, 1880: 16–17]. Осенью 1880 г. Н.Н. Неплюев,
переселившись в своё родовое имение Воздвиженское в Ямпольском районе, принял на воспитание десять детей из самых
бедных семей, что положило начало Воздвиженской сельскохозяйственной школе [Авдасев, 2003: 8]. После первого выпуска трое из шести воспитанников остались с Н.Н. Неплюевым и положили начало особой сельскохозяйственной общине – Крестовоздвиженскому трудовому братству, которое
основывалось на христианских ценностях и функционировало
в течение нескольких десятилетий и стало уникальным явлением в истории.
Андрей Иванович Осташевский, который имел польские корни, был выпускником Санкт-Петербургского медицинского университета и первым врачом детской больницы города
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Сумы [Шульженко]. В Сумы он прибыл по приглашению сахарозаводчика и мецената Павла Харитоненко. Андрей Иванович
был первым сумским педиатром первой детской больницы
имени Святой мученицы Зинаиды Тарсийской, открывшейся
в Сумах в 1896 г. [Шульженко]. Лечение для детей, не достигших 12 лет, врачебные консультации и лекарства были полностью бесплатными. В 1914 г. П. Харитоненко построил рядом с детской больницей Святой Зинаиды первую детскую аптеку в Сумах [Шульженко], идея создания которой принадлежит А.И. Осташевскому. Проживал врач А.И. Осташевский,
которого в дореволюционных Сумах знали все, на улице
Псельской, куда можно было обратиться в любое время суток
за врачебной помощью. [Кудинов а].
Оскар-Герман Германович Гансен (1879–?) – поляк по
происхождению, успешный бизнесмен–банкир в Киеве, был директором правления Белгород–Сумской железной дороги, директором правления Великобобрицкого сахарного завода, коллекционером, занимался благотворительностью и меценатством.
В Киеве до революции О.Г. Гансен был известен в искусствоведческих кругах как обладатель самой большой коллекции:
около 4 тысяч произведений живописи, графики, фаянса, фарфора, стекла, майолики, мебели, в его коллекции живописи были
работы Дюрера и Рембрандта. Особый интерес проявлял к
польскому искусству, большую часть его коллекции составляли
произведения польских художников, польское оружие, военные
мундиры, ордена и медали польской армии [Ілінг a]. В коллекции были и живописные графические произведения известнейших художников Польши: В. Котарбинского, Я. Станиславского (профессора Краковской Академии искусств с 1897 г., с которыми коллекционер был знаком лично), Я. Махневича,
Е. Вржеща, Ф. Вигживальского, Г. Будковского, М. Яблонского, С. Жуковского и других. В ходе своей благотворительной
деятельности финансировал польскую типографию в Киеве
[Ілінг b]. В 1918 г., когда в Киеве стало неспокойно из-за революционных событий, он перевез часть своей коллекции в г. Сумы и спрятал ее у своей тети – помещицы Ванды Сумовской
в их усадьбе, где проживала ее родная сестра – мать Оскара
Гансена [Мельничук, 2010: 505]. В 1919 г. город заняли боль41
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шевики, и коллекция была найдена и национализирована. В художественном музее города Сумы, созданном в 1920 г., большую часть всех экспонатов составляют предметы из коллекции
Оскара Германовича Гансена [Мельничук, 2010: 505]. Работники музея выяснили, что печать с инициалами «ОН»
принадлежит О.Г. Гансену. В коллекции музея находятся уникальные экспонаты сфрагистики – печати из его коллекции, на
которых выгравированы национальные девизы и польские гербы
с патриотическими изображениями и надписями, являющиеся
свидетельством самосознания поляков. Многие вещи разошлись
по знаменитым музеям других городов Украины и России,
например,
в Третьяковскую
галерею, Эрмитаж, музей
Чарторыйских в Кракове.
Усадьба Сухановых-Сумовских (в настоящее время Институт прикладной физики НАН Украины) – памятник архитектуры, расположенный в Сумах по ул. Петропавловской, 58.
В 1895 г. была самым крупным владением сумского дворянства, дошедшим до наших дней. Дмитрий Иванович Суханов
родился в России в семье купца, а после того, как женился, переехал в Сумы [Мой город Сумы]. Он был купцом и активно
участвовал в общественной жизни города. В 1858 г. стал первым на Слобожанщине городским головой не дворянского происхождения; он пожертвовал значительную суму на приобретение внутреннего убранства Спасо–Преображенского собора,
открыл первый заемный банк для помощи ремесленникам
и торговцам и публичную библиотеку [Мой город Сумы].
В 1910 г. усадьба была куплена бывшей фрейлиной императрицы Марии Федоровны, Вандой Сумовской, женой Иоакима
Сумовского, одного из первых директоров правления акционерного общества Белгород–Сумской железной дороги [Мой
город Сумы]. Ванда Сумовская была управляющей одного из
сахарных заводов Сумского уезда. Когда она овдовела, то
сдала особняк Сумскому промышленному собранию. Также на
территории усадьбы находился гараж, где можно было арендовать автомобили.
Первый директор правления, созданного в Санкт-Петербурге акционерного общества Белгородско-Сумской железной дороги – Иоаким Адольфович Сумовский был инженером
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путей сообщения, акционером железной дороги, строил железную дорогу на участке Сумы-Ворожба-Белгород. Первые железнодорожные пути появились на территории Сумщины
в 1868 г., когда понадобилась ветвь, которая соединяла бы
Харьков с Киевско-Воронежской железной дорогой. В 1872 г. в
Сумской и Ахтырский уезды был направлен инженер Рудницкий, чтобы разведать условия и определить, как лучше
проложить железную дорогу. 26 марта 1876 г. последовало
«высочайшее соизволение» на строительство Сумской ветви:
Люботин-Сумы [Как в Сумы…]. Строительство совершалось
под руководством инженера Евгения Николаевича Духовского,
а контролировали его губернатор Харькова Д.Н. Кропоткин
и правительство. И если это строительство финансировало
Акционерное Общество Харьковско-Николаевской железной
дороги, то начавшееся в 1898 г. строительство новой железнодорожной ветви между Сумами и Белгородом велось за счёт
частного капитала. Основным подрядчиком стал предприниматель Иоаким Адольфович Сумовский. «В Сумах был построен
кирпичный одноэтажный вокзал с деревянными чердаком
и крытой галереей с фигурными колоннами, который до начала Второй мировой войны обслуживал жителей и гостей города. Крыша здания была украшена декоративными деревянными резными оградами, витиеватыми коньками и розетками.» [Как в Сумы…]. Керосиновые фонари освещали перроны.
Здание не уцелело, так как в 1941 г. его взорвали немцы.
Одним из символов и визитной карточкой города Сумы
является «Альтанка». Это слово пришло к нам через польский
язык из итальянского, что означает «altana» – «открытая терраса», «лёгкое строение в парке». С этим загадочным строением связано много легенд и историй. Самой известной является история о «нефтяном происхождении» Альтанки. Существует версия, что в конце XIX века петербургские геологи, в надежде найти нефтяное месторождение в Сумах, по разрешению
земской управы стали бурить скважину в центре города.
Геологи просчитались в поисках нефти, оставив после себя
глубокую скважину в самом сердце города. А поляк Иосиф
Лещинский, не теряя надежду найти нефть, выкупил этот
участок земли, скважину накрыл стальной плитой и соорудил
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на этом месте ажурную деревянную беседку, которую позднее
стали называть на польский манер – «альтанка» [Сергиенко].
По другой версии, альтанку построил сумской сахарозаводчик
И. Харитоненко. После женитьбы на племяннице И. Харитоненко Иосиф Лещинский занялся также производством сахара
и пожертвовал деньги на строительство городского парка на
берегу реки Псел, основанного в 1908 г. [Кудинов b]. Парк был
сооружен по образцу английского парка: посадили несколько
видов сирени и ив, были разбиты клумбы и пешеходные
дорожки, обустроены беседки с духовым оркестром, концертная эстрада, летний кинотеатр. До 1918 г. парк носил имя основателей – Лещинских.
Эдуарда Лукича Кайданского, выпусника Рижского
политехнического университета, инженера, представителя
английской автомобильной компании «Митчелл», в Сумы пригласил П.И. Харитоненко. Э.Л. Кайданский поразил сумчан
тем, что стал первым, кто въехал в город на автомобиле, которые тогда только начинали появляться. Также он владел
первой в Сумах электростанцией. В 1903 г. Э.Л. Кайданский
участвовал в автопробеге «Москва–Париж». В начале ХХ века
на берегу Псла, недалеко от католического костела, Э. Кайданский построил себе двухэтажный дубовый, обложенный красным кирпичом дом с куполообразными башенками в стиле модерн, с галереей и ведущими к реке ступеньками [Лесина].
В одной из башенок была даже небольшая обсерватория, поскольку Э. Кайданский увлекался астрономией. После 1917 г.
Эдуард Лукич обосновался в китайском городе Харбин, возглавлял технический отдел торгового дома Чурина, затем
работал директором электростанции. Сын Э.Л. Кайданского
Эдуард младший, став польским дипломатом, еще несколько
раз бывал и жил в Харбине и в других городах Китая, о чем
позже написал несколько книг. В 1951 г. семья Кайданских
вернулась в Польшу. А в 2010 г. две внучки Эдуарда Лукича
Хелена Пеньковская и Катажина Цеханович, потратив много
времени и сил на поиски информации о своём деде и проделав
длинный путь, прибыли в Сумы, чтобы посетить места, где
жил и трудился их дед [Лесина].
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Уроженец города Сумы польского происхождения,
выпускник Московской госпитальной школы, врач П.С. Симонтовский (1747–1815) написал ряд значительных работ о холере, чуме и проказе.
1-я Польская армия в СССР. 16 марта 1944 г. было дано
согласие на преобразование 1-го корпуса польских Вооруженных Сил в 1-ю Польскую армию. Командующим назначили генерала Зыгмунта Хенрика Берлинга. Всю весну и начало лета
1944 местом формирования армии был район города Сумы.
Подбор кадров проходил под руководством участника гражданской войны в России Кароля Сверчевского (генерала
«Вальтера») [Полынин]. В состав корпуса, который формировал К. Сверчевский, вошли: 1-я дивизия им. Тадеуша Костюшко, 2-я пехотная дивизия им. Ярослава Домбровского, артиллерийская и танковая бригады, запасной полк, семь отдельных
батальонов: моторазведывательный, саперный, женский, пехотный, связи, парашютно-десантный, унтер-офицерский (учебный), два подвижных полевых госпиталя, офицерские школы
и обслуживающие подразделения [Полынин]. В основном в
полках были поляки, однако служили в них также украинцы,
русские и белорусы. К июлю 1944 г. штаб Войска Польского
переместился в Житомир, а в Сумах остался тыловой
госпиталь, в который попадали раненые воины Войска
Польского. Те поляки, которых не удалось спасти в госпитале,
похоронены на Центральном городском кладбище. В память
о погибших в 1972 г. скульптором Ф. Каравай и архитектором
Н. Махонько был сооружен Памятник воинам Войска Польского на Центральном городском кладбище города Сумы [Память
в камне…]. Число поляков, желавших с оружием в руках
сражаться против гитлеровских захватчиков, с каждым днем
росло. Поэтому 1-ю польскую пехотную дивизию вскоре развернули в армейский корпус
Радзиванович Владимир Александрович – генералмайор, рассказывает в своей книге «Под польским орлом»
о боевом пути 1-й кавалерийской бригады возрожденного
Войска Польского. Из книги «Под польским орлом»: «Город
Сумы, крупный областной центр, постигла обычная судьба
оккупированных гитлеровцами городов Советской Украины.
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Повсюду были видны следы хозяйничанья фашистов: взорванные заводы и фабрики, разрушенные дома, скрученное горелое
железо, груды битого кирпича, мрачные подвалы гестаповских
застенков. А на окраинах – громадные кладбища расстрелянных оккупантами мирных советских людей… Во время оккупации в казармах бывшего Сумского военного училища располагались эсэсовские части. После гитлеровцев казарменные
помещения представляли собой свалку тухлого мусора и вонючей грязи. Солдатам польского запасного полка пришлось
две недели заниматься дезинфекцией» [Радзиванович].
Культурные связи города Сумы и Польши и ныне продолжают развиваться. Так, в 2011 г. праздновал своё столетие
Католический храм Благовещения Пресвятой Девы Марии,
ул. Троицкая, г. Сумы. Храм относится к Сумскому римскокатолическому деканату, который является составной частью
Харьковско–Запорожского диоцеза Римско–католической
церкви в Украине. В конце XIX – начале XX вв. в Сумах
насчитывалось около 1500 католиков разных национальностей,
выходцев из стран Западной и Восточной Европы. Римско–
католическая община состояла преимущественно из польских
ремесленников, торговцев, предпринимателей, инженеров, техников и других специалистов, привлеченных в Сумы для стремительного развития промышленности. При содействии сахарозаводчика и мецената Павла Харитоненко были собраны
средства на строительство храма, которое заняло 10 лет.
В 1911 г. могилевский викарный епископ Ян Цыпляк освятил
храм Благовещения Пресвятой Девы Марии, получивший
статус филиала Харьковского кафедрального собора. «Костел
был выстроен по принципу романских церквей-базилик и готических храмов. Торец украшен центральным порталом и круглым окном-розой над ним. Сохранились замечательные резные
двери с металлическими решетками. Стрельчатую арку на
высоком фронтоне поддерживают миниатюрные угловые
заостренные башенки, на боковых фасадах виден четкий ритм
стрельчатых окон и пилястр» [Сумская область]. На десятилетия храм был закрыт, его деятельность возобновилась в 1994 г.
[Сумская область]. В ознаменование 2000-й годовщины Рож-
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дества Христова во дворе храма, с левой стороны, была воздвигнута часовня Святого Сердца Иисусова.
Почти во всех отраслях науки и культуры можно найти
множество польских имен. Приведенный биографический материал доказывает, что на Сумщине проживали неординарные
личности, которые имели прекрасное образование, были профессионалами своего дела, принимали активное участие в развитии края. Результаты их деятельности становились известными и высоко ценились не только в самом крае, но и далеко
за его пределами. В ходе истории, особенно после Октябрьской
революции 1917 г. и двух мировых войн следы потомков
многих известных личностей Сумщины затерялись. Однако
многие места, здания, парки в области являются молчаливыми
свидетелями исторических событий разных эпох и судеб.
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Poles in the history of Sumy Region
The article seeks to summarize factual regional biographical data of
historical figures of Polish origin within the geo-cultural area of Sumy
region (Ukraine). One of the promising avenues of the cognition is a study
of historical figures in the acculturation paradigm (as a process of intercultural communication, integration) and in the personal paradigm (as
a mental model of a particular person). The paper focuses on these personalities’ contribution to the development of the region, local and world
culture. The aim of the paper is to study life courses and roles of the personalities of Polish origin who entered history as founders of towns and
villages, representatives of old families, bright figures in the history of
Sumy region.
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Rafał Czachor
Proces dezintegracji ZSRR
na gruncie etnicznym
w perspektywie neopatrymonialnej
Rozpad Związku Radzieckiego jest interpretowany w kontekście różnych
uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych. Poniższy tekst ma na
celu wskazanie na możliwość analizy tego procesu w kontekście
niepokojów etnicznych, które miały miejsce w ZSRR od połowy lat 80.
ubiegłego wieku, w paradygmacie neopatrymonialnym. W centrum uwagi
paradygmatu neopatrymonialnego znajdują się aktorzy polityczni
ustrukturyzowani w klientelistyczne sieci, zaś celem ich działalności jest
przejęcie kontroli nad procesami alokacji zasobów. W tej optyce
dezintegracja ZSRR wynikła z rekonfiguracji lokalnych sieci
klientelistycznych oraz sojuszu elit nomenklaturowych i działaczy
opozycji narodowo-demokratycznej.
Słowa kluczowe: Związek Radziecki, polityka etniczna, rozpad Związku
Radzieckiego, neopatrymonializm.

Związek Radziecki od momentu powstania do upadku
przeszedł długą drogę rozwoju oraz ewolucji swojego systemu
politycznego. Kształtując się w warunkach wojny domowej i walki
bolszewików o władzę, w pierwszych dekadach istnienia ustrój
państwa radzieckiego opierał się na terrorze i wymuszaniu bezwzględnego posłuszeństwa obywateli. W kolejnych dekadach,
zwłaszcza po śmierci Józefa Stalina, działacze partyjni KPZR
dążyli do obniżenia niepewności uczestnictwa w grze politycznej,
do formalizacji i ustabilizowania reguł korzystania z uprzywilejowanej pozycji, a także wytworzenia funkcjonalnego modelu
społecznego, w którym strach i represje nie będą prowadzić do
absolutnej nieefektywności całego systemu. Stąd też od drugiej
połowy lat 50. XX w. państwo radzieckie odchodziło od dotychczasowego modelu radykalnego totalitaryzmu. Jak zauważa Włodzimierz Marciniak, Związek Radziecki wykazywał najwięcej podobieństw typologicznych z pluralistycznymi pod względem etnicznym, lecz w pełni homogenicznymi pod względem politycznym,
wschodnimi imperiami. Przez długie lata tylko permanentny terror
pozwalał na zachowanie despotycznego poddaństwa w miejscach,
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gdzie zaczęły formować się zalążki społeczeństwa obywatelskiego
[Marciniak, 2004: 29]. Terror ten, który można interpretować jako
swoisty koszt transakcyjny uczestnictwa w grze politycznej, malał
i został zastąpiony formalnymi oraz dyskrecjonalnymi zasadami. Na
skutek tego ukształtowały się rozmaite grupy wpływu walczące
o władzę na wszystkich szczeblach: od centralnego do lokalnego.
Grupy te kształtowały się w oparciu o rozmaite czynniki funkcjonalne, w tym branżowe i etniczne. Pod monolitem formalnego centralizmu skrywały się różne formy rywalizacji czy wręcz walki poszczególnych koterii.
Podkreślić należy, że już od wczesnej fazy istnienia Związek Radziecki nie był wolny od zjawisk zawłaszczania państwa
(state capture) i wykorzystywania jego zasobów w celach prywatnych, co właściwe jest reżimom neopatrymonialnym [Tucker, 1987].
W ZSRR kształtowały się sieci klientelistyczne w oparciu o różne,
przeplatające się kryteria – w tym etniczne – na poziomie poszczególnych republik związkowych i ogólnopaństwowych, jak i branżowe: istotne wpływy posiadałyby lobby rolnicze, przemysłowe
i wojskowe [Świder, 2013]. Pozwala to na stwierdzenie, że proces
rozpadu ZSRR, szczególnie związany z liberalizacją okresu rządów
Michaiła Gorbaczowa, nosił cechy rozkładu systemu sieci klientelistycznych. Oznacza to, że zasadne wydaje się spojrzenie na problem rozpadu ZSRR z perspektywy zjawisk neopatrymonialnych.
Pozwala ono na inną interpretację tego fenomenu niż tylko w kategoriach rywalizacji zimnowojennej i nieefektywności radzieckiego systemu społeczno-ekonomicznego. Jak dowodzą badania, w paradygmacie neopatrymonialnym dysfunkcjonalne mechanizmy –
jak korupcja czy nepotyzm – w wielu przypadkach odgrywają ważną rolę stabilizującą system społeczny i są jego swoistym modus vivendi. Ze względu na przyjęte ramy niniejszego opracowania, poruszone zostaną tylko wybrane aspekty dezintegracji ZSRR jako
państwa opartego na mechanizmach neopatrymonialnych, gdzie za
głównych uczestników sieci klientelistycznych uznano grupy
etniczne i branżowe. Oczywiście jest to pewien model zakładający
redukcję i uproszczenie, jednak dla polskich czytelników paradygmat neopatrymonialny wciąż jest pewnym novum [Czachor, 2015],
podczas gdy w światowej politologii zyskuje coraz większe uznanie
[Hale, 2015].
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Radziecki system polityczny po chruszczowowskiej „odwilży” z pewnością w mniejszym stopniu, niż w czasie rządów Lenina czy Stalina, kierował się ortodoksyjną wizją światopoglądową.
Sytuacja ta wciąż jednak nie sprzyjała właściwej percepcji i określaniu funkcjonalności własnych zachowań przez władze państwowe. W tych okolicznościach kierownictwo partyjne było zmuszone
kierować się imperatywem tworzenia systemu społecznego bazującego na antynomii systemu kapitalistycznego. Nowe społeczeństwo
komunistyczne, którego istnienie konstatowała Konstytucja ZSRR
z 1977 roku, miało być homogeniczne, pozbawione wewnętrznych
konfliktów, a problem redystrybucji dóbr miało rozwiązać uspołecznienie środków produkcji drogą upaństwowienia [Blok, 2006:
18]. Praktyka radzieckiego życia politycznego udowodniła, że głoszone hasła służyć miały wyłącznie wprowadzeniu reżimu totalitarnego, który zupełnie pomijał interesy społeczne, a logika jego rozwoju opierała się realizacji jasno nie zdefiniowanego interesu partyjno-państwowego będącego w istocie interesem uprzywilejowanych grup o cechach neopatrymonialnych, nazywanych nomenklaturą [Восленский, 1991].
Hasło „władzy ludu sprawowanej za pośrednictwem systemu rad” skrywało rzeczywistą dominację nomenklatury i jej wyłączne prawo do określania interesów społecznych. W tych warunkach rządzący, zawłaszczając instytucje publiczne, dążyli do utrzymania uprzywilejowanej pozycji, rozbudowując aparat państwowy,
w tym narzędzia przymusu i propagandę oraz całkowicie likwidując
możliwości realizacji inicjatywy prywatnej. System ten, siłą naruszając społeczne mechanizmy regulacji, od początku swego
istnienia zawierał istotny ładunek dysfunkcjonalności, który przez
dekady udawało się skrywać i tłumić represywnością oraz
indoktrynacją. Zablokowanie kanałów komunikacji i transformacji
społecznych zapotrzebowań na decyzje polityczne zastąpione było
zatem realizacją woli zawłaszczającej funkcje państwowe nomenklatury. Odbywało się to przy zachowaniu nazewnictwa właściwego instytucjom demokratycznym, zaś wspomniana ustawa zasadnicza ZSRR z 1977 roku deklarowała zasadę władzy ludu poprzez
system rad (art. 2), demokratycznego centralizmu – wybieralnością
wszystkich organów władzy, od lokalnego do najwyższego (art. 3)
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i zwiększenie udziału obywateli radzieckich w budowie ustroju
demokracji socjalistycznej (art. 9) [Конституция].
Ostatnia konstytucja radziecka przyjęta została w warunkach, gdy miał się już ukształtować jeden naród radziecki (fakt ten
potwierdzała preambuła ustawy zasadniczej). Mimo tego – faktycznie balansując pomiędzy etnicyzacją polityki i tzw. korienizacją oraz próbą totalnej kontroli nad społeczeństwem – władze centralne ZSRR nie zapewniły udanej integracji różnych podmiotów
znajdujących się w składzie państwa. Związek Radziecki, podobnie
jak wcześniej Imperium Rosyjskie, nie wytworzył jednolitego narodu politycznego. Obywatele radzieccy wciąż pozostali przedstawicielami własnych narodów, z ich specyficzną tożsamością i kulturą
[Маркедонов, 2010: 25]. Dobitnie unaocznił to proces kształtowania się suwerennych republik w latach 1990–1991 oraz trwające
w I połowie lat 90. XX w. w Federacji Rosyjskiej niepokoje w takich jej częściach składowych, jak Czeczenia, Tatarstan, Baszkiria
i Jakucja.
W połowie lat 80. ubiegłego stulecia jedną z charakterystycznych cech panującej w ZSRR sytuacji społeczno-politycznej
było kumulacyjne nawarstwianie się podziałów socjopolitycznych
na kilku poziomach: pomiędzy państwem-dysponentem zasobów
a społecznością korzystającą z alokacji zasobów; pomiędzy państwem-pracodawcą a społecznością uzależnioną od pracodawcy; pomiędzy władzą państwową jako monopolem a społecznością zatomizowaną i konkurencyjną oraz pomiędzy państwowym centrum
i jego peryferiami. Dwa ostatnie z wymienionych konfliktów aktywizowały siły polityczne, prowadząc do publicznej artykulacji konfliktu na umownej osi ortodoksyjny komunizm−liberalizm, zaś
w konsekwencji materializując się w postaci ideologicznego starcia
pomiędzy kierownictwem partyjnym a demokratami (m.in. Borysem Jelcynem, Eduardem Szewardnadze). Konflikt ten niemalże
doskonale nałożył się na płaszczyznę konfliktu pomiędzy centrum
a peryferiami państwa radzieckiego, prowadząc na początku lat 90.
XX w. do dezintegracji państwa i „parady suwerenności” poszczególnych republik związkowych. Partyjni demokraci w republikach
takich, jak Litwa, Ukraina czy Gruzja szybko stali się działaczami
proniepodległościowymi.
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Podziały w społeczeństwie miały w istocie charakter dwuwymiarowy: podziałom o charakterze socjopolitycznym towarzyszyły podziały etniczne, niejednokrotnie rzutujące na charakter
relacji między poszczególnymi narodami zamieszkującymi ZSRR.
Oba wymiary zarówno przenikały się, jak i funkcjonowały oddzielnie, równolegle. Każda republika związkowa bowiem, w lokalnym
wymiarze, odzwierciedlała strukturę społeczną narzucaną przez
związkowe centrum, „dokładając” czynnik narodowościowy w postaci resentymentów wobec innych narodów (w tym Ormianie i Azerowie, Uzbecy i Kirgizi). Sieci klientelistyczne na poziomie republikańskim były dość wiernym odzwierciedleniem sieci na poziomie
ogólnopaństwowym. W rezultacie poszczególne republiki związkowe w kwestii organizacji społecznej w większym lub mniejszym
stopniu realizowały model radziecki, zachowując jednak silny
element stosunków klanowo-rodzinnych, tożsamości narodowej,
pamięci historycznej niosący ze sobą antagonizmy w relacjach
z sąsiadującymi narodami. Radzieckim ideologom wydawało się, że
wraz z rozwojem świadomości i procesem „obumierania państwa”
idea internacjonalizmu rozwiąże problemy konfliktów etnicznych.
Mimo że kwestię narodową w ZSRR ogłoszono „w pełni i ostatecznie rozwiązaną”, w 1988 roku region Kaukazu pogrążył się w walkach odbijających się echem w innych częściach państwa radzieckiego. Przy tym o doniosłości i żywotności kwestii narodowej
świadczy fakt, iż była ona traktowana jako istotniejsza od zagadnień gospodarczych: w imię walki o niepodległość Abchazowie
poświęcali możliwość rozwoju ekonomicznego, infrastruktury
transportowej i sektora turystycznego, a popierająca walczących
w Górskim Karabachu rodaków Armenia gotowa była znosić izolację ze strony Azerbejdżanu, cierpiąc w wyniku tego na braki dostaw nośników energii oraz towarów codziennego użytku. Tym samym uwarunkowania aksjologiczne prowadziły do rekonfiguracji
sieci klientelistycznych – czynnik etniczny konsolidował te grupy,
które były najmniej zsowietyzowane. Dowodziło tego stopniowe
wypieranie Rosjan czy Ukraińców ze struktur administracji
publicznej i gospodarczej w republikach środkowoazjatyckich już
w latach 80. XX w.
Bezpośrednich przyczyn zaostrzenia się relacji międzyetnicznych w różnych częściach Związku Radzieckiego należy
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upatrywać w przyniesionej przez pierestrojkę liberalizacji i jawności życia politycznego. Demokratyzacja epoki Gorbaczowa pociągnęła za sobą podniesienie kwestii tożsamości narodowej, prawa
do kultywowania tradycji czy wreszcie konieczności regulacji
tłumionych przez lata konfliktów. Tym samym pierestrojka ujawniła wszystkie błędy radzieckiej polityki narodowościowej. Badacze zauważają, że program Gorbaczowowskiej liberalizacji zbiegł
się w czasie z fenomenem „etnicznego odrodzenia”, który zarysował się w ostatniej ćwierci XX wieku. W wielu miejscach ZSRR
odradzały się lokalne ośrodki kulturalno-etnograficzne, organizowano festiwale folklorystyczne, a rosnąca świadomość i poziom
wykształcenia sprawiały, że zwiększała się popularność studiów
nad przeszłością i dziedzictwem poszczególnych narodów. Tendencje te w naturalny sposób prowadziły do rozwoju elit narodowych
i odrodzenia tożsamości narodowej, stanowiąc źródło późniejszych
konfliktów etnicznych. Zatem problemy, które w efekcie doprowadziły do rozpadu państwa radzieckiego, władze winny były przewidzieć [Жданович: 21]. Jednak, jak słusznie zauważa Michaił
Zelenkow, procesy dezintegracji ZSRR i zjawiska separatyzmu
objęły „dolne piętra” radzieckiej państwowości, co utrudniało
kontrolę nad nimi [Зеленков, 2006: 15]. Zasada centralizmu
przestała mieć zastosowanie, zaś wybuchające konflikty w różnych
częściach ZSRR nie mogły być skutecznie kontrolowane przez
pozbawione takich możliwości władze związkowe. Na gruncie
normatywnym regulacje dotyczące statusu republik związkowych
w ZSRR, a więc tylko częściowo odnoszące się do problemów
narodowościowych, przyjęte zostały późno, bo w 1990 roku, a ich
celem było raczej przymusowe zachowanie integralności państwa
radzieckiego niż rozwiązanie konfliktów etnicznych. Pamiętać przy
tym należy, że to nie pierestrojka i głasnost’ stworzyły problemy
etniczne w ZSRR – one tylko sprzyjały ich ujawnieniu w warunkach osłabienia cenzury i względnej politycznej liberalizacji.
W kwietniu 1990 roku Rada Najwyższa ZSRR przyjęła
ustawę O rozgraniczeniu pełnomocnictw pomiędzy Związkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich i podmiotami federacji,
regulującą i de iure rozszerzającą zakres kompetencji części składowych państwa związkowego [O разграничении полномочий].
Dokument ten stanowił swoiste uzupełnienie ustawy przyjętej przez
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radziecki parlament 3 tygodnie wcześniej – O porządku wyjaśnienia zagadnień związanych z wyjściem republiki związkowej z ZSRR
[Закон СССР О порядке]. Akty te były pierwszym krokiem na
gruncie normatywnym, który przygotowywał państwo radzieckie
do rekonfiguracji stosunków władczych oraz emancypacji poszczególnych republik związkowych i niższych rangą jednostek administracyjnych, w których wykształciły się autonomiczne w sensie
funkcjonalnym systemy społeczne.
Przyjęcie powyższych aktów prawnych w sytuacji, gdy
w wielu częściach ZSRR, a zwłaszcza na Kaukazie, z coraz większą siłą dawały o sobie znać tłumione konflikty etniczne, było próbą polityczno-prawnego uregulowania zjawisk grożących stabilności państwa radzieckiego. Wierny leninowskim ideałom Michaił
Gorbaczow najprawdopodobniej niedoceniał siły nacjonalizmów,
wierząc, że proces konsolidacji „narodu radzieckiego” jest faktem
i zjawiskiem nieodwracalnym. Reagując na proces faktycznej
dezintegracji państwa i usztywniając swoją pozycję (m.in. poprzez
groźbę używania sił zbrojnych w celu tłumienia ruchów proniepodległościowych) M. Gorbaczow podejmował próbę zapanowania nad
skomplikowaną sytuacją, której źródłem były głównie błędy
w polityce narodowościowej. Niewątpliwie ma rację Terry Martin
twierdzący, że władze radzieckie prowadziły wewnętrznie sprzeczne działania odnośnie poszczególnych narodów. Z jednej strony
forsowano umożliwienie realizacji partykularnych interesów etnicznych oraz sprzyjano rozwoju świadomości i kultury narodów ZSRR
m.in. poprzez politykę korienizacji oraz nadawania określonego zakresu formalnej autonomii obszarom o pewnym odsetku autochtonicznej ludności nierosyjskiej, z drugiej zaś ściśle wyznawano
ideę centralizacji. W efekcie w różnym okresie istnienia ZSRR
władze popierały zarówno tworzenie narodowych elit politycznych
i inteligenckich, jak i prowadziły wobec nich politykę represji, karząc – w duchu bolszewickiej odpowiedzialności zbiorowej –
zsyłkami całych narodów [Martin, 2001]. Władze radzieckie znaczenia czynnika etnicznego dla stabilności państwa w okresie
pierestrojki albo nie rozumiały, albo ukrywały je, o czym świadczy
niewłaściwa reakcja na duże zamieszki w Sumgaicie w 1988 roku
i Baku w 1990 roku.
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Istotną rolę w narastaniu i w konsekwencji artykulacji
żądań oraz napięć na gruncie etnicznym stanowiło, zarysowujące
się już od początku lat 80. ubiegłego wieku, zbliżenie pozycji między antykomunistycznym ruchem patriotyczno-nacjonalistycznym
a władzami poszczególnych republik związkowych. Z czasem,
w szczytowym okresie „epoki zastoju”, dyskurs na gruncie narodowościowym stał się dominującym w wielu częściach państwa radzieckiego. Przykładów takich sytuacji, gdzie narodowe elity partyjne i siły nacjonalistyczne znajdowały wspólne pole działań, jest
wiele: Komunistyczna Partia Gruzji oraz gruzińscy dysydenci dążyli do pacyfikacji separatyzmu abchaskiego i osetyjskiego; kierownictwo partii w Abchazji sprzyjało z kolei kształtowaniu się
Forum Narodowego Abchazji, podobne stanowiska w sprawie lokalnych konfliktów zajmowała nomenklatura i dysydenci ormiańscy i azerscy w kwestii Karabachu, a ukraińscy – w kwestii Krymu.
Polityczna liberalizacja epoki M. Gorbaczowa sprzyjała
kształtowaniu się regionalnych sił o orientacji demokratycznej i narodowej. Członkowie nowych ruchów rekrutowali się zarówno spośród działaczy antykomunistycznej opozycji, wykształconej inteligencji, jak i niejednokrotnie aktywistów partyjnych, którzy w nowych okolicznościach zaczęli ujawniać niezgodne z linią KPZR
przekonania. W pierwszym etapie petryfikacji ruchów narodowych,
początkowo ostrożnie korzystających ze swobód przyniesionych
przez głasnost’, funkcjonowały one w ramach prawa, niosąc
umiarkowany przekaz, nierzadko podkreślając swoje wsparcie dla
linii Gorbaczowa. Ignorowanie przez władze centralne żądań jednostek autonomicznych, dążących do podwyższenia własnego statusu w ramach radzieckiego państwa związkowego, prowadziło do
postępującego rozluźnienia więzów zależności i separacji lokalnych
elit nomenklaturowych od centrum, a także radykalizacji miejscowych sił politycznych, widzących w bierności ZSRR zarówno zagrożenie, jak i szansę na samodzielne uregulowanie spornych kwestii
w relacjach z sąsiadami.
W tych warunkach lokalni działacze komunistyczni zaczęli
prowadzić własną politykę, reprezentując interesy narodowe, a nie
partyjne. Dowodzi tego m.in. obywatelski marsz na Cchinwali
przeprowadzony w listopadzie 1989 roku przez gruzińskiego działacza opozycji Zwiada Gamsachurdię i pierwszego sekretarza KC
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Komunistycznej Partii Gruzji Giwi Gumbaridze „w celu obrony
ludności gruzińskiej” oraz inspirowany przez azerskich działaczy
partii komunistycznej pogrom Ormian, który przetoczył się przez
Sumgait w lutym 1988 roku. Miał zatem miejsce sojusz, a następnie
konfrontacja, sił narodowych i dotychczasowych elit partyjnych.
Proces ten, rozumiany jako przejście od współpracy do rywalizacji,
dotyczył możliwości tworzenia autonomicznych wobec władz
związkowych sieci klientelistycznych oraz wpływu na proces
alokacji zasobów. Czynnik etniczny odegrał ważną rolę w dezintegracji ZSRR, jednakże obok postulatów narodowych realizowane
były interesy alternatywnych grup klientelistycznych, które – wykorzystując taką retorykę – dążyły do uzyskania większego wpływu
na procesy sprawowania władzy i czerpania z nich korzyści.
Potwierdza to rozwój wypadków związanych z dojściem do
władzy w poszczególnych republikach przedstawicieli radykalnych
sił o orientacji narodowej (Abulfaz Elczybej w Azerbejdżanie,
Zwiad Gamsachurdia w Gruzji), które przyczyniło się do ugruntowania rywalizacji różnych wewnątrzpaństwowych koterii jako zasadniczej – obok konfliktów etnicznych – determinanty polityki nowopowstałych państw. Dominowanie w narodowych elitach osób
o ekstremistycznych poglądach, dążących do zbicia na swym
radykalizmie politycznego kapitału oraz znacząca rola czynnika militarnego pogłębiały ujawnione przeciwności, pchały społeczeństwa
w kierunku otwartych konfliktów, uniemożliwiając podjęcie działań
zmierzających do neutralizacji napięcia i pokojowego uregulowania
sporów. Wreszcie kolejnym, kulminacyjnym, etapem procesu
narastania konfliktowej sytuacji były regularne walki, w wyniku
których doszło do wykształcenia się nowej sytuacji politycznej.
Przykładami realizacji tego scenariusza są: wojna domowa w Tadżykistanie, obalenie Z. Gamsachurdii czy upadek A. Elczybeja.
Procesowi dezintegracji obszaru postradzieckiego towarzyszyły dwie okoliczności. Po pierwsze, dominującym aktorem
w przestrzeni byłego ZSRR pozostawały rosyjskie sieci agregacji
i artykulacji interesów, za którymi stało wciąż najsilniejsze i najsprawniejsze państwo postsowieckie, będące w stanie i dążące na
mocy politycznych decyzji do utrzymania strefy wyłącznych wpływów. Po drugie, państwa Zachodu praktycznie nie ingerowały
w rozwój sytuacji politycznej na obszarze postradzieckim, z obawa59
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mi spoglądając na procesy dezintegracyjne i tlące się konflikty,
których powstrzymanie w praktyce mogło zależeć od Rosji. Niemożność wpływu na politykę państw postradzieckich przy jednoczesnej chęci nieponiżania Rosji, umożliwienia jej zachowania
choć części poczucia potęgi i wielkości sprawiała, że Zachód widział w Rosji czynnik stabilizujący rozwój wypadków na przestrzeni postradzieckiej. To z kolei skutkowało tym, że aktorzy polityczni państw postradzieckich w relacjach z partnerami rosyjskimi
występowali w roli klientów, utrzymując model postkolonialny.
Procesy dezintegracyjne obszaru ZSRR można, ze względu
na kryterium czasowe, podzielić na trzy okresy. Pierwszy okres
(lata 1986–1991) rozpoczął się wraz ujawnianiem napięć na gruncie
narodowościowym w różnych częściach Związku Radzieckiego,
następnie objął falę antagonizmów przejawiających się ruchami separatystycznymi głównie na Kaukazie, a zakończył się „paradą
suwerenności” i ostatecznym rozwiązaniem państwa radzieckiego.
Drugi okres, trwający w latach 1991–1993, przebiegał pod znakiem
petryfikacji młodych państwowości oraz aktywnych konfliktów
będących pokłosiem nierozwiązanych problemów etnicznych
w nowopowstałych państwach. Tym samym pojawienie się nowych
państw, autonomicznych systemów społecznych o własnych dynamikach i cechach funkcjonalnych, unaoczniło głębszy wymiar tychże
problemów. Trzeci okres rozpoczął się w 1994 roku i trwa do tej
pory. Jest to czas, gdy nastąpiła stabilizacja i zamrożenie (okresowo
przerywane) konfliktów pomiędzy republikami. Dowodzi to, że dokonała się delimitacja nowych systemów społecznych, petryfikacja
relacji pomiędzy aktorami politycznymi oraz wykształcenie się lepiej
lub gorzej funkcjonujących kanałów komunikacyjnych (w Deutschowskim rozumieniu).
O ile dezintegracja ZSRR była wynikiem splotu wielu
czynników natury politycznej i ekonomicznej, to właśnie w czynniku narodowym należy doszukiwać się głównej determinanty
bardzo szybkiej dekompozycji obszaru postradzieckiego czy też
fenomenu utrzymania się powszechnie nieuznawanych państwowości na Zakaukaziu (podobnie jak i w Naddniestrzu). Rozpadowi
Związku Radzieckiego towarzyszył szereg konfliktów zachodzących
na różną skalę. Tam, gdzie nowe sieci klientelistyczne uzyskały
dostęp do własnych zasobów, posiadały własne „bastiony”, z których
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rekrutowały klientów-zwolenników, konflikty trwały długo,
udowadniając, że spór toczy się nie tylko w oparciu o kwestię etniczną. Niektóre z takich konfliktów przeistoczyły się w otwarte wojny:
m.in. wojna domowa w Tadżykistanie, wojna w Czeczenii, konflikt
karabaski, osetyjski. Inne zaś ograniczyły się do napiętej sytuacji
politycznej (Naddniestrze, Kirgistan, Uzbekistan). Tym samym
wskazać należy, że czynnik etniczny w procesie dezintegracji
ZSRR odegrał ważną rolę, jednakże był motywowany nie tylko aksjologicznie, ale także dążeniem do wymiernych korzyści materialnych, wytworzenia podobnych do nomenklaturowych uprzywilejowanych grup, które będą korzystać z dostępu do zasobów publicznych. Unaocznia to fakt, że współcześni oligarchowie w Rosji, na
Ukrainie czy Gruzji i Armenii rekrutują się nie tylko ze starych
działaczy Komsomołu i partii komunistycznych, lecz również działaczy narodowych i demokratów, którzy skwapliwie wykorzystali
moment transformacji systemowej.
Także dokonujące się obecnie przewroty w poszczególnych
republikach, tzw. „kolorowe rewolucje” (Gruzja, Ukraina, Kirgistan, Abchazja) mają charakter rywalizacji między koteriami, klanami, w wyniku których dochodzi o rekonfiguracji aktorów politycznych i wykształca się nowy model zawłaszczania państwa, a przynajmniej, jeśli model nie ulega zmianie, proceder ten prowadzi inna
grupa interesu.
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The process of disintegration of the USSR
in an ethnic context. A neopatrimonial perspective
The collapse of the Soviet Union is interpreted in the context of various
internal and external factors. The following paper aims to examine the
possibility of analyzing this process in the context of ethnic conflicts that
happened in the 80s. using neopatrimonal paradigm. The neopartimonial
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Янина Викторовна Солдаткина
В поисках границ фантастического: на пути к методологии, под редакцией Е. Нестеровой и А. Синицкой, Вроцлав 2017.
Рецензируемый сборник объединяет научные исследования, посвященные феномену фэнтези и фантастического –
актуальным явлениям в литературе и культуре ХХ–XXI веков,
несмотря на свою популярность и востребованность, не получившим до сих пор достаточную научную рецепцию. Согласимся с авторами сборника: фантастика, фантастическое, фэнтези,
мифопоэтическое – все эти художественные категории нуждаются в теоретическом осмыслении, разграничении, систематизации на материале как зарубежной, так и отечественной литературы, поскольку теоретические лакуны не позволяют проследить пути эволюции литературы фэнтези, оценить ту роль, которую играет фэнтези и фантастика в литературном процессе последних столетий, осмыслить взаимовлияние этой литературы
и массовой культуры. Актуальность представляемого сборника
определяется, таким образом, методологической значимостью
поднимаемой в нем научной проблематики, необходимостью
современной научной интерпретации и выработки корректной
методологии изучения фантастики и фэнтези разных повествовательных форм, сюжетики, хронотопа, поэтики и других составляющих фэнтезийного художественного мира.
Новизна сборника определяется как самим предметом
изучения (в научный обиход вводятся новые фэнтези-тексты,
известные тексты рассматриваются под новым ракурсом, на
примере фэнтези-произведений уточняются и расширяются литературоведческие категории, прежде атрибутируемые на примерах реалистических текстов и др.), так и методологическими
поискам авторов исследований, предлагающих в итоге системный взгляд на фэнтези-литературу как на общемировое явление (от западно-европейской до японской литературы (статья
К.И. Ковлекова «Современное японское фэнтези: реинкарнационные тэнсэй-моногатари»)), имеющее ряд характерных
признаков: особый хронотоп, особую структуру образа героя,
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разветвленные аллюзивные связи, специфическое визуальное
оформление, которое указывает на синтетическую, «креолизованную» художественную природу фэнтези.
Сборник обладает продуманной структурой: каждый из
трех разделов раскрывает одну из принципиальных проблем
теоретико-методологического изучения фэнтези и фантастики,
привлекая широкий теоретико-литературный и практический
материал. Первый раздел посвящен очень непростому для научной рецепции вопросу мифологического и мифопоэтического аспекта фэнтези. Сложность заключается, с одной стороны, в анализе природы неомифологизма, присущего классическому фэнтези, а, с другой, в обилии мифопоэтических реминисценций, причудливо переплетающихся в поэтике фэнтези
с собственно «фантастическими» и «вымышленными» мотивами. В этом разделе интересны отрывающая сборник статья
А.Ю. Колесникова «Мифологизация, мифотворчество, мифопоэтика: опыт разграничения», а также работы О.В. Бутковой
«Античность в цикле романов о Гарри Поттере» и С.Б. Лихачевой «„Язык поэзии” А.О. Барфилда и его влияние на мифотворчество Дж. Р.Р. Толкина».
Второй раздел сборника обращается к анализу смежного (или, с другой точки зрения, противоположного) явления –
фантастики и фантастического. Нам импонирует стремление
авторов раздела обратиться к еще не исследованным аспектам
фантастики: фантастике лирического стихотворения (статья
В.Я. Малкиной «Фантастическое в лирическом стихотворении:
постановка проблемы»), к сложностям разграничения фантастики и фэнтези даже в рамках одного текста (статья А.В. Пименовой «„Космическая трилогия” К.С. Льюиса: фэнтези под
маской научной фантастики»), а также выявить, пусть и не
всегда убедительно, характерологическое особенности фантастики как специфической вариации категории «художественного мира» (статья Е.К. Агапитовой «Фантастический мир как категория поэтики»).
В третьем разделе рассматривается ключевые особенности поэтики фэнтези, которые отвечают за создание специфики фэнтези как особого литературного стиля: проблема
героя фэнтези (И.Н. Исакова «Характер Фродо: новый герой
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или знакомый незнакомец»), пространственная организация
фэнтези-мира (Е.А. Нестерова «Берега безграничного: пространство в фэнтези как смысловая категория»), поиски визуального
выражения фэнтези-прозы (прорисовка персонажей, композиция
текста и рисунка, использования орнамента и т.д.) (Д.Л. Лебедев
«Иллюстрация в контексте книжного издания на примере ключевых произведений жанра фэнтези»).
В целом, сборник отражает основные направления научной рецепции фэнтези, те глобальные и частные вопросы архитектоники и поэтики фэнтези, которые представляются принципиальными для современной гуманитаристики. Подчеркнем
и перспективный междисциплинарный подход к изучению
фэнтези, продемонстрированный исследовательским коллективом и позволяющий надеяться на дальнейшие научные открытия в рамках избранной методологической парадигмы.
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Валентина Алексеевна Борбунюк
О Чехове, и не только подробно: Т.А. Шеховцова, «У него
нет лишних подробностей…»: Мир Чехова. Контекст. Интертекст: монография, Харьков 2015.
Книга доктора филологических наук, профессора Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина
Татьяны Анатольевны Шеховцовой «“У него нет лишних подробностей…”: Мир Чехова. Контекст. Интертекст» относится
к жанру монографии и обладает всеми чертами, присущими такого рода научным текстам, а именно новизной, единством научного подхода, смысловой завершённостью и т.д. Однако есть
некие «подробности», которые отличают эту книгу от типовых
монографий. Это немного загадочный для чеховского исследования визуальный ряд: малоизвестные фотографии как самого
А. Чехова «у балюстрады веранды с удочками» («нелишняя»
подробность!), так и незаслуженно забытых писателей конца
ХІХ – начала ХХ века Н. Баршева и Н. Хлопова, а также снимки
старинных харьковских домов и театров; интригующее, прямо
скажем, интертекстуальное, посвящение «155-летию А.П. Чехова
и 210-летию Харьковского университета» и, что самое интересное, такой совсем не характерный для академического текста
раздел, как «P.S». И с чего, как говорится, прикажете начать знакомство с книгой, автору которой все подробности важны?
С начала, разумеется! В книге, кроме вышеперечисленного, три раздела: «Мир Чехова», «Контекст и интертекст»,
«Чехов и Харьков», которые обрамляют главки «От автора»
и «Вместо заключения». «О Чехове и его творчестве сказано
безмерно много, и вряд ли в ближайшее время можно ждать
новых глобальных открытий, – признает автор, обезоруживая
своих возможных оппонентов. – Но всегда остаются незамеченные подробности, частности, детали, которые составляют
чеховский универсум, отражая и воплощая в себе его важнейшие характеристики. Эта книга – о деталях и подробностях
чеховского мира, чеховской поэтики, чеховских литературных
связей» (с. 6). И тот факт, что в основу книги были положены
статьи и заметки 1997–2014 годов (заметим, что собранные под
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одной обложкой и доработанные, они приобретают ту монолитную цельность, которая является одним из условий для такого рода исследований), и обезоруживающе доверительно-интимный тон, каким всё это и многое другое сообщается
в главке «От автора», свидетельствует о чтении пристальном
и «медленном», именно таком, которое не позволило автору
монографии пропустить ни одну подробность у Чехова. Широкому же кругу тех, кому адресована данная книга, а это научные работники, преподаватели вузов, студенты, учителя, учащиеся гимназий и лицеев, историки культуры, краеведы, все,
кто интересуется творчеством Чехова, как будто предлагается
идеальный метод изучения художественного мира писателя,
когда лишь при условии внимательного и неоднократного прочтения текста можно проникнуть в мир авторских мыслей
и ощущений.
Книга Т.А. Шеховцовой удачно аккумулировала, на первый взгляд, «модерные» по отношению к чеховскому творчеству ракурсы современного литературоведения. Так, например, «привычные» для литературоведов характеристики чеховского художественного пространства, благодаря харьковской
исследовательнице, дополняются подробностями о «геометрическом наборе», четыре мотива которого (кривое, прямое,
круглое, квадратное) становятся «основными геометрическими
образами» чеховского мира («Круглоугольный мир: чеховская
геометрия»); появляется чеховская страничка в «литературном
атласе» удовольствий и хрестоматийный рассказ «Крыжовник»
прочитывается в контексте проблем такой гуманитарной науки, как реалогия – «вещеведение» («Удовольствие по-чеховски»). Рассматриваются проблема телесности и поэтика эротизма («Это человеческое тело…»), семантика чаепития и античаепития («Чаепитие в Сумах и не только»), христианская мифология («Сюжет апостола Петра в прозе Чехова и Бунина»,
«Икона в творчестве Чехова») и живописные полотна («Чеховский экфрасис: мир в отсутствие цвета»), «сладко-влажные рифмы» («Я без ума от тройственных созвучий…»), а также многие
другие «прекрасные» и «нужные» подробности.
Особого внимания заслуживает дорогой для автора
«своими маленькими открытиями» раздел «Чехов и Харьков»,
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посвящённый харьковскому контексту чеховского творчества
и судьбы. Именно в нём собраны все подробности о «чеховиане» газеты «Южный край», о первом чеховском музее и его
инициаторе А. Барымове, а также об одном из чеховских адресатов – Н. Хлопове, «московском литераторе харьковского
происхождения».
Впервые отмеченное газетой «Южный край» от 17 января 1910 года совпадение двух праздников – «50-летие со дня
рождения Чехова и 105 годовщина университета» – также одна
из подробностей, обнаруженная и обнародованная Т.А. Шеховцовой 105 (!) лет спустя. Несомненно, что этим «двум праздникам интеллигенции, двум праздникам культуры» суждено
навсегда войти в анналы Харькова, и рецензируемая книга
Т.А. Шеховцовой, когда-то выпускницы, а теперь профессора
Харьковского университета, в чей круг научных интересов
Чехов вошёл давно и навсегда, тому подтверждение.
И ещё одна подробность о книге Т.А. Шеховцовой.
В ней много лирического – и в прямом, и в переносном смысле. Каждую главку сопровождают стихотворные эпиграфы из
А. Ахматовой, К. Бальмонта, Е. Баратынского, А. Блока, В. Брюсова, Н. Гумилёва, О. Мандельштама, В. Набокова, А. Пушкина,
Н. Стефановича. А «неакадемический» раздел монографии
«P.S» – это не что иное, как стихотворение «По чеховским
мотивам» авторства самой исследовательницы! А у неё, как и у
её любимого автора, тоже нет ничего лишнего, и в этом
стихотворении обозначены важнейшие лирические мотивы
книги.
Раздел «Мир Чехова» имеет отдельное посвящение –
«Моим учителям – с благодарностью и любовью». Позволим
себе последовать этому примеру и также добавить, «вопреки
всем правилам», не в начале, а в конце своей рецензии посвящение «Моему учителю Татьяне Анатольевне Шеховцовой –
с благодарностью и любовью».
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SKŁAD REDAKCJI I LISTA RECENZENTÓW ZEWNĘTRZNYCH
ROCZNIKA W 2017 ROKU
RADA REDAKCYJNA
Nadieżda Bagdasarian – profesor nauk filozoficznych, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. N.E. Baumana
Aleksandra Guziejejwa – doktor nauk pedagogicznych, Tomski
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, prezes stowarzyszenia
„Tomska Polonia”
Jędrzej Morawiecki – doktor nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa i socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Anna Paszkiewicz – doktor habilitowany nauk humanistycznych
w zakresie literaturoznawstwa, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Jelena Slobodian – doktor nauk filologicznych, Baszkirski
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Akmułły w Ufie
Natalia Snigiriowa – doktor nauk filologicznych, Centrum Badań
Kultury Języka i Literatury Białoruskiej, Narodowa Akademia Nauk Białorusi
Aleksiej Szczerbinin – profesor nauk historycznych, Tomski Uniwersytet Państwowy
REDAKTOR NACZELNY
Rafał Czachor – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny
Uczelni Jana Wyżykowskiego, Instytut Polsko-Rosyjski,
SEKRETARZ REDAKCJI
Irina Popadeykina – doktor nauk filologicznych, Instytut PolskoRosyjski
REDAKTOR TEMATYCZNY – LITERATUROZNAWSTWO
Jelena Polewa – doktor nauk filologicznych, Tomski Państwowy
Uniwersytet Pedagogiczny
REDAKTOR TEMATYCZNY – JĘZYKOZNAWSTWO
Olga Orlowa – doktor habilitowany nauk filologicznych, Tomski
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
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REDAKTOR TEMATYCZNY – POLITOLOGIA
Rafał Czachor – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny
Uczelni Jana Wyżykowskiego, Instytut Polsko-Rosyjski
REDAKTOR TEMATYCZNY – HISTORIA
Władimir Szajdurow – doktor nauk humanistycznych w zakresie
historii, Narodowy Uniwersytet Mineralno-Surowcowy „Gornyj”,
Sankt Petersburg
REDAKTOR JĘZYKOWY – JĘZYK POLSKI
Anna Zagórska – doktor nauk filologicznych, Uniwersytet
Pedagogiczny im. KEN
REDAKTOR JEZYKOWY – JĘZYK ROSYJSKI
Natalia Kowaliowa – doktor nauk filologicznych, Instytut PolskoRosyjski
Jewgienija Starostina – doktor nauk filologicznych, Saratowski
Uniwersytet Państwowy im. N. Czernyszewskiego
RECENZENCI ZEWNĘTRZNI ROCZNIKA W 2017 ROKU
1. Tatiana Gonczarowa (Rosja, Tomski Państwowy Uniwersytet
Pedagogiczny)
2. Inessa Babienko (Rosja, Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny)
3. Jelena Kowaliewskaja (Rosja, Tomski Państwowy Uniwersytet
Pedagogiczny)
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СОСТАВ РЕДАКЦИИ И СПИСОК ВНЕШНИХ РЕЦЕНЗЕНТОВ
ЕЖЕГОДНИКА В 2017 ГОДУ
РЕДКОЛЛЕГИЯ
Надежда Багдасарьян – доктор философских наук, профессор, Московский государственный технический университет
им. Н.Е. Баумана.
Александра Гузеева – кандидат педагогических наук, доцент,
Томский государственный педагогический университет, председатель общественной организации „Томская Полония”.
Енджей Моравецки – кандидат гуманитарных наук в области
литературоведения и социологии, Вроцлавский университет.
Анна Пашкевич – доктор гуманитарных наук в области
литературоведения, профессор Вроцлавского университета.
Елена Слободян – кандидат филологических наук, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.
Наталья Снигирёва – кандидат филологических наук, ГНУ
«Центр исследований белорусской культуры языка и литературы НАН Беларуси».
Алексей Щербинин – профессор исторических наук, Томский
государственный университет
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Рафал Чахор – доктор гуманитарных наук в области политических наук, профессор Университета Яна Вижиковского
в Польковице, Русско-польский институт.
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ
Ирина Попадейкина – кандидат филологических наук,
Русско-польский институт.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Елена Полева – кандидат филологических наук, доцент, Томский государственный педагогический университет.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Ольга Орлова – доктор филологических наук, доцент, Томский государственный педагогический университет.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ПОЛИТОЛОГИЯ
Рафал Чахор – доктор гуманитарных наук в области политических наук, профессор Университета Яна Вижиковского
в Польковице, Русско-польский институт
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ИСТОРИЯ
Владимир Шайдуров – кандидат исторических наук, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ЯЗЫКОВОЙ РЕДАКТОР (РУССКИЙ ЯЗЫК)
Наталья Ковалёва – кандидат филологических наук, Русскопольский институт
Евгения Старостина – кандидат филологических наук, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ЯЗЫКОВОЙ РЕДАКТОР (ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК)
Анна Загурска – кандидат филологических наук, Педагогический университет им. Комиссии народного образования в Кракове
ВНЕШНИЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ ЕЖЕГОДНИКА В 2017 ГОДУ
1. Татьяна Гончарова (Россия, Томский государственный
педагогический университет)
2. Иннеса Бабенко (Россия, Томский государственный педагогический университет)
3. Елена Ковалевская (Россия, Томский государственный
педагогический университет)
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O INSTYTUCIE POLSKO-ROSYJSKIM
Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski została ustanowiona 25
stycznia 2011 roku we Wrocławiu.
Rejestracja Instytutu przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej miała miejsce 11 lutego 2011 roku. Fundacja działa na
podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (z późniejszymi zmianami).
Majątek Instytutu stanowią środki finansowe przekazane
w momencie powstania fundacji oraz inne środki i mienie nabyte
przez Instytut w trakcie jego działania.
Instytut Polsko-Rosyjski nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie środki finansowe przeznaczane są na działalność
statutową.
Misją Instytutu Polsko-Rosyjskiego jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej w zakresie:
1. popularyzacji wiedzy, edukacji kulturowej, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży;
2. upowszechnienia wiedzy o Rosji w Polsce oraz wiedzy
o Polsce w Rosji;
3. sprzyjania rozwojowi kultury, sztuki oraz nauki;
4.sprzyjania prowadzeniu badań naukowych.
Realizacja zadań następuje poprzez organizowanie,
finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, naukowo-badawczej i wydawniczej.
Więcej o bieżącej działalności Instytutu na stronie internetowej:
www.ip-r.org
Informujemy o możliwości dokonywania darowizn na rzecz
Instytutu Polsko-Rosyjskiego. Dane do przelewu na stronie
www.ip-r.org/kontakt Wszystkie uzyskane środki finansowe
przeznaczane są na działalność statutową, m.in. na wydawanie
Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego.
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INFORMACJA DLA AUTORÓW
„Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” jest pismem poświęconym studiom interdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-rosyjskich kontaktów literackich, związków
kulturowych, stosunków politycznych. Jego celem jest poszerzanie
wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, przybliżenie wyników badań
naukowych nad kontaktami dwustronnymi.
W periodyku znajdą się następujące działy:
1. Polsko-rosyjskie studia komparatystyczne, w tym badania
nad współczesną kulturą polską i rosyjską;
2. Polskie i rosyjskie badania literaturoznawcze;
3. Polsko-rosyjskie studia politologiczne;
4. Recenzje i omówienia.
Zasady recenzowania artykułów naukowych
Wszystkie artykuły są recenzowane. Pierwszej z nich
dokonuje zespół redakcyjny, druga ma charakter recenzji
anonimowej, której dokonuje naukowiec specjalizujący się w danej
dziedzinie. Do końca procesu recenzowania autor i recenzent pozostają sobie nie znani. Redakcja przekazuje autorowi konkluzje
recenzji oraz ewentualne wskazówki. Negatywna ocena artykułu na
pierwszym lub drugim etapie recenzji oznacza nieprzyjęcie tekstu
do druku
Wymagania edytorskie dla tekstów polskojęzycznych znajdują
się na stornie internetowej Rocznika: www.ip-r.org/rocznik
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О РУССКО-ПОЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
Фонд «Русско-польский институт» был учреждён 25
января 2011 года во Вроцлаве (Польша).
Суд зарегистрировал Русско-польский институт 11 февраля 2011 года. Фонд действует на основании польского закона
„О фондах” от 6 апреля 1984 года (с позднейшими изменениями).
Имущество Института составляют денежные средства,
переданные в момент основания фонда, и другие средства
и имущество, приобретенные Институтом за время деятельности.
«Русско-польский институт» занимается некоммерческой
деятельностью. Все имеющиеся средства предназначены для
общественной деятельности.
Целью «Русско-польского института» является образовательная, культурная и научная деятельность в области:
1. Популяризации знаний, культурного образования,
особенно среди детей и молодёжи;
2. Распространения знаний о России в Польше и о Польше в России;
3. Развития культуры, искусства и науки;
4. Проведения научных исследований.
Реализация задач осуществляется путём организации,
финансирования и проведения образовательной, научно-исследовательской и издательской деятельности.
Больше информации о текущей деятельности «Русскопольского института» на сайте: www.ip-r.org
Информируем о возможности перечисления добровольных денежных пожертвований на нужды «Русско-польского института». Все полученные финансовые средства предназначаются для деятельности «Русско-польского института»
согласно Уставу РПИ, в частности для издательства «Ежегодника Русско-польского института».
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
«Ежегодник Русско-польского института» посвящён
междисциплинарным исследованиям, в которых особое внимание уделяется русско-польским контактам в области культуры, литературы, языка и политики.
Целью ежегодника является расширение знаний о сов-ременной Польше и России, увеличение результативности научных исследований двусторонних контактов.
Журнал состоит из следующих разделов:
1. Русско-польские сравнительные исследования в области культуры, истории, социологии, языка;
2. Русское и польское литературоведение;
3. Российско-польские политологические исследования;
4. Рецензии.
Правила рецензирования научных статей
Научная статья, поступившая в редакцию журнала „Ежегодник Русско-польского института”, рассматривается главным
редактором на предмет соответствия профилю журнала,
требованиям к оформлению. В дальнейшем статья направляется на анонимное рецензирование специалисту в данной
области. После получения рецензии редакция направляет
автору (авторам) письмо, в котором даётся общая оценка
статьи и принятое решение. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации на основании рецензии.
Требования к оформлению статей на русском языке находятся на сайте Ежегодника: www.ip-r.org/rocznik
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