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WstĊp do „Poezji Religijnej i Sakralnej” (3)
Niech bĊdzie pochwalony Jezus Chrystus! SzczĊĞü BoĪe!
Laudetur Jesus Christus! Benefaciat vobis Deus!
ਫȣȜȠȖȝİȞȠȢ  ȘıȠ૨Ȣ ȋȡȚıĲઁȢ!  ĬİȩȢ ਫ਼ȝ઼Ȣ ĮĲȠȪȢ ਥȣȜȠȖİ!
Z wielką przyjemnoĞcią oddajemy w PaĔstwa rĊce trzeci numer
naszego czasopisma „Religious and Sacred Poetry”. Kwartalnik naukowy, który stara siĊ wypełniü lukĊ tematyczną wĞród miĊdzynarodowych
periodyków akademickich, tworzony jest przez zespół uczonych z dwunastu krajów Ğwiata. JesteĞmy czasopismem spełniającym warunki naukowoĞci, nie jesteĞmy natomiast pismem konfesyjnym. Gromadzimy
badaczy wielu paĔstw wokół problematyki religijnej kultury literackiej,
w tym szczególnie wokół zagadnieĔ poezji religijnej i sakralnej. Prezentujemy wyniki badaĔ nad kulturą chrzeĞcijaĔską, stąd w poszczególnych
tomach moĪna znaleĨü opracowania naukowe dotyczące twórców zarówno prawosławnych, katolickich, jak i protestanckich. WiĊcej informacji o
nas znajduje siĊ na naszej stronie internetowej (umieszczonej pod adresem: www.religious-and-sacred-poetry.info).
W obecnym tomie w czĊĞci pierwszej pt. Rozprawy i artykuły
czytelnik znajdzie szeĞü oryginalnych tekstów. Tom niniejszy rozpoczynają artykuły trzech autorek z paru uniwersytetów na Ukrainie.
Ol’ga Ciganok z Kijowa wprowadza w zagadnienie literaturoznawcze z okresu przełomu póĨnego baroku i oĞwiecenia na ziemiach wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej Trojga Narodów (polskiego, ruskiego i litewskiego),
prezentując szczegółowy motyw przykładowy z ówczesnej kultury: O nagrobkach AmbroĪego Dubniewicza w poetyce czernichowskiej z połowy
XVIII wieku (tekst pisany w jĊzyku rosyjskim pt. Ɉɛ ɷɩɢɬɚɮɢɹɯ
Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XVIII ɜɟɤɚ).
Z kolei Irina Tarnagul (Tarnaguł) z Czerniowców przedstawia problematykĊ wątków tradycji Nowego Testamentu w odniesieniu do
współczesnej literatury piĊknej w studium pt. Reprezentacja tradycji
nowotestamentalnej we współczesnym kontekĞcie (artykuł po rosyjsku pt.
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ).
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Aleksandra Tomorug (takĪe z Czerniowców) skupia siĊ na sakralnoĞci
struktur ewangelicznych w literaturze współczesnej, analizując problematykĊ
sacrum w artykule pt. Nadanie nowego sensu sakralnemu kontekstowi
ewangelicznych struktur w literaturze współczesnej (przyczynek w jĊzyku
rosyjskim pt. ɉɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ). Problematyka wschodnia
dominuje w obecnym numerze naszego kwartalnika poprzez trzy teksty
ukraiĔskich autorek pisane w jĊzyku rosyjskim, w tym dwa artykuły
pochodzące z ‘sakrologicznej szkoły’ znanego profesora Anatolija Evgen’eviþa Nâmcu z Uniwersytetu w Czerniowcach.
Ks. Stefan Radziszewski z Kielc koncentruje siĊ na problematyce
postawy niemoralnej (zdradzie) w eseju nietypowym dla naszego czasopisma pt. Zdrada w dramacie Ireneusza IredyĔskiego „ĩegnaj, Judaszu”.
Marián Andriþík z Koszyc na Słowacji przedstawia analizĊ kategorii duchowoĞci i estetycznoĞci w poezji Daniela Pastirþáka, słowackiego twórcy współczesnego (artykuł po angielsku pt. The Relation Between
the Spiritual and the Aesthetic in the Poetry of Daniel Pastirþák).
Po kilku artykułach literaturoznawczych zamieszczamy przyczynek teologiczno-pedagogiczny autorstwa Natalii Marii Ruman związanej
z Katowicami i Cieszynem na polskim ĝląsku, inspirowany motywami
biblijnymi i nauczaniem papieskim (GodnoĞü rodziny u Jana Pawła II na
kanwie interpretacji PieĞni nad PieĞniami).
Natomiast w czĊĞci drugiej naszego czasopisma (Recenzje ksiąĪek)
publikujemy recenzje (omówienia) siedmiu ksiąĪek.
Wojciech Kudyba z Warszawy omawia dzieło polskiej autorki Aleksandry Pethe pt. Ars, fides et ratio: esej teologiczny? (Tischner – Pasierb
– Szymik), dotyczące twórczoĞci trzech znanych polskich ksiĊĪy profesorów, w tym – dwóch poetów religijnych (ks. Janusza Pasierba i ks. Jerzego Szymika) oraz myĞliciela ks. Józefa Tischnera.
Małgorzata Kowalik związana z Lublinem omawia pedagogiczną
ksiąĪkĊ zbiorową pod redakcją Aliny Rynio z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego pt. Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania.
Marek Mariusz Tytko z Krakowa skupia siĊ na podstawowej monografii literaturoznawczej z zakresu sakrologii autorstwa Zorâny Lanovik z Tarnopola pt. Hermeneutica Sacra. Uczona ta jest znaną przedstawicielką tzw. ukraiĔskiej ‘szkoły sakrologicznej’. Tekst omówienia
publikujemy w dwóch wersjach jĊzykowych – po polsku i po angielsku.
NastĊpnie tenĪe autor prezentuje waĪną ksiąĪkĊ innej, równie
znanej uczonej z tzw. ukraiĔskiej ‘szkoły hermeneutycznej’ – chodzi o
dzieło Mar’âny Lanovik z Tarnopola pt. Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo
perekladu. Lìteratoroznavþì proekcìʀ, poĞwiĊcone teorii przekładu lite14

rackiego (Teoria wzglĊdnoĞci przekładu literackiego. Projekcje literaturoznawcze). Obydwie wymienione siostry-profesorki pracują w jednej
katedrze uniwersyteckiej w Tarnopolu na Ukrainie.
Trzy kolejne omówienia dotyczą współczesnych ksiąĪek poĞwiĊconych dziełom literackim pochodzącym z XVII w. M.M.Tytko przedstawia siedemnastowieczne dzieło pt. Mowy koĞcielne Fabiana Birkowskiego o ĞwiĊtym Jacku / Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii
Hyacinthinae, które Beata Gaj z Opola przełoĪyła z łaciny na jĊzyk
polski a Maria RowiĔska-Szczepaniak opracowała naukowo.
Dalej Beata Gaj, opolska uczona, omawia po angielsku dzieło
Marioli Jarczykowej pt. Przy pogrzebach rzeczy i rytmy: funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku (Rhymes and Sermons at Burial. Funeral
Matters of Radziwill Family in the 17th Century).
Na zakoĔczenie przeglądu ksiąĪek Ol’ga Ciganok z Kijowa recenzuje (po angielsku) ukraiĔską ksiąĪkĊ znanej kijowskiej literaturoznawczyni Oksany Jakovyny (Oksany Petrìvnej Âkoviny) o metafizyce
w poezji staroruskiej w XVII wieku na terenie obecnej Ukrainy w tekĞcie
pt. Metafizyka w poezji. Ukraina w XVII wieku (Metaphysics in poetry:
Ukraine of the 17th century). Oksana Petrìvna Âkovina, tworząc po ukraiĔsku ksiąĪkĊ monograficzną pt. Metafìzika v poezìï: Ukraïna XVII stolìttja, wpisała siĊ takĪe swoim ujĊciem badawczym w nurt sakrologicznej
szkoły ukraiĔskiej. Warto by tĊ ksiąĪkĊ wydaü po angielsku i po polsku,
podobnie jak i wspomniane ksiąĪki sióstr Łanowykówien z Tarnopola.
W czĊĞci trzeciej, poĞwiĊconej sprawozdaniom, publikujemy (po
polsku i angielsku) raport autorstwa Władysława Panasiuka z Chicago
(USA) na temat dorobku Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II
za okres oĞmiu lat (The John Paul II Association of Polish Writers in
Chicago: a Report on the Activities in the Years 2006-2013, Zrzeszenie
Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago: Sprawozdanie z działalnoĞci za lata 2006-2013). Ta Ğrodowiskowa organizacja, działając w
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod patronatem Jezuitów,
skupia polskich (‘piszących’) emigrantów m.in. z Illinois.
W czĊĞci czwartej, poĞwiĊconej chrzeĞcijaĔskiemu obrazowi sakralnemu (Obraz sakralny), tym razem publikujemy miĊdzynarodowy dwugłos.
Anna Marta ĩukowska z Lublina pisze na temat ikony Matki BoĪej typu
Eleusa, obrazu zamieszczonego na okładce obecnego numeru naszego czasopisma (Ikona Matki BoĪej typu Eleusa).
Z kolei o. Vladimir Vukašinoviÿ [ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɭɤɚɲɢɧɨɜɢʄ],
serbski historyk sztuki i prawosławny teolog z Belgradu dodaje swój
krótki komentarz do ikonicznego typu Eleusy. Tekst uniwersyteckiego
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uczonego z Serbii przedstawiamy w wersji angielskiej i polskiej (ta
ostatnia – w tłumaczeniu Marka Mariusza Tytki).
W czĊĞci piątej, przeznaczonej dla autorów (Informacje dla autorów) zamieszczono wzór formularza recenzyjnego w jĊzyku angielskim,
rosyjskim i polskim. W czĊĞci tej dodano alfabetyczne wykazy autorów
tekstów zamieszczonych w obecnym numerze.
Czytelników zapraszamy do lektury. Autorów zachĊcamy do
współpracy. Prosimy o kontakt oraz nadsyłanie propozycji oryginalnych
tekstów dotąd niepublikowanych i niezłoĪonych do druku (listy na adres:
marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl). Dla bezpieczeĔstwa stosujemy zapis
[at] zamiast @ w adresach e-mail. Informacje o czasopiĞmie moĪna
znaleĨü na stronie internetowej (www.religious-and-sacred-poetry.info).
Liczymy na ciekawą współpracĊ naukową z uczonymi róĪnych
dyscyplin (teologii, filozofii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa,
psychologii, pedagogiki itd.) i róĪnych krajów, zwłaszcza – słowiaĔskich.
DziĊkujĊ zespołowi redakcyjnemu, szczególnie redaktorom jĊzykowym: prof. Teresie Beli, s. prof. Adelajdzie Sielepin CHR, dr Barbarze
Niemiec, prof. Nadyji Koloszuk, prof. Switłanie Krawczenko, prof.
Mar’janie i Zor’janie Łanowykównom, doc. Oldze i Eugeniuszowi PaĔkowom, prof. Liborowi Martinkowi, dr Ivicy Hajduþekowej, Muirowi
Evendenowi, Markowi Bonnettowi za wszystko. Nadto mgr. inĪ. Krzysztofowi Kubickiemu – za okładkĊ i serwis internetowy naszego kwartalnika. Recenzentom dziĊkujĊ za wnikliwe uwagi. Czytającym – za lekturĊ.
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[OL’GA CIGANOK [ɈɅɖȽȺ ɐɂȽȺɇɈɄ] (Kiïv, Ukraine)
e-mail: olzyg[at]ukr.net

Ɉɛ ɷɩɢɬɚɮɢɹɯ Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ
ɩɨɷɬɢɤɟ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XVIII ɜɟɤɚ
ȼ ɮɟɜɪɚɥɟ 1750 ɝ. ɭɦɟɪ ɟɩɢɫɤɨɩ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɢɣ ɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞɋɟɜɟɪɫɤɢɣ Ⱥɦɜɪɨɫɢɣ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱ 1 , ɪɚɧɟɟ – ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɨɷɬɢɤɢ,
ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ Ʉɢɟɜɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ, ɟɟ ɩɪɟɮɟɤɬ ɢ ɪɟɤɬɨɪ ɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɪɚɫɰɜɟɬɚ (1731–1737), ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶ Ɍɪɨɢɰɟɋɟɪɝɢɟɜɨɣ ɥɚɜɪɵ. ɋɜɨɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ (1742–1750) Ⱥɦɜɪɨɫɢɣ
Ⱦɭɛɧɟɜɢɱ ɩɪɨɜɟɥ ɜ ɑɟɪɧɢɝɨɜɟ. ȿɝɨ ɩɪɢɟɡɞ ɜɵɡɜɚɥ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɫɥɟ
ɜɪɟɦɟɧ ɂɨɚɧɧɚ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱɚ ɢ Ⱥɧɬɨɧɢɹ ɋɬɚɯɨɜɫɤɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦ
ɦɟɫɬɧɨɣ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɤɨɥɥɟɝɢɢ. ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɢɦɟɧɧɨ Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ
Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɞɨɲɟɞɲɚɹ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɷɬɢɤɚ
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɤɨɥɥɟɝɢɢ 1749–1750 ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝoɞɚ 2 . Ɋɚɡɞɟɥ ɨɛ
ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɧɟɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɤɚɤ ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɦ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɧɚɦ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɤɭɪɫɟ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɦɟɪɵ – ɨɛɪɚɡɰɵ
ɠɚɧɪɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɲɭɬɥɢɜɵɯ ɷɩɢɬɚɮɢɣ) Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ
Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ. Ʉɚɤ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɩɨɷɬɢɤɟ ɢɞɟɬ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɣ ɫɦɟɪɬɢ
ɟɩɢɫɤɨɩɚ ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɣ ɫɛɨɪɧɢɤ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 3 , ɧɨ ɨ
ɧɟɦ – ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ. Ɍɟɨɪɢɹ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɤɢɟɜɫɤɢɯ ɤɭɪɫɚɯ
ɩɨɷɬɢɤɢ ɨɛɵɱɧɨ ɢɡɥɚɝɚɥɚɫɶ ɜ ɤɨɧɰɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ (ɫɦ., ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
Ɉɛ ɷɬɨɦ ɭɩɨɦɢɧɚɟɬ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɥɟɬɨɩɢɫɶ: Ⱥɪɯɿɽɪɟɣ Ⱥɦɜɪɨɫɿɣ ɩɪɟɫɬɚɜɢɜɫɹ. Ɍɨɝɨ ɠ ɱɚɫɭ
ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɧɚ ɬɨɦɭ ɡ’ʀɡɞɿ ɩɪɟɜɟɥɟɛɧɢɣ ɽɩɢɫɤɨɩ ɱɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɢɣ Ⱥɦɜɪɨɫɿɣ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱ ɡɚɯɜɨɪɿɜ ɿ
ɩɪɟɫɬɚɜɢɜɫɹ ɜ Ƚɥɭɯɨɜɿ ɮɟɜɪɚɥɹ 25-ɝɨ. Vide: O.Ⱥɩɚɧɨɜɢɱ, ɓɟ ɨɞɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ
XVIII ɫɬɨɪɿɱɱɹ, „ɍɤɪɚʀɧɚ. ɇɚɭɤɚ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. ɓɨɪɿɱɧɢɤ”, 1989, ɜɢɩ. 23, ɫ.213-231,
http://izbornyk.org.ua/chernlet/ chern05.htm [ɞɨɫɬɭɩ: 10.02.2013]. ɉɨ ɞɪɭɝɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ,
Ⱥɦɜɪɨɫɢɣ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱ ɭɦɟɪ 3, 15 ɢɥɢ 23 ɮɟɜɪɚɥɹ).
2
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ 1749-1750 ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ (ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɧɨɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɢɬɭɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ). Ɋɭɤɨɩɢɫɶ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢɦɟɧɢ ȼ.ɂ.
ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɭɤɨɩɢɫɢ, ɮɨɧɞ 1, ʋ 6528. ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ ɤ ɩɨɷɬɢɤɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
Illustrissimo ac Reverendissimo domino domino Ambrosio Dubniewycz, episcopo chernihoviensi et
novogradensi severiensi, domino et patrono scholarum nostrarum munificentissimo perennem
felicitatem [Ⱥɜɝɭɫɬɟɣɲɟɦɭ ɢ ɨɱɟɧɶ ɭɜɚɠɚɟɦɨɦɭ ɜɥɚɞɵɤɟ, ɜɥɚɞɵɤɟ Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ,
ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɦɭ ɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞ-ɋɟɜɟɪɫɤɨɦɭ, ɜɥɚɞɵɤɟ ɢ ɨɱɟɧɶ ɳɟɞɪɨɦɭ ɩɚɬɪɨɧɭ ɧɚɲɢɯ
ɲɤɨɥ ɜɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ] (ɥɢɫɬ 25).
3
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit., ɥ.311–355.
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ɩɨɷɬɢɤɭ Ɏɟɨɮɚɧɚ ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱɚ) 4 . Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɤɭɪɫɚ ɩɪɢɲɥɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɷɩɢɬɚɮɢɟɣ, ɚ ɭɠ ɫɦɟɪɬɶ ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɹ
ɜɵɡɜɚɥɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɳɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɬɟɦɵ. ɉɨɯɨɪɨɧɵ
Ⱥɦɜɪɨɫɢɹ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ
ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɤɨɥɥɟɝɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶ ɜ ɑɟɪɧɢɝɨɜɟ 5 ɦɚɪɬɚ 1750 ɝ.,
ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɫɬɢɯɢ ɩɢɫɚɥɢɫɶ ɜ ɦɚɪɬɟ-ɚɩɪɟɥɟ, ɚ ɩɨɷɬɢɤɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ
12 ɦɚɹ 1750 ɝ. (ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɧɚɞɩɢɫɶ ɜ ɤɨɧɰɟ ɟɟ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ). ɋɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɤɨɝɞɚ
ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨ ɫɦɟɪɬɢ ɩɚɬɪɨɧɚ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 5
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɢ ɫɥɭɲɚɬɟɥɢ ɩɨɷɬɢɤɢ
ɭɩɪɚɠɧɹɥɢɫɶ ɜ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɮɭɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɯɨɜ. ɗɬɨ ɟɳɟ ɨɞɧɨ
ɤɨɫɜɟɧɧɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɪɨɥɢ Ⱥɦɜɪɨɫɢɹ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɚ ɜ ɠɢɡɧɢ
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɤɨɥɥɟɝɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɞɟɥɚɥ
ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɭɸ ɩɨɷɬɢɤɭ 1749–1750 ɭɱ. ɝ. ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɧɚɲɟɝɨ
ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ. Ɋɚɧɟɟ ɤ ɷɬɨɦɭ ɬɪɚɤɬɚɬɭ
ɨɛɪɚɳɚɥɚɫɶ Ɇɵɪɨɫɥɚɜɚ Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ, ɢɡɭɱɚɜ ɜɥɢɹɧɢɟ ɄɢɟɜɨɆɨɝɢɥɹɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɟɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ.
Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɚɜ
ɧɟɪɚɡɛɨɪɱɢɜɭɸ
ɩɨɞɩɢɫɶ
ɜ
ɤɨɧɰɟ
ɤɭɪɫɚ,
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɢɰɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɢɦɹ ɚɜɬɨɪɚ ɩɨɷɬɢɤɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɤɚɤ ɛɚɪɨɤɤɨɜɵɣ6. ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ
ɩɨɷɬɢɤɟ 1749–1750 ɭɱ. ɝ. ɧɚ ɮɨɧɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
Ɍɟɨɪɢɹ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ 1749–1750 ɭɱ. ɝ.
1. Ⱦɟɮɢɧɢɰɢɹ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ 1749–1750
ɭɱ.ɝ. ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɟɬ ɤɨɪɧɢ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɗɩɢɬɚɮɢɢ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɷɦɛɥɟɦɚɦɢ ɢ ɡɚɝɚɞɤɚɦɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɦɭ ɤɭɪɶɟɡɧɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɤɚɤ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɝɪɟ 7 . Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɷɩɢɬɚɮɢɣ ɫɪɟɞɢ
«ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ», «ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ» ɬɟɤɫɬɨɜ ɜɢɞɢɦ ɜ
Ɏ.ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱ, Ɉ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ..., [ɜ :] Idem, ɋɨɱɢɧɟɧɢɹ, ɂ.ɉ.ȿɪɟɦɢɧ (ɪɟɞ.), Ɇɨɫɤɜɚ
–Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1961, ɫ. 333.
5
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜ Ʉɢɟɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɭɱɢɥɢɫɶ ɩɨ 15 ɢɸɥɹ – ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɚ ɞɚɬɚ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɮɢɝɭɪɢɪɭɟɬ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɯ ɤɭɪɫɚɯ ɥɟɤɰɢɣ.
6
Ɇ.Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ, ɉɚɪɧɚɫ ɜɿɪɲɨɬɜɨɪɧɢɣ: Ʉɢɽɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ XVIII ɫɬ., Ʉɢʀɜ 1999, ɫ.140–143.
7
Punctum 6tum. De notitia curiosorum carminum vel de Technopegione Poetica.
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ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɢɟɜɫɤɢɯ ɩɨɷɬɢɤɚɯ ɤɨɧɰɚ XVII ɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɞɟɥ ɜ
ȼɢɮɥɟɟɦɫɤɨɣ ɤɨɥɵɛɟɥɢ (1686) ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ Ɉɛ ɚɧɚɝɪɚɦɦɟ ɢ ɷɦɛɥɟɦɟ,
ɱɟɦ ɨɧɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ, ɢ ɨɛ ɷɩɢɬɚɮɢɢ (Cunae Bethleemicae, 1686, 55)8.
ɉɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɤɭɪɶɟɡɧɨɦɭ ɫɬɢɯɭ – ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɢɦɟɧɧɨ
ɛɚɪɨɤɤɨɜɵɯ ɩɨɷɬɢɤ, ɧɨ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɪɟɞɤɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ⱥɜɬɨɪ ɫɚɦɨɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɛɚɪɨɤɤɨɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨɷɬɢɤɢ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ Ⱦɨɜɝɚɥɟɜɫɤɢɣ
ɧɚɡɜɚɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɚɪɚɝɪɚɮ Ɉɛ ɷɩɢɬɚɮɢɢ, ɷɦɛɥɟɦɟ, ɫɢɦɜɨɥɟ,
ɡɚɝɥɚɜɢɢ ɢ ɢɟɪɨɝɥɢɮɟ 9 , ɨɬɞɟɥɢɜ ɷɬɢ ɠɚɧɪɨɜɵɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɷɩɢɬɚɮɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɤɚɤ
ɷɩɢɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɚ ɦɨɝɢɥɟ ɭɦɟɪɲɟɝɨ10, ɢɧɨɝɞɚ – ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɚɹ ɷɩɢɝɪɚɦɦɚ11. ɋɨɝɥɚɫɧɨ
„ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ” ɩɨɞɯɨɞɭ, ɷɩɢɬɚɮɢɹ – ɷɬɨ ɧɚɞɩɢɫɶ ɫɬɢɯɚɦɢ ɢɥɢ
ɩɪɨɡɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɟɡɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɢɹ ɭɦɟɪɲɢɯ ɧɚ ɦɨɝɢɥɚɯ,
ɦɪɚɦɨɪɧɵɯ ɧɚɞɝɪɨɛɢɹɯ ɢ ɧɚ ɮɥɚɝɚɯ, ɱɬɨ ɜɵɜɟɲɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚɞ
ɦɨɝɢɥɨɣ12. Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɷɩɢɬɚɮɢɸ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɤɭɪɶɟɡɧɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɟ Ʉɢɟɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɚ.
ɂɡɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɞɟɮɢɧɢɰɢɟɣ: “ɗɩɢɬɚɮɢɹ – ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ
ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɚɹ ɧɚɞɩɢɫɶ ɢɥɢ ɜ ɩɨɯɜɚɥɭ, ɢɥɢ ɜ ɨɫɭɠɞɟɧɢɟ ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ
ɦɭɠɱɢɧɟ. ȼ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɤɚɤɢɦ ɛɵɥ
ɭɦɟɪɲɢɣ, ɢɥɢ ɩɪɨɫɬɨɣ, ɢɥɢ ɭɱɟɧɵɣ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɡɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɦɢɪɹɧɢɧ.
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɪɚɬɤɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɟɝɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɢ ɜɫɟ ɬɚɤɨɟ,
ɤɚɤ ɷɬɨ ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɷɩɢɰɟɞɢɢ ɢɥɢ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɦ ɫɬɢɯɟ” 13 .
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ „ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɵɣ” ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ, ɩɨɱɟɦɭ ɚɜɬɨɪ ɨɬɧɟɫ
ɷɩɢɬɚɮɢɸ ɤ ɤɭɪɶɟɡɧɨɣ ɩɨɷɡɢɢ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ, ɱɬɨ
Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɤɢɟɜɫɤɢɟ ɩɨɷɬɢɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɧɚɱɚɥɨɦ ɧɚɡɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɜɚɹ ɰɢɮɪɚ ɡɧɚɱɢɬ
ɝɨɞ (ɝɨɞɵ) ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɤɭɪɫɚ ɥɟɤɰɢɣ, ɜɬɨɪɚɹ – ɥɢɫɬ ɪɭɤɨɩɢɫɢ. ɉɨɥɧɵɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫɦ. ɜ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ: ȼ.ɉ.Ɇɚɫɥɸɤ, Ʌɚɬɢɧɨɦɨɜɧɿ ɩɨɟɬɢɤɢ ɿ ɪɢɬɨɪɢɤɢ XVII – ɩɟɪɲɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XVIII ɫɬ.
ɿ ʀɯ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ, Ʉɢʀɜ 1983, ɫ.225–232. Ɋɭɤɨɩɢɫɢ, ɧɟ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ ȼ.ɉ.Ɇɚɫɥɸɤɚ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɢ ɤ ɷɬɨɣ ɫɬɚɬɶɟ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ.
9
Ɇ.Ⱦɨɜɝɚɥɟɜɫɶɤɢɣ, ɉɨɟɬɢɤɚ («ɋɚɞ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ»), ȼ. ɉ.Ɇɚɫɥɸɤ (ɩɟɪ. i ɩɪɢɦ.), Ʉɢʀɜ 1973, ɫ.376.
10
Liber, 1637, 146; Poeticarum institutionum breve compendium, 1671, 22; Camoena in Parnasso,
1686, 114; Cunae Bethleemicae, 1686–1687, 56; Cedrus Apollinus, 1702, 148; Tabulae, 1729–1730,
31.
11
Via, 1729, 52; Tabulae, 1729–1730, 59; De arte poetica, 1705, 330; Praecepta, 1746, 120 etc.
12
Fons Castalius, 1685, 79–80; Leo Roxolanus, 1693, 175; Rosa, 1696, 51; Lyra Heliconis, 1709, 246;
Parnassus, 1720, 16; Via, 1724, 66. ȼ ɨɞɧɨɣ ɤɢɟɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ, ɤɚɤ ɛɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɹ ɨɛɚ ɩɨɞɯɨɞɚ,
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɞɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɢ ɤɚɤ ɧɚɞɩɢɫɢ, ɢ ɤɚɤ ɷɩɢɝɪɚɦɦɵ (Officina, 1726, 39).
13
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit., ɥ.141.
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ɷɩɢɬɚɮɢɹ ɩɢɲɟɬɫɹ ɦɭɠɱɢɧɟ, ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ
(ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ) ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɫ ɷɩɢɰɟɞɢɟɦ (ɬɨɥɶɤɨ ɦɭɠɱɢɧɵ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɚɧɝɚ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɝɟɪɨɹɦɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ). Ɍɚɤɨɟ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɟ
ɮɭɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ – ɧɟ ɧɨɜɨɟ ɞɥɹ ɬɟɨɪɢɢ ɞɪɟɜɧɟɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɢɟɜɫɤɢɯ ɩɨɷɬɢɤɚɯ ɬɟɪɦɢɧ «ɷɩɢɬɚɮɢɹ»
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɣ ɩɨɷɡɢɢ14. ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɢ ɞɪɭɝɚɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ «ɷɩɢɰɟɞɢɣ» ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɞɥɹ
ɜɫɟɯ ɮɭɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 15 . ɇɨ ɨɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ, ɤɚɤ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɤ ɤɭɪɶɟɡɧɨɣ ɩɨɷɡɢɢ: ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɠɚɧɪɨɜ
ɮɭɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɢ ɷɩɢɰɟɞɢɢ,
ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ, ɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ.
Ʉɢɟɜɫɤɢɟ ɞɢɞɚɫɤɚɥɵ ɨɛɵɱɧɨ ɩɵɬɚɥɢɫɶ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɠɚɧɪɵ
ɮɭɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ 16 . Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɢɟɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɸ «ɧɚ ɩɨɯɜɚɥɭ ɢɥɢ
ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ ɭɦɟɪɲɟɝɨ» (Fons Castalius, 1700, 121). ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɜɬɨɪɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ 1749–
1750 ɭɱ. ɝ., ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɜ
ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɟɟ ɝɟɪɨɟ, ɬɨ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ. Ⱦɪɟɜɧɢɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɩɨɷɬɢɤɢ ɢ ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɟɞɢɧɵ ɜ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɨɛɵɱɧɨ ɤɪɚɬɤɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɦɹ, ɜɨɡɪɚɫɬ,
ɡɚɫɥɭɝɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɞɨɫɬɨɣɧɵɟ ɩɨɯɜɚɥɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ, ɩɪɢɱɢɧɵ ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɤɨɣɧɨɦ17.
2. Ɉ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɷɩɢɬɚɮɢɣ
ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɢ 1749–1750
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɞɜɭɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ („elocutio”)
ɷɩɢɬɚɮɢɢ: „narrativa” [ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ] ɢ „prosopopaeica” [ɩɭɬɟɦ
ɩɪɨɡɨɩɨɩɟɢ]. ȼ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦ ɥɢɰɨ,
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɡɚɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɧɚɭɤɭ ɭɦɟɪɲɟɝɨ. ȿɫɥɢ ɨɧ ɛɵɥ ɯɪɢɫɬɢɚɧɢɧɨɦ,
ɬɨɝɞɚ ɯɜɚɥɢɦ ɟɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶ, ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɟ, ɥɸɛɨɜɶ ɤ Ȼɨɝɭ ɢ
ɛɥɢɠɧɢɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ. ɇɭɠɧɨ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɱɟɦ ɭɦɟɪɲɢɣ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɨɷɬɢɤɟ ɇɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹ (1735) ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ Ɉɛ ɷɩɢɬɚɮɢɢ, ɢɥɢ ɩɨɯɨɪɨɧɧɨɣ ɩɨɷɡɢɢ
ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɷɩɢɰɟɞɢɢ ɢ ɧɟɧɢɢ (Praecepta, 1735, 31).
15
Cunae Bethleemicae, 1686, 43; Lyra, 1696, 34.
16
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɷɬɢɤɢ Ɋɨɡɚ ɦɟɠɞɭ ɬɟɪɧɢɹɦɢ (1696-1697) ɢ ɉɪɨɨɛɪɚɡ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
(1707) ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɪɚɡɞɟɥɵ Ɉɛ ɷɩɢɬɚɮɢɢ, ɟɩɢɰɟɞɢɟ, ɩɥɚɱɟ, ɬɪɟɧɚɯ, ɧɟɧɢɢ (Rosa inter spinas, 16961697, 51; Idea artis poeseos, 1707, 173).
17
Liber, 1637, 148; Camoena in Parnasso, 1686, 114; Rosa, 1696, 51; Libri tres, 1714, 53; Hymettus,
1699, 43; Manuductio, 1737, 116-116 (v.).
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ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ, ɟɝɨ ɡɚɫɥɭɝɢ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɡɧɚɧɢɹ, ɞɚɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɪɟɦɹ,
ɜɨɡɪɚɫɬ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɭɦɟɪ 18 . ɋɩɨɫɨɛ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɡɨɩɨɩɟɢ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦ ɢɥɢ
ɭɦɟɪɲɟɝɨ ɢɡ ɦɨɝɢɥɵ, ɢɥɢ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɣ ɨɛɪɚɡ, ɦɨɝɢɥɭ, ɢɥɢ ɥɢɰɨ,
ɝɨɜɨɪɹɳɟɟ ɫ ɩɭɬɧɢɤɨɦ19.
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ „elocutio
narrativa”, ɬɨ ɦɵ ɧɟ ɧɚɲɥɢ ɬɚɤɨɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɬɪɚɤɬɚɬɨɜ. ȼ ɤɢɟɜɫɤɢɯ ɩɨɷɬɢɤɚɯ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ
ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɢɲɭɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ „epigramma simplex”
[ɩɪɨɫɬɨɣ ɷɩɢɝɪɚɦɦɵ] – „ɝɨɥɨɣ, ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɨɫɬɪɨɬɵ” 20 , „ɩɪɨɫɬɨ
ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɥɢɰɨ” 21 , „ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɩɨɤɨɢɬɫɹ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɬɪɟɬɶɟ
ɥɢɰɨ”22. ɉɨɷɬɢɤɚ Ɇɥɟɱɧɵɣ ɩɭɬɶ (1735) ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ
ɟɳɟ ɤɨɟ-ɤɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ (Via lactea, 1735, 172). Ⱥ ɜɨɬ ɨ
ɞɪɭɝɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɷɩɢɬɚɮɢɣ – „per prosopopoeiam” –
ɤɢɟɜɫɤɢɟ ɩɨɷɬɢɤɢ ɩɢɲɭɬ ɱɚɫɬɨ. Ɉɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɥɢ ɫɚɦ
ɭɦɟɪɲɢɣ ɛɟɫɟɞɭɟɬ ɫ ɩɭɬɧɢɤɨɦ ɢɥɢ ɱɢɬɚɬɟɥɟɦ, ɢɥɢ ɜɜɨɞɢɬɫɹ
ɝɨɜɨɪɹɳɟɟ «ɨɪɭɞɢɟ», ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɭɦɟɪɲɢɣ, ɢɥɢ ɤɚɦɟɧɶ
ɢɥɢ ɦɨɝɢɥɚ23.
3. Ɋɢɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɩɢɬɚɮɢɢ
ɂɡɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ 1749–
1750 ɭɱ. ɝ. ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚ ɬɪɚɤɬɚɬɚ, ɱɬɨ ɷɩɢɬɚɮɢɹ
ɛɵɜɚɟɬ ɞɜɭɯ ɜɢɞɨɜ: ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ, ɢɥɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ, ɢ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ.
Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɷɩɢɬɚɮɢɣ ɧɚ ɞɜɚ ɜɢɞɚ: ɧɚ «epitaphium oratorium»
[ɨɪɚɬɨɪɫɤɭɸ ɷɩɢɬɚɮɢɸ] ɢ ɧɚ «epitaphium poƝticum» [ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɷɩɢɬɚɮɢɸ) ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ, ɩɨɦɢɦɨ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚɬɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɨɞɧɨɣ ɤɢɟɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ (Officina, 1726–1727, 39v.).
Ɋɢɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ – ɷɬɨ ɬɚɤɚɹ ɷɩɢɬɚɮɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɫɥɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɫɹ ɠɢɡɧɶ ɭɦɟɪɲɟɝɨ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɹ ɟɝɨ ɞɟɹɧɢɹ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ etc.24 . ȼ
18

„Consideranda sunt negotia vitae, merita, officium, scientia, dotes, tempus, aetates, quibus est
mortuus” (ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ, ɥ.141v).
19
„Prosopopaeica elocutio epitaphii tunc [---] fit, quando fingimus vel mortui personam de tumulo vel
imaginem depictam, vel tumultum vel persona cum viatore loqui” (ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ, op. cit.,
ɥ.145).
20
ɋytheron bivertex, 1694, 161; Via lactea, 1735, 171.
21
Libri tres, 1714, 53.
22
Hymettus, 1699, 44.
23
Ibidem; ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ vide: Officina, 1726, 39; Epitome, 1734, 62; Via lactea, 1735,
172 etc.
24
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit., ɥ.148–148 v.
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ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɰ ɤɨɪɨɬɤɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɚ
ɠɢɡɧɢ ɩɨɤɨɣɧɨɝɨ, ɢɥɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɥɢɰɚ, ɢɥɢ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɢɥɢ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɦɟɪɬɢ ɫ ɤɚɤɢɦɬɨ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ ɤɨɧɫɟɩɬɨɦ 25 . Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɫɥɨɜɨ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɚɹ ɮɨɪɦɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ
ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚɬɚ, ɞɟɥɚɟɬ ɷɩɢɬɚɮɢɸ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɚ ɤɨɧɫɟɩɬ.
4. ɒɭɬɥɢɜɵɟ ɷɩɢɬɚɮɢɢ
ɂɡɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ 1749–
1750 ɭɱ. ɝɨɞɚ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬ ɭɤɚɡɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɢɧɨɝɞɚ ɩɢɲɭɬɫɹ ɬɚɤɠɟ
ɲɭɬɨɱɧɵɟ ɷɩɢɬɚɮɢɢ. Ɉ ɲɭɬɥɢɜɵɯ ɷɩɢɬɚɮɢɹɯ ɩɢɲɭɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɩɨɷɬɢɤɢ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɜ
ȼɢɮɥɟɟɦɫɤɨɣ ɤɨɥɵɛɟɥɢ (1686). ɒɭɬɤɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɭɦɟɫɬɧɵ ɜ
ɷɩɢɬɚɮɢɹɯ, ɪɚɡɜɟ ɱɬɨ ɧɚ ɟɪɟɬɢɤɨɜ, ɩɶɹɧɢɰ ɢ ɞɪ. (Cedrus Apollonis,
1702, 148; Tabulae, 1729–1730, 60). Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ Ɇɢɬɪɨɮɚɧ
Ⱦɨɜɝɚɥɟɜɫɤɢɣ, ɩɨɷɬɚɦ ɢɧɨɝɞɚ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫɥɟɝɤɚ ɩɨɞɲɭɬɢɬɶ ɧɚɞ
ɭɦɟɪɲɢɦɢ (Hortus, 1736, 233). ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ,
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɩɨɱɟɦɭ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ ɲɭɬɥɢɜɵɯ
ɷɩɢɬɚɮɢɣ ɭɦɟɪɲɟɦɭ ɟɩɢɫɤɨɩɭ ɧɟɬ. ɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɯɨɪɨɲɨ ɧɚɦ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦ ɩɨɷɬɢɤɚɦ ɬɪɢ ɩɨɥɶɫɤɨɹɡɵɱɧɵɟ
ɩɪɢɦɟɪɵ ɲɭɬɥɢɜɨɣ ɷɩɢɬɚɮɢɢ26, ɧɨ ɤ Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ ɨɧɢ ɧɟ
ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ
ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɦ ɤɭɪɫɟ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ.
5. Ƚɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɷɩɢɬɚɮɢɣ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ
ɩɨɷɬɢɤɟ
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɬɟɨɪɢɹ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ 1749–
1750 ɭɱ. ɝɨɞɚ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɤɪɚɬɤɨ. Ƚɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ ɦɟɫɬɚ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɩɪɢɦɟɪɵ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɚɜɬɨɪɚ ɬɪɚɤɬɚɬɚ
ɨɛɪɚɡɰɵ ɷɩɢɬɚɮɢɣ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɬɚɤɠɟ ɝɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.
5.1. ɗɩɢɬɚɮɢɹ – ɷɩɢɱɟɫɤɢɣ ɷɩɢɰɟɞɢɣ
Ʉɚɤ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɜ
ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɗɩɢɬɚɮɢɹ-ɩɥɚɱ ɨ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɹɯ ɢ
ɡɚɫɥɭɝɚɯ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ
Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ,
ɟɩɢɫɤɨɩɭ
25
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ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɦɭ ɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞ-ɋɟɜɟɪɫɤɨɦɭ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɚɹ ɝɨɞɚ 1750
ɚɩɪɟɥɹ 23 ɞɧɹ 27. ɏɨɬɹ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɚ ɤɚɤ ɠɚɧɪ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɷɩɢɬɚɮɢɹ, ɬɟɤɫɬ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ 193 ɫɬɪɨɤ, ɧɚɩɢɫɚɧ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɩɢɰɟɞɢɹ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɨɛɳɚɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ
ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 28 . ɇɚ ɷɩɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɟɤɫɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɤɚɤ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ – ɝɟɤɡɚɦɟɬɪ, ɬɚɤ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɬɢɥɶ. Ɉɛɳɢɣ
ɬɨɧ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ ɡɚɞɚɟɬ ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɪɨɤɚ, ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɞɚɱɭ ɚɜɬɨɪɚ –
ɞɨɧɟɫɬɢ ɜ ɝɥɭɛɶ ɜɟɤɨɜ ɫɥɚɜɭ-ɯɜɚɥɭ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ29 . ɍɦɟɫɬɧɵ
ɡɞɟɫɶ ɢ ɬɨɩɨɫɵ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɢ (ɤɬɨ ɫɭɦɟɟɬ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɞɟɹɧɢɹ
ɉɚɫɬɵɪɹ?30), ɢ ɬɨɩɨɫɵ ɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɢɟ ɥɢɰɚ.
ȼ ɷɩɢɬɚɮɢɢ-ɷɩɢɰɟɞɢɢ Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ
ɱɚɫɬɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɩɢɰɟɞɢɹ: „exordium” (ɫɬɪɨɤɢ 1–7), „laudatio”
(ɫɬɪɨɤɢ 8–148), ɷɥɟɦɟɧɬɵ «comploratio» (ɫɬɪɨɤɢ 149–150 etc.),
«consolatio» (ɫɬɪɨɤɢ 151–193) 31 . Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɷɬɨɝɨ
ɷɩɢɰɟɞɢɹ Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɯɪɨɧɨɫɬɢɯɵ, ɠɚɧɪɨɜɚɹ
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɤɭɪɶɟɡɧɨɣ ɩɨɷɡɢɢ32. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɭɤɜ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɞɥɹ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ „ɰɟɪɤɨɜɧɵɯ” ɰɢɮɪ (M, D, C, L, X, V, I), ɜ ɷɩɢɰɟɞɢɢ
Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ ɡɚɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɟɯɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ
ɩɭɬɢ ɝɟɪɨɹ: ɩɨɫɬɪɢɝɫɹ ɜ ɦɨɧɚɯɢ (1722 ɝɨɞ, ɫɬɪɨɤɚ 106), ɩɟɪɟɲɟɥ ɜ
ɋɜɹɬɨ–Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɢɣ Ɂɥɚɬɨɜɟɪɯɢɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ (1736 ɝɨɞ, ɫɬɪɨɤɚ
124), ɫɬɚɥ ɧɚɦɟɫɬɧɢɤɨɦ Ɍɪɨɢɰɟ-ɋɟɪɝɢɟɜɨɣ ɥɚɜɪɵ (1738 ɝɨɞ, ɫɬɪɨɤɚ
130) ɢ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɢɦ ɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞ-ɋɟɜɟɪɫɤɢɦ (1742 ɝɨɞ,
ɫɬɪɨɤɚ 138). ɋɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɜ ɭɦɟɪɲɟɦ ɟɩɢɫɤɨɩɟ – ɫɤɪɨɦɧɨɟ ɫɟɪɞɰɟ,
ɜɟɞɶ ɫɤɪɨɦɧɨɫɬɶ ɭɤɪɚɲɚɟɬ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ (ɫɬɪɨɤɢ 56–58) 33 . ȼɫɟɦɢ
ɩɨɦɵɫɥɚɦɢ ɢ ɞɟɥɚɦɢ Ⱥɦɜɪɨɫɢɹ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɚ ɭɩɪɚɜɥɹɥɚ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɶ
(ɫɬɪɨɤɚ 143), ɩɨɷɬɨɦɭ, ɯɨɬɹ ɫɦɟɪɬɶ ɟɝɨ ɢ ɭɤɪɚɥɚ, ɨɫɬɚɥɨɫɶ ɞɨɛɪɨɟ
ɢɦɹ (ɫɬɪɨɤɚ 153), ɩɭɫɬɶ ɠɟ ɜɫɟɝɞɚ ɠɢɜɟɬ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɧɟɦ (ɫɬɪɨɤɚ 154).
ɗɩɢɬɚɮɢɹ-ɷɩɢɰɟɞɢɣ Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɵɣ ɩɚɦɹɬɧɢɤ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. ɗɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚ
27

Epitaphium flebile virtutum ac meritorum suorum divo Ambrosio Dubniewycz Episcopo Czernihowiensi et Nowogrodensi Severiensi anno 1750 Aprilis 23 Die adscriptum (Ibidem, ɥ. 141v.).
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Ɉ.ɐɢɝɚɧɨɤ, Ƚɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɮɭɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ XVII–XVIII ɫɬ.:
ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, Ʉɢʀɜ 2011, ɫ. 103–106.
29
„Perspiciat clarum nimium tum fama per aevum” (ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit., ɥ.141v.,
ɫɬɪɨɤɚ 1)
30
„...Veridicos se vita tuos, quis sume labores / lucifluis Pastor potuit depromere dictis?”
(ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit., ɥ.141v.).
31
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit., ɥ.141v.–144.
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33
„Talia saepe iterans cordis documenta modesti, / Et meritum renuendo probans, hoc dignior extat, /
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ɧɚɣɞɟɧɧɵɣ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɬɪɚɤɬɚɬɚɯ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ XVII–XVIII ɜɜ.
ɩɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ – ɨɛɪɚɡɟɰ ɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɩɢɰɟɞɢɹ.
ȼ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɤɨɧɰɚ XVII –
ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVIII ɜ. ɷɩɢɰɟɞɢɣ ɤɚɤ ɜɢɞɨɜɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ (species
epicedium) ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ
ɷɩɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɧɚɩɢɫɚɧ ɧɚ ɩɨɯɨɪɨɧɵ ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɝɟɪɨɹ, ɢ
ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɷɡɢɢ, ɟɫɥɢ ɨɩɥɚɤɢɜɚɥ ɫɦɟɪɬɶ
ɤɚɤɨɝɨ-ɬɨ ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɹ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚ 34 . Ⱥɦɜɪɨɫɢɣ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱ ɞɥɹ
ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ
(ɝɟɪɨɣ), ɰɟɪɤɨɜɧɵɣ ɢɟɪɚɪɯ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɜɵɣ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ –
ɷɩɢɬɚɮɢɹ-ɷɩɢɰɟɞɢɣ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɭɦɟɪɲɢɣ – ɛɵɜɲɢɣ ɤɨɥɥɟɝɚ,
ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤ, ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɶ, ɟɝɨ ɫɦɟɪɬɶ – ɥɢɱɧɚɹ ɩɨɬɟɪɹ.
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɨɫɥɟ ɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɞɟɬ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ.
5.2. ɗɩɢɬɚɮɢɹ- ɷɥɨɝɢɣ, ɯɭɥɹɳɢɣ ɫɦɟɪɬɶ
Ʉɚɤ ɨɛɪɚɡɟɰ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɡɨɩɨɩɟɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ
ɏɭɥɹɳɢɣ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɵɣ ɷɥɨɝɢɣ ɫɦɟɪɬɢ ɨ ɬɨɦ ɠɟ ɟɩɢɫɤɨɩɟ
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɦ 35 . ȿɝɨ ɚɜɬɨɪ ɨɛɜɢɧɹɟɬ ɫɦɟɪɬɶ – ɫɨɬɜɨɪɢɜ ɦɢɪ, ɟɝɨ
ɋɨɡɞɚɬɟɥɶ ɪɚɡɪɟɲɢɥ ɧɨɜɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ:
ɋɆȿɊɌɖ
ɇɢɤɨɝɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɫɶ,
ɭɛɢɥɚ ɢ ɩɨɜɚɥɢɥɚ, ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɩɚɞɟɧɢɟɦ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɧɚɹ, ɩɨɞɧɟɫɥɚ ɝɨɪɞɭɸ ɝɨɥɨɜɭ,
ɩɨɞɧɹɜ ɟɟ, ɫɬɚɥɚ ɫɢɥɶɧɟɟ…
(ɫɬɪɨɤɢ 8–11)36.

ɋɦɟɪɬɶ – ɜɪɚɝ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ, ɜɫɚɞɧɢɤɨɦ, ɤɚɤ ɟɟ ɭɜɢɞɟɥ
ɋɜ. ɂɨɚɧɧ, ɛɪɨɫɚɟɬɫɹ ɧɚ ɠɢɡɧɶ:
Ɉɬ ɧɚɱɚɥɚ ɦɢɪɚ ɧɟ ɧɚɭɱɢɥɚɫɶ ɧɢɱɟɝɨ, ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɛɢɪɚɬɶ ɨɞɧɭ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ,
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɟɣ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ,
ɀɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɜɫɟɝɞɚ ɚɥɱɟɬ ɢ ɟɟ ɡɪɹ ɬɪɚɬɢɬ...
(ɫɬɪɨɤɢ 33–35)37.

Lyra, 1696, 27; Lyra Heliconis, 1709, 210 ɢ 220; Via lactea, 1735, 170 etc.
Elogiastichon increpatorium mortis de eodem antistite Chernihoviensi (ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ...,
op.cit., ɥ.145-148).
36
“MORS / Nunquam sustinens paenitus cexidisset coruissetque, at hominis lapsu /suffulta caput
superbum erexit / hoc erecto validior facta” (Elogiastichon..., op. cit., ɥ.145).
37
“Ab exordio mundi, non nisi unicam vitam humanam legere didicit / Propria quia caret vita
/Humanae vitae semper est et cupida et prodiga” (Elogiastichon..., op. cit., ɥ.146).
34
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ɋɦɟɪɬɢ ɯɨɪɨɲɨ ɭɞɚɸɬɫɹ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɵ ɢ ɦɟɬɚɮɨɪɵ, ɨɧɚ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɜɟɫɟɥɵɯ ɜ ɝɪɭɫɬɧɵɯ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɛɟɡɞɵɯɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɤɚɤ
ɫ ɡɚɦɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɬɸɪɟɦ ɜ ɦɟɫɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ƚɨɫɩɨɞɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɧɹɜ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɦɟɪɬɶ, ɫɱɢɬɚɟɬ ɚɜɬɨɪ ɩɨɷɬɢɤɢ,
ɦɨɠɧɨ ɨɫɨɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɠɢɡɧɶ. Ɉɬɫɸɞɚ ɜ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ. ɋɦɟɪɬɶ
ɧɢɤɨɝɨ ɧɟ ɭɜɚɠɚɟɬ, ɜɨɬ ɢ ɭɤɪɚɥɚ ɠɢɡɧɶ ɜ Ⱥɦɜɪɨɫɢɹ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɚ. Ʉɚɤ
ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ (ɷɩɢɬɚɮɢɢ-ɷɩɢɰɟɞɢɹ), ɭɠɟ ɜ ɧɚɡɜɚɧɢɢ
ɭɤɚɡɚɧɚ ɠɚɧɪɨɜɚɹ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɷɩɢɬɚɮɢɢ – ɷɥɨɝɢɣ.
ȼ ɥɚɬɢɧɫɤɨɣ ɷɩɢɝɪɚɮɢɤɟ ɩɨɞ ɷɥɨɝɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɥɫɹ ɬɢɩ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɨɣ ɧɚɞɩɢɫɢ, ɫɨɱɟɬɚɸɳɟɣ ɷɩɢɬɚɮɢɸ ɫ ɩɨɯɜɚɥɨɣ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɥɢɫɶ ɡɚɫɥɭɝɢ ɭɦɟɪɲɟɝɨ38. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ ɷɥɨɝɢɹ.
ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɥɨɝɢɣ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ XVII-XVIII ɜɟɤɚɯ ɢɦɟɥ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ
ɮɨɪɦɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ (ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ). ȼ
«ɯɭɥɹɳɟɦ ɷɥɨɝɢɢ» ɢɡ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɢ 1749–1750 ɭɱ. ɝɨɞɚ, ɨ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ, ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɥɢɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɷɥɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ,
ɯɨɬɹ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɢɦɟɟɦ ɞɟɥɨ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɫ ɷɥɨɝɢɟɦ ɜ ɢɟɡɭɢɬɫɤɨɣ 39
ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ. ɋɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ
ɩɨɷɬɢɤɢ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɨɢɫɤɟ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɦɟɪ ɫɩɨɫɨɛɚ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɨɡɨɩɨɩɟɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɱɟɧɢɟ ɮɭɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɬɟɤɫɬɚ – ɷɩɢɬɚɮɢɢ-ɷɩɢɰɟɞɢɹ
ɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ ɜɢɞɟ «ɫɢɥɶɜɵ».
5.3. Ɋɢɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ (ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ) ɷɩɢɬɚɮɢɹ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ (ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ) ɷɩɢɬɚɮɢɢ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ
ɮɨɪɦɟ, ɝɨɜɨɪɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɹɡɵɤɨɦ, ɧɟɤɪɨɥɨɝɚ. ɋɭɯɨ ɢ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨ
ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ ɨ ɞɚɬɟ, ɦɟɫɬɟ, ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɫɦɟɪɬɢ ɢ ɩɨɝɪɟɛɟɧɢɹ
ɟɩɢɫɤɨɩɚ, ɢɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɟɝɨ «ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ». ɗɩɢɬɚɮɢɢ ɩɢɲɭɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɷɩɢɬɚɮɢɢ – ɬɟɤɫɬ
ɫ ɬɟɦɢ ɠɟ ɫɦɵɫɥɨɜɵɦɢ ɚɤɰɟɧɬɚɦɢ, ɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ,
ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɝɭɪɵ ɩɪɨɡɨɩɨɩɟɢ
ɩɪɟɮɟɤɬɨɦ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɤɨɥɥɟɝɢɢ ɋɢɥɶɜɟɫɬɪɨɦ ɇɨɜɨɩɨɥɶɫɶɤɢɦ40.
E.ȼ.Ɏɟɞɨɪɨɜɚ, Ʌɚɬɢɧɫɤɚɹ ɷɩɢɝɪɚɮɢɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1969, ɫ.181.
J.Gruchała, Poezja jezuitów czy poezja jezuicka? Od parodii horacjaĔskiej do elogium, [w:] Maciej
Kazimierz Sarbiewski i jego epoka: Próba syntezy, J. Z. LichaĔski (red.), Pułtusk 2006, s. 29–45.
40
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit., ɥ.149–150.
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ɑɬɨɛɵ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɢɥɹ, ɩɪɨɰɢɬɢɪɭɟɦ ɧɚɱɚɥɨ
ɨɛɟɢɯ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɩɢɬɚɮɢɣ:
„1750 ɝɨɞɚ ɮɟɜɪɭɚɪɿɹ 23 ɞɧɹ
ɩɪɟɨɫɜɹɳɟɧɧɿɣ Ⱥɦɜɪɨɫɿɣ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱ
ɽɩɢɫɤɨɩ ɱɟɪɧɿɝɨɜɫɤɿɣ ɢ
ɇɨɜɨɝɨɪɨɞɤɚ ɫɢɜɟɪɫɤɨɝɨ
ɲɟɫɬɞɟɫɹɬɞɜɨɥɟɬɧɨɿ ɠɢɡɧɿ ɫɜɨɟɣ
ɫɤɨɧɱɚɥ ɨ Ƚɨɫɩɨɞɢ ɬɟɱɟɧɿɽ ɩɨ
ɱɟɬɜɟɪɨɞɧɟɜɧɨɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɜ ɝɪɚɞɟ
Ƚɥɭɯɨɜɟ…”

ɋɟɝɨ ɦɿɪɚ ɫɬɪɚɧɧɢɱɟ, ɫɬɪɚɧɧɢɱɟ ɥɸɛɟɡɧɿɣ
ȼɪɟɦɟɧɧɚɝɨ ɠɢɬɿɹ ɩɪɨɯɨɞɹ ɩɭɬɶ ɫɥɟɡɧɿɣ
Ɂɞɟ ɫɬɚɧɢ ɢ ɞɢɜɟɣ ɤɬɨ ɫɿɣ ɩɪɟɠɞɟ ɫɦɟɪɬɢ
Ȼɵɥ, ɢɠɟ ɩɨɱɢɜɚɟɬ ɜ ɝɪɨɛɟ ɫɟɦ ɩɪɨɫɬɟɪɬɢ.
ɇɟ ɤɬɨ ɢɧɧɿɣ ɫɚɦ ɬɟɛɟ ɨ ɫɟɛɟ ɜɟɳɚɸ
ɑɬɨ Ⱥɦɜɪɨɫɿɣ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱ ɚɡ ɡɞɟ ɩɨɱɢɜɚɸ.
(ɫɬɪɨɤɢ 1 – 6)

ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɞɢɧ ɬɟɤɫɬ – ɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɢɣ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ –
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɵɣ, ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɚ ɩɨɷɬɢɤɢ 1749–1750 ɭɱ. ɝɨɞɚ ɷɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ – ɩɪɢɦɟɪɵ ɞɜɭɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɩɢɬɚɮɢɢ.
5.4. ɉɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɩɢɬɚɮɢɹ (ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɥɨɝɢɣ)
Ʉɚɤ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɩɨɞɚɟɬɫɹ „ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɷɥɨɝɢɣ ɨ ɜɥɚɞɵɤɟ ɧɚɲɟɦ Ⱥɦɜɪɨɫɢɟ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɟ, ɟɩɢɫɤɨɩɟ
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɦ ɢ ɇɨɜɝɨɪɨɞ-ɋɟɜɟɪɫɤɨɦ, ɧɚɩɢɫɚɧ ɩɪɨɬɢɜ ɫɦɟɪɬɢ ɧɚ
ɩɨɥɶɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ...” 41 . Ɍɟɤɫɬ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɇɚ ɫɦɟɪɬɢ ɧɟɭɦɟɫɬɧɨɣ
ɡɜɟɪɫɬɜɚ ɫɧɨɜɚ ɠɚɥɨɛɵ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɟɦɢ 10-ɫɬɪɨɱɧɵɯ ɩɥɚɱɟɣ
(ɥɹɦɟɧɬɨɜ). ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɩɥɚɱɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɥɵɲɧɨ ɧɢ ɧɚ
ɉɚɪɧɚɫɟ, ɧɢ ɧɚ Ƚɟɥɢɤɨɧɟ ɥɸɬɧɢ Ⱥɩɨɥɥɨɧɚ, ɩɥɚɱɭɬ ɢ ɩɨɸɬ ɫɤɨɪɛɧɵɟ
ɩɟɫɧɢ Ɇɟɧɟɢɞɵ «ɜ ɫɰɟɧɟ» ɩɨɯɨɪɨɧ ɉɚɫɬɵɪɹ, ɦɭɡɢɰɢɪɭɟɬ ɋɦɟɪɬɶ:
Pod czas twey pogrzebowey cny Pasterzu sceny
Stanowszy jako wryte przy otwartym grobie
Smutnych symphonii kącert y Īałosne takty
Smierü wydaie sprawuiąc pogrzebowe akty.
(ɫɬɪɨɤɢ 7–10)

ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ „ɩɥɚɱɚɯ” – ɨɛɜɢɧɟɧɢɹ Ʉɥɨɬɨ ɢ ɫɦɟɪɬɢ, ɬɨɩɨɫɵ
ɪɚɜɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ. Ɂɚɜɟɪɲɚɥɶɧɵɣ ɚɤɤɨɪɞ – „Lament

41

„PoƝticum vero est, in quo breviter poƝta elludit vel ad stadium defuncti, vel ad artem illius, vel [...],
ad officium, vel ad annos vel ad tempus vel ad mortem insperata cum aliquot in expectato conceptu; ut
est illud elogium poƝticum Carmen de Antistite nostro Ambrosio Dubniewycz Episcopo Chernihoviensi et Novogradensi Severiensi in mortem exaratum polonice sic ex hoc polonismo: Na Ğmierüi
niewczesney Okrucienstwa ponowa Īałoby” (ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit., ɥ.150).
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ostatni” – ɨ ɬɪɢɭɦɮɟ ɫɥɚɜɵ ɧɚɞ ɫɦɟɪɬɶɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɉɚɫɬɵɪɶ –
Ⱥɦɜɪɨɫɢɣ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱ ɛɭɞɟɬ ɠɢɬɶ ɜɟɱɧɨ42.
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ «ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɨɝɢɹ» ɫ «ɯɭɥɹɳɢɦ
ɷɥɨɝɢɟɦ», ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɪɚɧɟɟ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɚ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɤɥɢɤɚɸɬɫɹ, ɢɞɭɬ ɜ ɨɞɧɨɦ ɤɥɸɱɟ ɜ ɩɥɚɧɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ (ɢɧɜɟɤɬɢɜɵ ɩɪɨɬɢɜ ɫɦɟɪɬɢ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ ɜ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨɣ
ɫɥɚɜɟ ɝɟɪɨɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ), ɨɞɧɚɤɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɨɧɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɥɨɝɢɣ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɢɦɟɥ ɫɜɨɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɠɚɧɪɨɜɵɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ.
5.5. ɐɢɤɥ ɷɩɢɬɚɮɢɣ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɠɚɧɪɚ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɧɚɩɢɫɚɧ ɜ ɜɢɞɟ ɦɨɥɢɬɜɵɩɪɨɫɶɛɵ, ɧɚ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɠɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ: ɈɌɋɘȾȺ ɂɁ ɗɌɈȽɈ
ȼɋȿȽɈ ɆɈɅɂɌɈȼɇɈȿ ɉɈɀȿɅȺɇɂȿ ɌȺɄɈȿ, ɑɌɈ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɩɥɚɤɚɬɶ, ȼɈɁɇɂɄȺȿɌ ɱɟɪɟɡ ɮɢɝɭɪɭ ɩɪɨɡɨɩɨɩɟɸ43. ɉɨɫɥɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɣ
ɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɜɫɟɜɥɚɫɬɢɢ ɫɦɟɪɬɢ (ɫɬɪɨɤɢ 1–10) ɟɩɢɫɤɨɩ
ɩɪɨɳɚɟɬɫɹ ɫ ɠɢɡɧɶɸ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ ɠɢɬɶ ɜ
ɩɪɟɟɦɧɢɤɟ, ɩɪɨɫɢɬ ɜɵɪɟɡɚɬɶ ɧɚ ɟɝɨ ɦɨɝɢɥɟ ɷɩɢɬɚɮɢɸ (ɫɬɪɨɤɢ 11–
40). ɋɥɟɞɭɟɬ ɬɟɤɫɬ ɠɟɥɚɟɦɨɣ ɧɚɞɩɢɫɢ ɧɚ ɦɨɝɢɥɟ (14 ɫɬɪɨɤ),
ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞ ɚɜɬɨɷɩɢɬɚɮɢɸ (ɂɆȿɇɇɈ ɗɌɂ ɋɌɊɈɄɂ ɈɌ
ȾɂȿɐɂɁɂɂ ɩɪɨɫɹ)44, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ 12 ɫɬɪɨɤ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɟɟɦɧɢɤɭ
(ɇȺɋɅȿȾɇɂɄɍ ɋȼɈȿɆɍ ȽɈȼɈɊə)45. Ɂɚɜɟɪɲɚɟɬ ɷɬɭ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɭɸ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ „ɯɪɨɧɨɫɬɢɯ ɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ” 46 , ɤɨɬɨɪɵɣ, ɤɚɤ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɷɩɢɱɟɫɤɢɦ ɷɩɢɰɟɞɢɟɦ Ⱥɦɜɪɨɫɢɸ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱɭ, ɜɜɨɞɢɬ ɧɚɫ ɜ
ɦɢɪ ɤɭɪɶɟɡɧɨɣ ɩɨɷɡɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɦɟɟɦ ɰɢɤɥ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ
ɷɩɢɬɚɮɢɣ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ
ɦɨɠɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ. ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɰɢɤɥɵ
ɷɩɢɬɚɮɢɣ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ XVII–ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XVIII ɜ.
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜɩɟɪɜɵɟ. Ɍɪɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɟɤɫɬɵ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɧɚɩɢɫɚɧɵ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɩɢɝɪɚɦɦɵ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɞɪɟɜɧɟɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ
ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ.

ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit.,, ɥ.151v.
UNDE EX HIS OMNIBUS VOTUM HOC FLEBILE ERUITUR per figuram prosopopaeiam
(ibidem).
44
HOC NEMPE VERSUS A DIAECESI POSTULANS.
45
SUCCESSORI SUO DICENS.
46
Ex supra Dictis annuum DisTichon hoc est... (ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit., ɥ.151v.–153).
42
43
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5.6. ɗɩɢɬɚɮɢɹ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɣ ɫɬɢɯ
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɨɛɪɚɡɟɰ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ 1749–
1750 ɭɱ. ɝ. – ɷɩɢɬɚɮɢɹ-ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɣ ɫɬɢɯ ɂ ɨ ɦɢɥɨɫɬɢ Ȼɨɠɶɟɣ,
ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɦɟɸɬ ɜɫɟ ɜɟɪɧɵɟ, ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ... 47 .
ɇɚɩɢɫɚɧɧɨɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɥɟɨɧɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ (48 ɫɬɪɨɤ)
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɪɢɫɭɟɬ ɢɞɢɥɥɢɱɟɫɤɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɧɟɛɟɫɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɝɞɟ
ɧɟɬ ɩɥɚɱɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɬ ɛɨɥɢ, ɧɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɝɨ, ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ,
ɩɨɫɬɵɞɧɨɝɨ48. ɇɟɬ ɧɢɱɟɝɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɟɟ ɢ ɞɨɛɪɟɟ ɦɢɥɨɫɬɢ Ȼɨɠɶɟɣ, ɧɚ
ɧɟɛɟ ɟɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜ ɧɚɝɪɚɞɭ ɤɚɠɞɵɣ ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ.
Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ 1749–
1750 ɭɱ. ɝ. ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɠɚɧɪɨɜɵɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ,
ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɶ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɚɧɪɚ.
ɉɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɪɟɞɢɧɚ XVIII ɜɟɤɚ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
– ɩɟɪɢɨɞ ɭɩɚɞɤɚ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢɦɟɪɵ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ,
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬ ɢ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɢɡɥɨɠɟɧɧɭɸ ɜ ɩɨɷɬɢɤɟ ɬɟɨɪɢɸ
ɷɩɢɬɚɮɢɢ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɠɚɧɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɛɨɝɚɬɭɸ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɭɸ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ,
ɜɵɫɨɤɭɸ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ
ɛɚɪɨɤɤɨɜɵɯ ɷɩɢɬɚɮɢɣ. Ɉɤɪɭɠɢɜ ɡɚɛɨɬɨɣ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɭɸ ɤɨɥɥɟɝɢɸ,
Ⱥɦɜɪɨɫɢɣ Ⱦɭɛɧɟɜɢɱ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ ɭɞɨɫɬɨɢɥɫɹ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɨɝɨ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɜ ɜɢɞɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɷɩɢɬɚɮɢɣ ɤɚɤ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɩɟɫɧɢɩɥɚɱɚ ɩɨ ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɸ.
Ƚɨɜɨɪɹ ɨɛ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɛɚɪɨɤɤɨɜɵɯ ɤɭɪɫɚɯ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ –
ɪɭɤɨɩɢɫɧɵɯ ɡɚɩɢɫɹɯ ɥɟɤɰɢɣ ɫ ɩɨɷɬɢɤɢ ɢ ɪɢɬɨɪɢɤɢ, ɭɱɟɧɵɟ ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ ɬɪɚɤɬɚɬɚɦ Ʉɢɟɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ. Ɍɚɦ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ Ʌɚɡɚɪ Ȼɚɪɚɧɨɜɢɱ,
ɂɨɚɧɧɢɤɢɣ Ƚɚɥɹɬɨɜɫɤɢɣ, ɂɨɚɫɚɮ Ʉɪɨɤɨɜɫɤɢɣ, ɋɬɟɮɚɧ əɜɨɪɫɤɢɣ,
Ɏɟɨɮɚɧ ɉɪɨɤɨɩɨɜɢɱ, Ʌɚɜɪɟɧɬɢɣ Ƚɨɪɤɚ, Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ʉɨɧɢɫɫɤɢɣ ɢ ɞɪ.
ɇɨ ɜ ɤɢɟɜɫɤɢɯ ɤɧɢɝɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɠɞɭɬ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɪɭɤɨɩɢɫɢ ɩɨɷɬɢɤ ɢ ɪɢɬɨɪɢɤ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XVII–XVIII ɜɟɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ – Ʉɚɦɟɧɰɚ, Ʌɶɜɨɜɚ, Ʌɭɰɤɚ, Ʉɪɟɦɟɧɰɚ,
ɑɟɪɧɢɝɨɜɚ, ɏɚɪɶɤɨɜɚ etc. 49 . Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɷɩɢɬɚɮɢɢ ɜ
ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɟ 1749–1750 ɭɱ. ɝɨɞɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɤɚɤ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɟɨɪɢɢ ɞɪɟɜɧɟɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
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Illud de gratia Dei, qua omnes fideles potiti sunt, sic expressum...
Luctus ubi nullus resonat, quia nec dolor ullus / Nil ubi, quod pigeat, taedeat, aut pudeat... (ɫɬɪɨɤɢ 1–
2) (ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ..., op. cit., ɥ.153–153 v.).
49
ə.Ɇ.Cɬɪɚɬɢɣ, ȼ.Ⱦ.Ʌɢɬɜɢɧɨɜ, ȼ.Ⱥ.Ⱥɧɞɪɭɲɤɨ, Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɤɭɪɫɨɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɪɢɬɨɪɢɤɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ Ʉɢɟɜɨ-Ɇɨɝɢɥɹɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ, Ʉɢɟɜ 1982, passim.
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ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɟɫɶ ɦɚɫɫɢɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɢ ɤɚɤɢɟ
ɧɚɯɨɞɤɢ ɦɨɝɭɬ ɠɞɚɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ.
ɗɩɢɬɚɮɢɢ ɢɡ ɱɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɩɨɷɬɢɤɢ 1749–1750 ɭɱ. ɝ. ɢɦɟɸɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚɲɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɬɟɨɪɢɢ ɞɚɜɧɟɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɢɦɟɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɥɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɹ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:
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The itle in English:
On Epitaphs to Ambrose Dubnevich in the Chernihiv Poetics of the Mid
18th Century
Abstract (Summary)
The purpose of this publication is to examine the epitaph’s theory
and practice in the Chernihiv poetics of 1749–1750 against the background of Ukrainian literary theory as well to analyse from a philological
point of view the epitaphs dedicated to a remarkable personality of his
time – the Bishop of Chernihiv and Novgorod-Siverskyi Ambrose Dubnevich – in comparative context. The research paper is based on the study
of the little known, even in academic circles, handwritten Ukrainian
treatises. The chapter on the epitaph in the Chernihiv poetics 1749–1750
is large and substantial compared to other Ukrainian courses; epitaph’s
samples are chosen very carefully. The paper analyzes the epitaph’s
theory in the Chernihiv poetics: definition, methods of epitaph’s presentation – narrative and by prosopopeia, epitaph’s species – rhetorical and
poetic epitaphs, genologic functions of the samples. The epitaph genre in
the Chernihiv poetics of the mid 18th century is seen as a kind of curious
poetry. This is a trend of old Ukrainian literary theory (along with understanding of the epitaph as an epigram and as an inscription). In the
Chernihiv poetics of 1749–1750 the epitaph’s samples supplement the
theory of genre. The paper focuses attention on the variety of formal
solutions and features of an epic epitaph-epicedium, of lyrical elogia – an
abuse elogium and the poetical one, rhetorical (historical) epitaph, the
epitaphs’ cycle and a Christian epitaph written in leonine verse. The
epitaphs of the Chernihiv poetics of the mid 18th century have not only
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historical value; they are also important for the reconstruction of our
theoretical knowledge of old Ukrainian literature, and present a certain
aesthetic value to the modern reader. Epitaph’s theory and practice in the
Chernihiv poetics of 1749–1750 show how important it is to take into
account not only the poetics of the Kyiv-Mohyla Academy, but also
courses of regional Ukrainian institutions. A future task is to consider
student funeral poems dedicated to Ambrose Dubnevich which are attached to the Chernihiv poetics.
Key-words:
Chernihiv poetics, epitaph, funeral poems, 18th century, Ukraine.

The itle in Polish:
Tytuł w jĊzyku polskim:
O nagrobkach AmbroĪego Dubniewicza w poetyce czernichowskiej z
połowy XVIII wieku
Abstrakt (Streszczenie):
Celem artykułu jest badanie teorii i praktyki epitafiów w poetyce
czernichowskiej z roku akademickiego 1749–1750 na tle ówczesnej
ukraiĔskiej myĞli teoretycznoliterackiej, a takĪe analiza epitafiów wybitnej osobowoĞci swojego czasu – biskupa czernichowskiego i nowgorodzko-siewierskiego – AmbroĪego (Ambrosiusa, Ammbrozjusza) Dubniewicza – w szerokim kontekĞcie porównawczym. Artykuł naukowy
oparto o wyniki badaĔ mało znanych nawet w Ğrodowisku akademickim
rĊkopiĞmiennych skryptów ukraiĔskich. Rozdział o epitafium w poetyce
czernichowskiej z roku akademickiego 1749/1750 jest obszerny i znaczący w porównaniu z innymi traktatami ukraiĔskimi, wybrano przykłady o wiĊkszym znaczeniu. W artykule zanalizowano teoriĊ epitafium w
poetyce czernichowskiej: definicjĊ, metody prezentacji epitafium – narracyjną i przez prosopopejĊ, rodzaje – epitafium retoryczne i epitafium
poetyckie, genologiczne funkcje przykładów. W poetyce czernichowskiej
z roku akademickiego 1749/1750 gatunek literacki epitafium postrzegano
jako rodzaj poezji osobliwej. To jeden z trendów ukraiĔskiej myĞli teoretycznoliterackiej (wraz z rozumieniem epitafiów jako fraszek i napisów).
Podane przykłady uzupełniają teoriĊ gatunku. W artykule zwraca siĊ
uwagĊ na bogactwo rozwiązaĔ formalnych i na cechy epitafium32

epicedium o charakterze epickim, liryczne elogia (potĊpiającego i poetyckiego), epitafium retoryczne (historyczne), cyklu epitafiów, na epitafium chrzeĞcijaĔskie w formie wiersza leoniĔskiego. Twierdzi siĊ, Īe
epitafia w poetyce czernichowskiej z roku akademickiego 1749/1750
mają nie tylko wartoĞü historyczną, ale są one równieĪ waĪne dla rekonstrukcji naszej wiedzy o teorii dawnego piĞmiennictwa ukraiĔskiego,
posiadają takĪe pewną wartoĞü estetyczną dla współczesnego czytelnika.
Przykłady omówionej teorii i praktyki epitafium w poetyce czernichowskiej z roku akademickiego 1749/1750 dowodzą, jak waĪne jest wziĊcie
pod uwagĊ nie tylko poetyk Akademii Kijowsko-MohylaĔskiej (Kijowsko-Mohylewskiej), ale takĪe kursów ukraiĔskich uczelni regionalnych.
Zadanie na przyszłoĞü – analiza literacka studenckich wierszy funeralnych, poĞwiĊconych AmbroĪemu (Ambrosiusowi, Ambrozjuszowi)
Dubniewichowi, które są dołączone do poetyki czernichowskiej.
Key-words in Polish:
Słowa-klucze:
poetyka czernichowska, epitafium, wiersze funeralne, XVIII wiek, Ukraina,
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Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
1. ɐɟɥɶ ɫɬɚɬɶɢ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɪɨɲɥɨɝɨ
ɢ ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɟ ɢɡ ɧɟɝɨ ɬɨɝɨ ɰɟɧɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɨɦɨɠɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ ɭɛɟɪɟɱɶɫɹ ɨɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬ
ɟɝɨ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ „ɬɪɚɞɢɰɢɢ” ɢ
„ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ” ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ
ɫɸɠɟɬɵ, ɨɛɪɚɡɵ ɢ ɦɨɬɢɜɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɜɨɡɪɨɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɯ ɪɚɡɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɷɩɨɯ, ɩɨɥɭɱɚɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɧɨɜɨɟ, ɫɨɡɜɭɱɧɨɟ ɷɩɨɯɟɪɟɰɢɩɢɟɧɬɭ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɡɜɭɱɚɧɢɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɰɟɥɶ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɢ.
2. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ
ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦɭ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɦ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɦ ɨɩɵɬɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ.
Ɍɚɤɢɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɞɪɭɝɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɩɨɯɢ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ
ɩɪɢɱɢɧ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɸɠɟɬɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜ,
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ɦɨɬɢɜɨɜ ɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢɯ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ.
ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɸɠɟɬɚɦ
ɢ ɨɛɪɚɡɚɦ Ⱥ.ɇ. ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ „ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɲɥɢ ɜ ɧɢɯ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ” ɢ „ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɥɢɹɧɢɹ”1, ɧɨ ɢɯ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ, ɫɱɢɬɚɟɬ ɚɜɬɨɪ, ɜɫɟɝɞɚ
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɨ. Ɋɟɰɟɩɰɢɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɚ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
„ɜɫɬɪɟɱɧɵɦɢ ɬɟɱɟɧɢɹɦɢ”, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɸɠɟɬɵ ɫɦɨɝɭɬ „ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɤ ɧɨɜɨɦɭ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɸ, ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɹɫɶ ɤ ɟɝɨ ɨɛɵɱɚɹɦ”2.
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɭɱɟɧɢɢ Ⱥ. ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɨɝɨ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɏɏ ɜ. ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɞɟɥɹɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢ ɩɨɷɬɢɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ (ȼ.Ɇ. ɀɢɪɦɭɧɫɤɢɣ,
Ɇ.ȿ.Ƚɪɚɛɚɪɶ-ɉɚɫɫɟɤ, ɂ.Ɇ. ɇɭɫɢɧɨɜ, ɂ.Ⱥ. Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ, ȼ.ȿ. Ȼɚɝɧɨ ɢ
ɞɪ.).
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɟɪɢɪɭɟɬ ɛɨɝɚɬɵɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɟɦ ɧɚ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ, ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɯɫɹ
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɸɠɟɬɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜ, ɦɨɬɢɜɨɜ: „ɜɟɱɧɵɟ ɬɢɩɵ”, „ɜɟɤɨɜɵɟ”,
„ɛɪɨɞɹɱɢɟ”, „ɦɢɪɨɜɵɟ” ɨɛɪɚɡɵ, „ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɸɠɟɬɵ”,
„ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɫɸɠɟɬɵ”, „ɧɚɞɬɢɩɵ”, „ɧɚɞɫɸɠɟɬɵ” ɢ ɬ.ɩ.
Ɍɚɤ, ɂ. Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ ɧɚɡɵɜɚɟɬ „ɜɟɱɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ” „ɬɚɤɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɝɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɩɭɬɧɢɤɚɦɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɭɬɢ”3.
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɚɫɩɟɤɬɵ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɸɠɟɬɨɜ
ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜ
(ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ,
ɫɸɠɟɬɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ, ɝɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɞɪ.) ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ: ȼ. Ⱥɧɬɨɮɢɣɱɭɤɚ, ɂ.
Ȼɟɬɤɨ, Ʌ. Ƚɪɢɰɵɤ, Ɋ. Ƚɪɨɦɹɤɚ, Ɍ. Ƚɭɧɞɨɪɨɜɨɣ, Ƚ, Ⱦɪɚɧɟɧɤɨ, ɂ.
ɀɭɪɚɜɫɤɨɣ, ȼ. Ɇɨɪɟɧɰɚ, Ⱦ. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ, Ɉ. ɇɨɜɨɛɪɚɧɟɰ, Ⱥ. ɇɹɦɰɭ, ə.
ɉɨɥɢɳɭɤɚ, Ⱥ. Ɍɭɪɝɚɧ, Ƚ. ɐɟɪɧɵ ɢ ɞɪ.
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɠɢɬ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ Ⱥ.ȿ. ɇɹɦɰɭ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ,
ɫɬɚɜɲɚɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɥɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɨɛɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɷɩɨɯ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɨɩɟɪɢɪɭɟɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ „ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɸɠɟɬɵ ɢ ɨɛɪɚɡɵ” ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ Ⱥ.ȿ. ɇɹɦɰɭ. ɋɜɨɣ ɜɵɛɨɪ
Ⱥ.ɇ.ȼɟɫɟɥɨɜɫɤɢɣ, ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɬɢɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1989, ɫ.304.
Ibidem.
3
ɂ.Ⱥ.Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ, ɉɪɟɞɢɫɥɨɜɢɟ, [ɜ:] Ɋɨɥɶ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ
ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɨɬɜ. ɪɟɞ. ɂ.Ⱥ.Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ, Ɇɨɫɤɜɚ 1986, ɫ.55.
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ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ
ɬɟɪɦɢɧ „ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɡɜɭɱɚɧɢɹ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɨɱɟɧ ɢ ɭɞɨɛɟɧ, ɢɛɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɹɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɧɟ ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ”4.
ɂɫɫɥɟɞɭɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɸɠɟɬɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɚɯ, Ⱥ. ȿ. ɇɹɦɰɭ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɧɚ
ɢɯ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɟ
ɢ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɲɢɪɨɬɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɩɪɨɫɵ ɷɩɨɯɢɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ; ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɨɪɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ;
ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ ɮɚɛɭɥɵ ɤɚɤ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɵ; ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɞɜɢɝ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɨɤ; ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɭɪɨɜɧɟɣ ɯɪɨɧɨɬɨɩɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.
Ⱥ. ȿ. ɇɹɦɰɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɭɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɫɸɠɟɬɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɜɵɞɟɥɹɹ ɫɪɟɞɢ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɸɠɟɬɵ ɢ ɨɛɪɚɡɵ,
ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨ-ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨ-ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɸɠɟɬɚ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɚɜɬɨɪ ɬɟɨɪɢɢ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ
„ɩɪɨɬɨɫɸɠɟɬɵ”,
„ɫɸɠɟɬɵ-ɨɛɪɚɡɰɵ”,
„ɫɸɠɟɬɵ-ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢ”,
„ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ ɫɸɠɟɬɧɭɸ ɫɯɟɦɭ”, ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ ɨɫɨɛɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɜɟɪɫɢɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ Ⱥ.ȿ. ɇɹɦɰɭ ɭɞɟɥɹɟɬ ɮɨɪɦɚɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦ
ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ
ɟɝɨ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜ, ɩɪɢɟɦɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ,
ɞɨɩɢɫɵɜɚɧɢɹ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɪɢɟɦ „ɫɸɠɟɬ ɜ ɫɸɠɟɬɟ”, ɩɟɪɟɫɤɚɡ,
ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ, ɚɩɨɤɪɢɮɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɟɦ ɡɚɦɟɧɵ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ.

Ⱥ.ɇɹɦɰɭ, Ɇɢɮ. Ʌɟɝɟɧɞɚ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ),
ɑɟɪɧɨɜɰɵ 2007, ɫ. 18.
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3. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɫɬɚɬɶɢ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ: ɧɚɲɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɏɏ ɜɟɤɚ.
4. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɬɨɝɢ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢɫɬɢɤɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɦɟɠɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɪɟɰɟɩɰɢɣ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɫɸɠɟɬɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ, ɟɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɨɫɢɬ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ
ɩɨɢɫɤɚ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɢ
ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɭɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ. ȼ ɷɬɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɨɫɨɛɭɸ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ
ɩɨɢɫɤɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣ
ɦɟɠɞɭ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ
ɢ
ɡɥɨɛɨɞɧɟɜɧɵɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ.
ɉɨɞɨɛɧɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ,
ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɜ ɫɟɛɟ „ɹɞɪɨ”
ɜɧɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɨɠɧɨ
ɚɩɟɥɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ, – ɢɡɦɟɧɹɹɫɶ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ
ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɧɨɜɵɯ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɨɜ, ɨɧɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫɥɨɜɚ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɷɩɨɯɢ, ɧɨ ɏɏ ɜ.
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ.
Ɉɳɭɳɟɧɢɟ ɤɪɢɡɢɫɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɥɨ ɩɨɢɫɤ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɨɜɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɩɭɬɟɦ
ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɹ ɢɡ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ, ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ.
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨ ɏɏ ɜɟɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜ.
ȼ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ ɨɧɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɨɞɧɨɩɥɚɧɨɜɵ, ɫɬɚɬɢɱɧɵ.
Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɢɯ
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɦ ɤɚɧɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ „ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɢ” ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹ.
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Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɏɏ ɜɟɤɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɪɚɡɪɭɲɚɟɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ,
ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨɧɹɬɶ ɦɨɬɢɜɵ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.
ɋɪɟɞɢ ɦɧɨɝɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ
ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɜɵɡɜɚɧɚ
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢɟɣ
ɭɬɪɚɬɵ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɏɏ ɜɟɤɚ. ɍɲɟɞɲɟɟ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨ, ɤ ɤɚɤɢɦ
ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɟɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɫɨɰɢɭɦɚ, ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɬ ɜɟɪɵ ɜ Ȼɨɝɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ
ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɫɸɠɟɬɨɜ, ɦɨɬɢɜɨɜ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɧɹɬɶ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɫɜɨɟɣ ɷɩɨɯɢ.
ɍɫɥɨɜɢɟɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɜɵɯ ɜɟɪɫɢɣ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ
ɫɸɠɟɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɰɚ. Ƚɥɭɛɨɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɦ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ,
ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɶ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɥɢɲɶ ɧɚ ɢɦɩɥɢɰɢɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɢɯ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɟɤɫɬɚɯ 20 ɜɟɤɚ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦ ɹɞɪɨɦ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ
ɟɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢ ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɬɟɪɹɟɬ
ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ ɭɬɪɚɬɭ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɜɨ
ɜɪɟɦɹ ɪɟɰɟɩɰɢɢ (ɤɚɤ ɷɬɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɂ.Ɇ. ɇɭɫɢɧɨɜ).
Ɍɚɤ,
ɜ
ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ
ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚ
ɂɭɞɵ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɧɟɦ
ɦɨɬɢɜ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɢɥ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɭɸ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɟɪɫɢɹɯ (ɋ.
ɑɟɪɤɚɫɟɧɤɨ „ɐɟɧɚ ɤɪɨɜɢ”, Ƚ. ɉɚɧɚɫ „ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɬ ɂɭɞɵ”, ɋ. ɗɪɞɟɝ
„Ȼɟɡɵɦɹɧɧɚɹ ɦɨɝɢɥɚ”, ɇ.ɇ. Ƚɨɥɨɜɚɧɨɜ „ɂɫɤɚɪɢɨɬ”, ɏ.Ʌ. Ȼɨɪɯɟɫ
„Ɍɪɢ ɜɟɪɫɢɢ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɭɞɵ”, Ʌ. Ⱥɧɞɪɟɟɜ „ɂɭɞɚ ɂɫɤɚɪɢɨɬ”, ɉ.
Ȼɭɚɥɨ, Ɍ. ɇɚɪɫɟɠɚɤ „Ȼɪɚɬ ɂɭɞɚ”). Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɬɨɤɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɬɢɜɨɜ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɂɭɞɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ: 1) ɡɥɨɞɟɹɧɢɹ ɂɭɞɵ ɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹ ɤɚɤ
ɜɟɥɢɱɚɣɲɟɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ; 2) ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɂɭɞɵ ɤɚɤ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɦɢɫɫɢɢ, ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɨɣ ɫɚɦɢɦ
ɏɪɢɫɬɨɦ ɜɨ ɢɦɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɜɫɟɣ ɝɪɟɯɨɜɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.
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ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣ ɨɩɵɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɬɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ „ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɢɥɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ” 5 . ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɷɬɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɂɭɞɵ
ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ ɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɤɚ: „ɂɞɟɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɚ
ɩɪɟɞɚɬɟɥɹ,
ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɚɹ
ɚɜɬɨɪɚɦɢ,
ɞɟɥɚɟɬ
ɂɭɞɭ
ɚɪɯɟɬɢɩɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɨɪɨɧ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɨɜɢɞɟɧɢɹ” 6 .
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɬɚɤɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
ɑɚɫɬɨ ɬɚɤɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɞɟɝɟɪɨɢɡɚɰɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɧɨɜɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɨɧɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɤɚɤ ɨɛɵɱɧɵɟ ɥɸɞɢ, ɩɨɧɹɬɧɵɟ ɢ ɛɥɢɡɤɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɧɚ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶɸ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɱɢɦɵ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɢ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
ɑɚɫɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɬɪɚɤɬɨɜɨɤ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɩɟɪɟɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɟɣ:
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ „ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɟɜɚɧɝɟɥɢɣ” ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ,
ɱɬɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɧɟ ɯɨɞ ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɚ ɩɪɢɱɢɧɵ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɱɚɫɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ, ɧɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɬɟɤɫɬɟ, ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ (Ɇɚɪɢɹ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ, ȼɚɪɚɜɜɚ, ɉɨɧɬɢɣ ɉɢɥɚɬ), ɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɞɨɩɢɫɵɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ (ɉ. Ʌɚɝɟɪɤɜɢɫɬ „ȼɚɪɚɜɜɚ”, Ɏ.
Ⱦɸɪɪɟɧɦɚɬɬ „ɉɢɥɚɬ”, Ƚ. Ⱦɚɧɢɥɨɜɫɤɢɣ „Ɇɚɪɢɹ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ” ɢ ɬ.ɩ.).
ɉɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɸ Ⱥ.ȿ. ɇɹɦɰɭ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɢɡ ɮɨɪɦ
ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɫɨɛɵɬɢɣɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɬɨɫɸɠɟɬɚ, ɚ
ɞɨɩɢɫɵɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ɍɢɩɢɱɧɵɦɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹɦɢ ɦɨɠɧɨ
ɫɱɢɬɚɬɶ ɜɟɪɫɢɢ ɠɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɹ ɂɢɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ (ɗ.Ȼɨɤ „Ⱦɟɬɫɬɜɨ ɢ
5
6

Ⱥ.ɇɹɦɰɭ, Ɇɢɮ..., op. cit., ɫ. 19.
Ⱥ.ɇɹɦɰɭ, ɂɞɟɢ ɢ ɨɛɪɚɡɵ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɟɬɚ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɑɟɪɧɨɜɰɵ 1999, ɫ. 39.
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ɸɧɨɫɬɶ ɂɢɫɭɫɚ”, Ɏ.Ɏɚɪɪɚɪ „ɀɢɡɧɶ ɂɢɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ”, ɗ.Ʌɸɞɜɢɝ
„ɋɵɧ ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ”, Ɏ.Ɇɨɪɢɚɤ „ɀɢɡɧɶ ɂɢɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ”, Ⱥ.Ɇɟɧɶ
„ɋɵɧ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ” ɢ ɞɪ.).
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɥɥɢɡɢɣ ɧɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɨɱɜɭ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣ ɦɢɪ ɫ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ ɢɧɨɣ ɷɩɨɯɢ.
ɉɨɞɨɛɧɚɹ
ɚɩɨɤɪɢɮɢɡɚɰɢɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɵɦ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ, ɚ ɩɨɪɨɣ ɢ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ
ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɢ ɤɨɥɥɢɡɢɣ (Ƚ.ɉɚɧɚɫ „ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɬ
ɂɭɞɵ”, ȼ.Ʉɨɪɨɬɤɟɜɢɱ „ɏɪɢɫɬɨɫ ɩɪɢɡɟɦɥɢɥɫɹ ɜ Ƚɨɪɨɞɧɟ. ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ
ɨɬ ɂɭɞɵ”, ɏ.Ʌ.Ȼɨɪɯɟɫ „ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɬ Ɇɚɪɤɚ”, „Ɏɪɚɝɦɟɧɬɵ
ɚɩɨɤɪɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ȿɜɚɧɝɟɥɢɹ”, Ɍ.Ɉ.Ȼɪɢɧɝɫɜɷɪ „ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɬ
Ɇɚɬɮɟɹ”, ɀ. ɋɚɪɚɦɚɝɨ „ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɬ ɂɢɫɭɫɚ”).
ɂɬɚɤ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɢɯ (ɩɪɢ ɜɫɟɣ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɨɝɨɣ ɤɚɧɨɧɢɱɧɨɫɬɢ) ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɹɟɦɨɫɬɢ ɤ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɨɜ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ. ȼ ɠɚɧɪɟ „ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɟɜɚɧɝɟɥɢɹ” ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɞɨɩɢɫɵɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ, ɚɩɨɤɪɢɮɢɡɚɰɢɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨ-ɫɜɨɟɦɭ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ
ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɵɣ
ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɜɭɱɚɧɢɟ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɸɠɟɬɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ.
ȼ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ:
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨɧɹɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɤɪɭɩɭɥɟɡɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ – ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɢɫɬɨɤɚɦ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ
ɜɵɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɜɟɱɧɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɦ
ɡɜɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɜɟɱɧɵɦ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ, ɭɱɚɫɬɜɭɹ ɜ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢ
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɟɜɚɧɝɟɥɢɟ,
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ, ɞɨɩɢɫɵɜɚɧɢɟ, ɚɩɨɤɪɢɮɢɡɚɰɢɹ.

ɦɨɬɢɜ

ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,

The title in English:
Representation of the New Testament Tradition in a Modern Context
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Abstract (Summary):
The purpose of the article is to study the trends of formal content
representation, problem-thematic aspects of the traditional New Testament figurative plot material in a modern context. The theoretical and
methodological concept of traditional plots and images of A. E. Niamtsu
was chosen as a research methodology. Special attention is paid to the
forms and ways of transformation of traditional structures suggested by
A.E. Niamtsu: appendage, continuation and apocryphasation. The given
article is a research one: our focus concentrates on the principles of the
gospel’s artistic figurative plot material implementation in the context of
twentieth century literature. The emphasize is given to the thought that
the revival of the New Testament images, themes, motives in a modern
context is connected with the society’s need to understand the existential
contradictions of its’ era. Twentieth century literature is the most productive as to an active use of the traditional structures of the New Testament.
The activation of the New Testament figurative plot material in the contemporary art process is caused by the loss of moral guidelines which
accompanied the social processes of the twentieth century. The preservation of moral and psychological “core” of the known sample without
which its further transformation is impossible and is confirmed to be
dominant in the process of the New Testament plots and images rethinking. The main tendencies of rethinking the betrayal motive as a dominant
in characteristics of Judas image are given as an example. One of the
specific features of the genre of “the literary gospel” is the development
of new plot lines, and also focusing the author’s attention on the secondary characters for the canonical text is noted. Hence the idea of the most
productive forms of the New Testament collisions rethinking: continuation, appendage and apocryphasation is used. The main statements of the
article may be used in the development of the courses “The History of
Foreign Literature” and “The traditional plots and images”. The proposed
research results will serve as the basis for further investigations of the
complex problem “The New Testament and Literature”. The study of the
New Testament traditional structure transformation is rather a perspective for further research of their individual aspects: conjugation peculiarities polyphony and modernity in new versions, the study of transformational polyphony of female characters of the New Testament and the
perception study of the canonical text in the postmodern tendency.
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Key words:
traditional structures, literary gospel, motive of treachery, continuation, appendage and
apocryphasation.

Abstrakt (Streszczenie) [Abstract (summary) in Polish]:
Reprezentacja tradycji nowotestamentalnej we współczesnym kontekĞcie

Celem artykułu jest badanie formalnotreĞciowych i problemowotematycznych aspektów nowotestamentowego materiału dotyczącego
fabuł i postaci we współczesnym kontekĞcie. Jako metodologiĊ badawczą
wybrano teoretycznometodologiczną koncepcjĊ tradycyjnych fabuł i
postaci, autorem której jest A.Niamcu. Szczególną uwagĊ poĞwiĊcono
zaproponowanym przez A.Niamcu formom i sposobom transformacji
struktur tradycyjnych: dopisywaniu, kontynuacji, apokryfizacji. Niniejszy artykuł ma charakter badawczy: uwagĊ skupiono na zasadach inkorporacji ewangelicznego, artystycznego, fabularnego materiału do kontekstu literatury XX w. Zdaniem autorki, odrodzenie nowotestamentowych
postaci, fabuł, wątków we współczesnym kontekĞcie z reguły wiązano z
tym, Īe społeczeĔstwo potrzebuje zrozumienia egzystencjalnych
sprzecznoĞci swojej epoki. Literatura XX wieku wykorzystuje najbardziej efektywnie tradycyjne struktury Nowego Testamentu. Aktywizacja
nowotestamentowego materiału fabularnego we współczesnym procesie
artystycznym spowodowana została konstatacją towarzyszącą procesom
społecznym XX wieku w zakresie utraty orientacji moralnej. W artykule
stwierdzono, Īe w toku nadania nowego sensu nowotestamentowym
fabułom i postaciom przewaĪa zachowanie moralnopsychologicznego
„jądra” ze znanym wzorem, bez którego dalsza transformacja jest niemoĪliwa. Przykładem moĪe byü nadanie nowego sensu motywom zdrady, która jest główną cechą charakteryzującą postaü Judasza. Skonstatowano, Īe specyficzną cechą „ewangelii literackiej” jest opracowanie
nowych linii fabularnych oraz skupienie uwagi autora utworu na postaciach, które w tekĞcie kanonicznym są drugorzĊdne. Z podstawowych
twierdzeĔ artykułu moĪna skorzystaü przy opracowaniu kursów „Historia
literatury obcej”, „Tradycyjne fabuły i postaci”. Uzyskane rezultaty
mogą byü podstawą dla dalszych badaĔ problemu kompleksowego „Nowy Testament a literatura” oraz jego poszczególnych aspektów, a mianowicie osobliwoĞci połączenia w nowych wersjach przestrzeni i czasu
fabuły pierwotnej oraz współczesnoĞci; badanie transformacyjnej polifonii nowotestamentowych postaci kobiecych; studiowanie postrzegania
tekstu kanonicznego z punktu widzenia postmodernizmu.
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ɉɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟɫɟɬ ɜ
ɫɟɛɟ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɢɦɟɧ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɢ
ɤɨɥɥɢɡɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɸɬ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ.
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ
ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɡɚɩɪɨɫɵ
ɧɚɲɟɣ ɷɩɨɯɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɞɨɛɪɚ ɢ
ɡɥɚ, ɥɸɛɜɢ ɢ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ, ɜɟɪɵ ɢ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɟɦɧɨɝɨ ɢ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ.
Ʉ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ Ⱥ. ɇɹɦɰɭ
(ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢ „ɇɨɜɵɣ Ɂɚɜɟɬ ɢ ɦɢɪɨɜɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ” (1993) ɢ „Ɇɢɮ.
Ʌɟɝɟɧɞɚ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ” (2007)); „ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ
ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɭɦɟ”
(2012),
ȼ. Ⱥɧɬɨɮɢɣɱɭɤ
(„ȿɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɟ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɏɏ ɜ.” (2001),
Ⱥ. Ʉɚɫɶɹɧɨɜ („Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɫɸɠɟɬɨɫɬɪɨɟɧɢɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɚ ɏɏ ɜ.” (2007)), Ⱥ. Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ („ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɟɤɫɬɵ ɨ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ: ɠɚɧɪɨɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɰɟɩɰɢɢ” (2006)), ɂ. Ɋɚɞɨɜ (ɫɥɨɜɚɪɶɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ „Ȼɢɛɥɢɹ ɢ ɛɨɥɝɚɪɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ” (1993)), ȼ. Ʉɚɡɚɤ
(ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ „Ɉɛɪɚɡ ɏɪɢɫɬɚ ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. Ɉɬ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɞɨ
ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ” (1999)), Ɉ. Ɇɟɧɶ (ɫɬɚɬɶɹ „ɇɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɟ ɬɟɦɵ ɜ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ XIX – ɏɏ ɜɜ.” ɢɥɢ „ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɏɪɢɫɬɚ” (1991)) ɢ ɞɪ.
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɂɢɫɭɫɚ
ɏɪɢɫɬɚ, ɂɭɞɵ ɂɫɤɚɪɢɨɬɚ, ɉɨɧɬɢɹ ɉɢɥɚɬɚ, Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɚɪɯɟɬɢɩɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
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ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɝɟɪɨɟɜ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱥ. ɇɹɦɰɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɸɠɟɬɵ
ɢ
ɨɛɪɚɡɵ
ɤɚɤ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɵ
ɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɵ
ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ (ɩɚɦɹɬɢ), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜ ɫɟɛɟ ɞɪɚɦɚɬɢɡɦ
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɦɢɪɚ ɜ ɰɟɥɨɦ: „Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ
ɩɢɫɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɡɟɦɧɨɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ ɭɱɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɤ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɦɢɪɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɧɟɩɪɟɯɨɞɹɳɟɣ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ”1
ɂ. ɇɚɛɢɬɨɜɢɱ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɚɤ ɩɨɢɫɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ
ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ „ɩɨɦɨɝ ɛɵ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɤɚɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ» 2 . ɂɦɟɧɧɨ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɫɨɜɪɟɦɟɧɢɜɚɧɢɸ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɦɚɤɫɢɦ, ɨɠɢɜɚɧɢɸ
ɫɸɠɟɬɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɧɨɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ. ɇɨ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ,
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫ ɜɟɱɧɵɦ, ɫɚɤɪɚɥɶɧɵɦ.
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɰɢɢ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɟɬɚ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, Ⱥ. ɇɹɦɰɭ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɩɪɢɱɢɧɭ ɬɚɤɨɝɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ,
ɧɚɡɵɜɚɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ: „ɮɚɧɬɚɫɬɢɤɚ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɞɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɬɨɦɭ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɇɨɜɨɝɨ
Ɂɚɜɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. […] ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɤɢ, ɚɤɬɢɜɧɨ
ɨɩɟɪɢɪɭɸɳɢɟ ɩɫɟɜɞɨɧɚɭɱɧɵɦɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɜ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɢɪɪɟɚɥɶɧɨɟ ɢ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɟ” 3 , ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɢɬɭɚɰɢɣ,
ɤɨɥɥɢɡɢɣ.
Ⱦɨɩɢɫɵɜɚɧɢɟ,
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ,
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɫɨɜɪɟɦɟɧɢɜɚɧɢɟ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ
ɯɪɨɧɨɬɨɩɚ,
ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɚ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
A.ɇɹɦɰɭ, ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɭɦɟ, Ɋɭɬɚ, ɑɟɪɧɨɜɰɵ 2012,
ɫ.397.
2
ȱ.ɇɚɛɢɬɨɜɢɱ, Sacrum ɿ Ȼɿɛɥɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, Ingvarr, Lublin, 2008,
s.411.
3
ȱ.ɇɚɛɢɬɨɜɢɱ, Sacrum..., op. cit., ɫ. 401.
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ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ. ȿɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɟ ɪɨɦɚɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. Ɉɛɪɚɡ ɏɪɢɫɬɚ
ɩɨɤɢɞɚɟɬ ɰɟɧɬɪ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɝɟɪɨɢ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ
„ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɚɪɯɟɬɢɩɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ” 4 . ɂɦɟɧɧɨ ɝɟɪɨɢ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ (ɉɨɧɬɢɣ ɉɢɥɚɬ, Ɇɚɪɢɹ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ, ɂɭɞɚ)
ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɥɚɤɨɧɢɱɧɭɸ, ɤɪɚɬɤɭɸ ɮɚɛɭɥɭ ɤɚɧɨɧɚ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ
ɛɢɨɝɪɚɮɢɸ ɪɨɦɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɪɚɫɲɢɪɹɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɚ ɢ ɨɛɪɚɡɚ.
Ɋɨɥɢ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɟɟ ɞɭɲɟɜɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ ɢ ɠɟɪɬɜɟɧɧɨɣ ɥɸɛɜɢ ɜ
ɇɨɜɨɦ Ɂɚɜɟɬɟ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ. ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚ
ɜɫɟɦ ɩɭɬɢ ɡɟɦɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬ
ɠɟɧɳɢɧɵ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ ɢ ɟɜɪɟɣɫɤɢɟ ɩɪɚɜɟɞɧɢɰɵ, ɢ ɝɪɟɲɧɵɟ
ɹɡɵɱɧɢɰɵ, ɧɨ ɜɫɟɯ ɢɯ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɨɞɧɨ: ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɏɪɢɫɬɭ. Ɉɧɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɂɢɫɭɫɟ,
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɜɟɪɵ, ɨɬɞɚɸɬ ɩɨɱɟɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɚɸɬ
ɢɫɰɟɥɟɧɢɟ, ɭɤɪɟɩɥɹɹ ɜɟɪɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ (ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ, Ⱥɧɧɚɩɪɨɪɨɱɢɰɚ, ɫɚɦɚɪɹɧɤɚ, ɯɚɧɚɧɟɹɧɤɚ, ɤɪɨɜɨɬɨɱɚɳɚɹ, Ɇɚɪɢɹ
Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ, Ɇɚɪɮɚ ɢ Ɇɚɪɢɹ, ɂɨɚɧɧɚ, Ɇɚɪɢɹ Ʉɥɟɨɩɨɜɚ, Ʉɥɚɜɞɢɹ
ɉɪɨɤɭɥɚ ɢ ɞɪ.).
Ʉɚɤ ɨɛɪɚɡ, Ɇɚɪɢɹ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ,
ɧɨ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɪɨɥɶ ɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɛɵɱɧɨɣ
ɠɟɧɳɢɧɵ. ȿɟ ɪɚɫɤɚɹɧɢɟ ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɜɟɪɟ ɫɬɚɥɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ
ɦɨɬɢɜɨɦ ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɝɢɦɧɚɯ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨ ɬɪɚɞɢɰɢɸ ɜ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɏɏ ɜ. („Ɇɚɪɢɹ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ” Ƚ. Ⱦɚɧɢɥɨɜɫɤɨɝɨ, „ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ
ɨɬ ɂɭɞɵ” Ƚ. ɉɚɧɚɫɚ, „Ƚɪɟɲɧɢɰɚ” Ⱥ. ɏɟɣɞɨɤ ɢ ɞɪ.). Ɉɧɬɨɥɨɝɢɹ ɝɪɟɯɚ
Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɩɨɪɚɡɧɨɦɭ: ɷɬɨ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɶ, ɛɟɫɧɨɜɚɬɨɫɬɶ ɢɥɢ ɛɥɭɞɧɵɣ ɝɪɟɯ.
Ʉɚɧɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɢ ɫɟɦɶɸ ɛɟɫɚɦɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɜ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɤɚɤ „ɱɢɫɥɨ ɩɨɥɧɨɬɵ”. ȼ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫɨ
ɫɥɨɜɨɦ „ɝɪɟɯ” ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɬɚ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɨɬ
ɏɪɢɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɶ ɛɟɫɚɦɢ. ɂɧɬɟɪɟɫɟɧ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɬɚɤɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɭɲɟɜɧɚɹ
ɛɨɥɟɡɧɶ, ɛɟɡɭɦɢɟ, ɡɚɩɚɞɧɚɹ ɠɟ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɜ ɷɬɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɟɬ ɟɟ ɫ ɛɥɭɞɧɢɰɟɣ. ɍɠɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡ ɤɚɸɳɟɣɫɹ ɛɥɭɞɧɢɰɵ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ, ɡɚɤɪɟɩɢɜɲɢɫɶ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ „Ɂɨɥɨɬɨɣ ɥɟɝɟɧɞɟ”
A.Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ, ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ ɨ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɹɯ: ɠɚɧɪɨɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ,
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɰɟɩɰɢɢ, Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ 2006, ɫ.39.
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əɤɨɜɚ ȼɨɪɚɝɢɧɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɣɞɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɜ
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɹɪɤɨ ɷɬɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɏɏ ɜ., ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ ɩɨɥɨɬɧɚɯ,
ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚɯ, ɮɪɟɫɤɚɯ ɢ ɞɪ.).
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɏɏ ɜ., ɢɳɟɬ
ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɝɪɟɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ
ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɝɟɪɨɢɧɢ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɬɪɚɤɬɨɜɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɢ
Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ: 1) ɨɬɫɬɭɩɧɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬ ɜɟɪɵ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ɧɚɯɨɞɤɟ
ɹɡɵɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɪɟɝɚ (ɦɚɥɟɧɶɤɨɣ ɫɬɚɬɭɢ ɢɞɨɥɚ Ⱥɲɟɪɵ), ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɟɪɟɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɶ ɫɟɦɶɸ ɛɟɫɚɦɢ (Ɇ. Ⱦɠɨɪɞɠ
„Ɍɚɣɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ”; 2) ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɛɥɭɞɧɨɝɨ ɝɪɟɯɚ
(Ⱥ. Ɇɟɣ „ɀɟɧɚ ɉɢɥɚɬɚ ɢɥɢ Ɍɚɣɧɚ ɩɪɨɤɭɪɚɬɨɪɚ”); 3) ɝɪɟɯ ɩɨɯɨɬɢ,
ɫɬɚɜɲɢɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɢ ɫɟɦɶɸ ɛɟɫɚɦɢ (ɇ. ɒɟɣɤɨɆɟɞɜɟɞɟɜɚ „ɇɿɱ ɨɫɬɚɧɧɹ. Ⱥɩɨɤɪɢɮɢ ɩɪɨ ɡɚɱɚɽɧɢɯ”).
Ɉ ɩɪɢɪɨɞɟ ɥɸɛɜɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɤ ɏɪɢɫɬɭ ɭɡɧɚɟɦ ɢɡ ɞɢɚɥɨɝɚ ɫ
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɨɦɚɧɟ ɇ. ɒɟɣɤɨ-Ɇɟɞɜɟɞɟɜɨɣ: „ə
ɥɸɛɢɥɚ ɤɚɠɞɵɣ ɦɢɝ ȿɝɨ ɠɢɡɧɶ ɢ ɤɚɠɞɨɟ ɦɝɧɨɜɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɥɟ ɧɟɝɨ. Ʌɸɛɢɥɚ ȿɝɨ, ɤɨɝɞɚ Ɉɧ ɭɦɢɪɚɥ ɢ ɤɨɝɞɚ
ɭɦɟɪ, ɧɨ ɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɯɨɬɟɥɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɜɡɹɥ ɦɟɧɹ ɤɚɤ ɠɟɧɳɢɧɭ.
ȿɫɥɢ ɛɵ Ɉɧ ɩɪɢɤɨɫɧɭɥɫɹ ɤɨ ɦɧɟ, ɤɚɤ ɦɭɠɱɢɧɚ, ɹ ɛɵ ɭɦɟɪɥɚ ɨɬ ɭɠɚɫɚ
ɢ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɛɨ Ɉɧ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɛɵ ɛɵɬɶ ɞɥɹ ɦɟɧɹ Ƚɨɫɩɨɞɨɦ. ɇɟ
ɩɨɯɨɬɶ ɥɭɱɢɥɚ ɦɟɧɹ ɫ ɇɢɦ, ɚ ɥɸɛɨɜɶ”5. ɂɦɟɧɧɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɥɸɛɜɢ ɤ
ɏɪɢɫɬɭ ɫɨɡɞɚɥɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɪɟɰɟɩɰɢɢ ɨɛɪɚɡɚ Ɇɚɪɢɢ
Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ. Ʉɚɠɞɚɹ ɧɨɜɚɹ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɝɟɪɨɢɧɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɢ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ ɋɩɚɫɢɬɟɥɸ, ɤɚɤ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɫɰɟɥɟɧɢɹ: ɜɟɪɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɢɰɚ-ɚɩɨɫɬɨɥ (Ʌɟɫɹ
ɍɤɪɚɢɧɤɚ „Ɉɞɟɪɠɢɦɚɹ”, ɋ. ɑɟɪɤɚɫɟɧɤɨ „ɐɟɧɚ ɤɪɨɜɢ”, ȼ. ȼɚɥɬɨɫ
„Ɇɚɝɞɚɥɟɧɚ. Ʉɪɨɜɶ ɏɪɢɫɬɨɜɚ”, Ɇ. Ⱦɠɨɪɞɠ „Ɍɚɣɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɇɚɪɢɢ
Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ” ɢ ɞɪ.); ɫɩɭɬɧɢɰɚ ɏɪɢɫɬɚ (Ƚ. Ⱦɚɧɢɥɨɜɫɤɢɣ „Ɇɚɪɢɹ
Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ”, Ʉ. Ɇɚɤɝɨɭɷɧ „Ɍɚɣɧɚ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ”, Ɇ. Ɏɪɟɞɪɢɤɫɫɨɧ
„Ʉɪɟɫɬ ɥɸɛɜɢ. ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɬ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ” ɢ ɞɪ.).
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɧ ɪɨɦɚɧ ɍ. ȼɚɥɬɨɫɚ „Ɇɚɝɞɚɥɟɧɚ. Ʉɪɨɜɶ ɏɪɢɫɬɨɜɚ”
(2007), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɛɪɚɡ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɜ ɜɡɚɢɦɨɧɚɥɨɠɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɜɪɟɦɟɧ:
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ. ɉɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɞɟɜɭɲɤɚ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɱɢɬɚɟɬ ɫɟɛɹ ɩɟɪɟɪɨɠɞɟɧɧɨɣ Ɇɚɪɢɟɣ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɨɣ, ɩɨɦɧɹ
ɜɫɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɝɟɪɨɢɧɢ ɢ ɩɨɪɚɠɚɹ ɡɧɚɧɢɟɦ
5

ɇ.ɒɟɣɤɨ-Ɇɟɞɜɟɞɽɜɚ, ɇɿɱ ɨɫɬɚɧɧɹ. Ⱥɩɨɤɪɢɮɢ ɩɪɨ Ɂɚɱɚɽɧɢɯ, ɅȺ «ɉɿɪɚɦɿɞɚ», 2008, ɫ.264.
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ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɚɪɚɦɟɣɫɤɨɝɨ: „ɂɧɨɝɞɚ ɨɧɚ ɧɢ ɫ
ɬɨɝɨ, ɧɢ ɫ ɫɟɝɨ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɥɚ ɞɥɢɧɧɵɟ ɪɟɱɢ ɧɚ ɹɡɵɤɟ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɢɤɬɨ
ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥ. Ɉɧɚ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɚ ɨɛɟɬ ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɚ
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜ, ɜ ɫɨɛɨɪɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɚ ɥɢɬɭɪɝɢɸ,
ɩɪɢɱɟɦ ɟɟ ɫɥɨɜɚ ɡɜɭɱɚɥɢ ɤɚɤ ɛɨɝɨɯɭɥɶɫɬɜɨ” [...] „Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɭ ɧɟɟ
ɢɧɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɚɦɹɬɶ – ɧɚɛɨɪ
ɨɛɳɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɜ ɫɟɛɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɹɡɵɤɢ,
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɜɫɟ ɷɬɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɨ
ɞɪɭɝɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ – ɨɬ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. ɂ, ɩɨɯɨɠɟ, ɩɚɦɹɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɧɟ
ɟɣ, ɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɢɥ ɞɜɟ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ” 6 . ɇɚ
ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, ɬɚɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɧɟɛɟɡɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɜɟɞɶ „ɤ ɧɟɣ
ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɥɢ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɣ ɠɢɡɧɢ” 7 .
Ɇɨɬɢɜ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ
ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ Ɇɚɪɢɢ
Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɞɨ ɜɫɬɪɟɱɟ ɫ ɏɪɢɫɬɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɫɰɟɥɟɧɢɹ.
Ⱦɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɮɢɝɭɪ: ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɚɹ ɝɟɪɨɢɧɹ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɨɫɨɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɚɫɥɟɞɭɟɬ ɩɚɦɹɬɶ ɠɢɡɧɢ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ:
„Ɋɟɛɟɧɤɨɦ ɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɚ ɟɟ ɡɥɨɣ ɠɟɧɳɢɧɨɣ, ɩɨɩɚɜɲɟɣ ɜ ɥɚɩɵ ɤ
ɋɚɬɚɧɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶ ɫɟɛɟ ɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɹ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥɚ,
ɱɬɨ ɠɟɧɳɢɧɚ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɝɨɜɨɪɹɬ... ɷɬɚ ɛɥɭɞɧɢɰɚ... ɷɬɚ
ɩɪɨɫɬɢɬɭɬɤɚ... ɹ ɫɚɦɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɣ ɠɢɡɧɢ?”8. ɇɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ „ɭ ɧɟɟ
ɛɵɥɚ ɩɪɢɜɵɱɤɚ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɠɢɡɧɟɣ, ɫɥɨɜɧɨ ɨɧɚ
ɛɵɥɚ ɱɚɫɬɶɸ ɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɚ”9. ȿɫɥɢ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɏɏ ɜɟɤɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ
ɛɨɪɶɛɵ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, ɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ (ɞɚɧɧɨɦ
ɪɨɦɚɧɟ) – ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɦɨɬɢɜɨɦ ɩɟɪɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ.
Ɉɫɨɜɪɟɦɟɧɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɜ ɪɨɦɚɧɟ
ɍ. ȼɚɥɬɨɫɚ
ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɣ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɟɪɨɢɧɢ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɏɪɢɫɬɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɚɩɨɫɬɨɥɚɦɢ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɝɟɪɨɢɧɹ ɢɫɰɟɥɹɟɬ ɛɨɥɶɧɵɯ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɣ ɷɪɭɞɢɰɢɟɣ ɢ ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɹɡɵɤɨɜ, ɱɬɨ ɪɟɡɤɨ
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɫɪɟɞɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ. Ɉɛɪɚɡ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɢ
ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɚɪɯɟɬɢɩɨɦ,
ɍ.Ɇ.ȼɚɥɬɨɫ, Ɇɚɝɞɚɥɟɧɚ. Ʉɪɨɜɶ ɏɪɢɫɬɨɜɚ, Ƚɟɥɟɨɫ, Ɇɨɫɤɜɚ, 2007, ɫ.46-47.
Idem, Ɇɚɝɞɚɥɟɧɚ..., op.cit., ɫ.46.
8
Idem, Ɇɚɝɞɚɥɟɧɚ..., op.cit., ɫ.375.
9
Idem, Ɇɚɝɞɚɥɟɧɚ..., op.cit., ɫ.427.
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ɤɨɬɨɪɵɣ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɨɡɟ.
ɇɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɪɨɦɚɧɚ ɜɵɪɢɫɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ
„ɨɠɢɜɚɧɢɹ” ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɝɟɪɨɢɧɢ ɜ ɫɥɨɠɧɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ
ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɩɪɨɲɥɨɟ ɢ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɢɞɟɚɥɵ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɪɟɰɟɩɰɢɢ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɜ ɩɪɨɱɬɟɧɢɢ ɪɨɦɚɧɚ
„Ɍɚɣɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ” (2009) ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɩɢɫɚɬɟɥɶɧɢɰɵ Ɇɚɪɝɚɪɟɬ Ⱦɠɨɪɞɠ. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɪɨɦɚɧɚ – ɠɢɡɧɶ
ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɝɟɪɨɢɧɢ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ: ɢɡ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɞɨ ɟɟ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤ ɠɟɧɳɢɧɵ-ɚɩɨɫɬɨɥɚ.
Ɋɨɦɚɧ Ɇ. Ⱦɠɨɪɞɠ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɢ ɞɨɩɢɫɵɜɚɧɢɹ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɦɚɧɚ ɦɨɡɚɢɱɧɚɹ,
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɸɠɟɬɧɭɸ ɤɚɧɜɭ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɷɩɢɫɬɨɥɹɪɧɵɟ ɜɤɪɚɩɥɟɧɢɹ
(ɩɢɫɶɦɚ ɝɟɪɨɢɧɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ),
ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɩɪɢɛɥɢɠɚɹ ɫɨɛɵɬɢɹ ɞɜɭɯɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ. ɋɸɠɟɬɧɨɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ:
„ɞɟɦɨɧɵ”, „ɭɱɟɧɢɰɚ”, „ɚɩɨɫɬɨɥ”, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɟ
ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɝɟɪɨɢɧɢ ɨɬ ɨɞɟɪɠɢɦɨɣ ɤ ɭɱɟɧɢɰɟ
ɏɪɢɫɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɠɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɟ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɜ
ɪɨɦɚɧɟ ɱɟɬɤɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɬɪɢ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɝɟɪɨɢɧɸ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.
ɂɫɬɨɪɢɹ „ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɢ” Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɉɹɬɢɞɟɫɹɬɧɢɰɵ.
Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɫɪɟɞɢ ɫɨɠɠɟɧɧɨɣ ɝɪɭɞɢ ɹɡɵɱɟɫɤɢɯ ɢɞɨɥɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬ
ɫɬɚɬɭɷɬɤɭ ɢɡ ɫɥɨɧɨɜɨɣ ɤɨɫɬɢ: „ɇɚ ɪɟɡɧɭɸ ɮɢɝɭɪɤɭ ɧɚɥɢɩɲɚɹ ɡɟɦɥɹ,
ɨɛɪɚɡɭɹ ɩɨɤɪɨɜ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɜɭɚɥɶ, ɧɨ ɫɤɜɨɡɶ ɧɟɝɨ ɩɪɨɫɬɭɩɚɥɢ
ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ ɨɛɧɚɠɟɧɧɨɝɨ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ ɢ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɟɣ ɤɪɚɫɨɬɵ
ɥɢɰɨ”10. Ɇɚɪɢɹ ɩɪɹɱɟɬ ɫɜɨɸ ɧɚɯɨɞɤɭ, ɩɨɧɢɦɚɹ, ɱɬɨ ɧɚɣɞɟɧɧɚɹ ɜɟɳɶ
ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɢɞɨɥ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɧɚɤɚɡɚɧɚ, ɧɨ,
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɹ ɩɨɱɟɦɭ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɟɟ.
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɟɪɨɢɧɢ, ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ ɜ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɢ ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɛɟɫɫɢɥɢɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɨɩɢɫɚɧɢɢ ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ. Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɞɨɥɚ Ⱥɲɟɪɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɟɟ ɦɭɤɢ ɧɟ
10

M.Ⱦɠɨɪɞɠ, Ɍɚɣɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ, ɗɤɫɦɨ, Ɇɨɫɤɜɚ, 2009, ɫ.24.
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ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹ. Ⱥɜɬɨɪ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ Ɇɚɪɢɢ ɫɟɦɶɸ ɞɟɦɨɧɚɦɢ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɢɟɦɭ „ɧɚɧɢɡɵɜɚɧɢɹ»
ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɝɟɪɨɢɧɢ. Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɞɟɪɠɢɦɨɣ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɲɟɫɬɶɸ ɞɟɦɨɧɚɦɢ: ɞɭɯɨɦ ɬɶɦɵ, ɨɬɱɚɹɧɢɹ, ɩɨɜɟɥɢɬɟɥɟɦ
ɡɥɵɯ ɜɟɬɪɨɜ (ɩɚɡɭɡɭ), ɛɨɝɨɯɭɥɶɧɵɦ ɞɭɯɨɦ (ɯɟɤɟɬ), ɞɟɦɨɧɨɦ
ɨɬɱɚɹɧɢɹ, ɞɟɦɨɧɨɦ ɦɟɪɡɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɟɱɟɧɧɨɫɬɢ (ɪɚɛɢɰɭ): „ȼɫɟ ɨɧɢ
ɜɨɡɢɥɢɫɶ ɢ ɧɚɛɭɯɚɥɢ ɜɧɭɬɪɢ, ɤɚɤ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜ ɭɬɪɨɛɟ, ɫ ɬɨɣ ɥɢɲɶ
ɪɚɡɧɢɰɟɣ, ɱɬɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɦ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɢɫɶ, ɚ
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜɟɡɞɟ, ɩɪɨɧɢɤɚɹ ɜ ɫɚɦɭɸ ɟɟ ɫɭɳɧɨɫɬɶ” 11 . Ⱦɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɞɟɦɨɧɨɜ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɢ ɝɟɪɨɢɧɢ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɞɪɚɦɚɬɢɡɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ.
ɀɢɡɧɶ Ɇɚɪɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɚɞɫɤɢɯ
ɦɭɤ, ɜ ɟɟ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɡɜɭɱɚɥɢ „ɝɨɥɨɫɚ ɧɟɱɢɫɬɵɯ ɞɭɯɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɟɣ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɫɭɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɢ
ɜɵɛɪɚɥɢ, ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɢɤɚɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɟɝɨ
ɛɭɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɛɚɜɧɨ” 12 ; „ɧɨ ɞɟɦɨɧɵ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɧɚɧɨɫɢɥɢ Ɇɚɪɢɢ
ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɵɟ ɭɧɢɠɟɧɢɹ, ɢ, ɯɨɬɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɟɣ ɭɞɚɜɚɥɨɫɶ
ɫɤɪɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɶ, ɨɧɚ ɨɱɟɧɶ ɛɨɹɥɚɫɶ, ɱɬɨ ɟɟ ɬɚɣɧɚ ɜ
ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɛɳɢɦ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟɦ”13. ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɦɭɠɭ
ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɢ ɞɚɟɬ ɟɣ ɧɚɞɟɠɞɭ ɧɚ ɢɫɰɟɥɟɧɢɟ, ɧɨ ɧɢ ɦɨɥɢɬɜɵ
ɫɬɚɪɨɝɨ ɪɚɜɜɢɧɚ ɋɚɞɨɤ, ɧɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɨɛɟɬɚ ɧɚɡɨɪɟɣɫɬɜɚ ɧɟ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɬ ɟɟ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜ
ɩɭɫɬɵɧɟ ɢ ɦɨɥɢɬɜɟɧɧɨɟ ɨɱɢɳɟɧɢɟ. Ɇɚɥɟɧɶɤɚɹ ɞɟɜɨɱɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɞɨɛɪɚɥɚ ɢɞɨɥɚ ɫ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ
ɨɞɟɪɠɢɦɭɸ, ɢɡɭɪɨɞɨɜɚɧɧɭɸ ɞɟɦɨɧɚɦɢ ɠɟɧɳɢɧɭ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɭɸ
ɛɟɠɚɬɶ ɢɡ ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɦɚ ɢ ɡɚɛɢɬɶɫɹ ɜ ɩɟɳɟɪɭ, ɩɨɬɟɪɹɜ ɜɫɹɤɭɸ ɧɚɞɟɠɞɭ
ɧɚ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɲɥɨɣ ɠɢɡɧɢ.
Ɉɛɪɚɡ ɩɭɫɬɵɧɢ ɜ ɪɨɦɚɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɢ ɫɢɦɜɨɥɨɦ. ȼ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɢ ɢɭɞɟɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɦɟɫɬɨ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɹ (ɫ Ȼɨɝɨɦ).
ɉɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ ɜ ɩɭɫɬɵɧɟ ɫɬɚɥɨ ɦɟɫɬɨɦ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɞɶɹɜɨɥɨɦ. ȼ
ɞɚɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɭɫɬɵɧɹ – ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɟɞɢɧɟɧɧɨɣ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜɫɬɪɟɱɢ-ɛɢɬɜɵ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ. Ⱥ. Ʉɚɫɶɹɧɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɭɹ
ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɮɚɛɭɥɢɫɬɢɤɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɚ ɏɏ ɜ.,
ɨɛɨɛɳɚɟɬ: „ȼ ɪɨɦɚɧɚɯ, ɫɸɠɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ
Idem, Ɍɚɣɧɚɹ..., op. cit., ɫ.262.
Idem, Ɍɚɣɧɚɹ..., op. cit., ɫ.208.
13
Idem, Ɍɚɣɧɚɹ..., op. cit., ɫ.213.
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ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɢɥ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ”14.
ȼɚɠɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɸɠɟɬ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɜ ɩɭɫɬɵɧɟ ɢɦɟɟɬ
ɦɧɨɝɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɹɦɵɯ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɢɡ
ɠɢɡɧɢ Ɇɚɪɢɢ ȿɝɢɩɟɬɫɤɨɣ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɠɢɬɢɣɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɫɨɨɛɳɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɵɥɚ ɛɥɭɞɧɢɰɟɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ, ɱɬɨ
ɷɬɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɲɥɨ ɢɡ IX ɜ., ɚ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɢɡ ɫɸɠɟɬɚ
ɞɜɭɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɫɥɢɥɢɫɶ. Ɇɚɪɢɹ ȿɝɢɩɟɬɫɤɚɹ ɫɬɚɥɚ ɟɳɟ ɨɞɧɨɣ
ɠɟɧɳɢɧɨɣ, ɱɟɣ ɨɛɪɚɡ ɫɨɟɞɢɧɢɥɫɹ ɫ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɨɣ ɢ ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɟɟ ɤɚɤ ɝɪɟɲɧɢɰɵ. Ɇɚɪɢɹ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ ɞɨ ɛɟɫɫɢɥɢɹ ɛɨɪɟɬɫɹ
ɫɨ ɲɤɜɚɥɚɦɢ ɭɠɚɫɧɵɯ ɞɟɦɨɧɨɜ, ɧɨ ɨɬ ɨɬɱɚɹɧɢɹ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɛɪɨɫɢɬɶɫɹ
ɫɨ ɫɤɚɥɵ. Ɉɫɬɚɜɲɢɫɶ ɜ ɠɢɜɵɯ, ɨɧɚ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɫɢɥ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ
ɦɟɥɶɤɧɭɜɲɟɦɭ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɂɨɪɞɚɧɭ.
ȼɫɬɪɟɱɚ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɫ ɏɪɢɫɬɨɦ ɭ ɂɨɪɞɚɧɚ ɫɬɚɥɚ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦ
ɢɫɰɟɥɟɧɢɟɦ. Ɍɟɩɟɪɶ ɩɟɪɟɞ ɧɟɣ ɫɬɨɹɥ ɧɟ ɸɧɵɣ ɂɢɫɭɫ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɚ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɫɬɪɟɬɢɥɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɚ: „ȼɩɟɪɜɵɟ ɨɧɚ ɩɨɞɧɹɥɚ
ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɥɢɰɨ ɫɜɨɟɝɨ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ, ɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɫɥɨɜɧɨ ɩɪɢɤɨɜɚɥ ɤ ɫɟɛɟ
ɟɟ ɜɡɝɥɹɞ, Ɇɚɪɢɹ ɭɜɢɞɟɥɚ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɂɢɫɭɫɚ ɰɟɥɨɟ ɧɨɜɭɸ ɠɢɡɧɶ. Ⱥ
ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɟɟ ɠɢɡɧɶ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɤɚɤɢɦ-ɬɨ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɟɪɟɫɬɚɥɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɪɚɫɬɚɹɥɨ ɤɚɤ ɫɨɧ” 15 . ɏɪɢɫɬɨɫ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
Ɇɚɪɢɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɹ ɤ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚɦ. Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬ, ɱɬɨ
ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɚ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɚɹ ɫ ɧɟɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɟɟ
ɠɢɡɧɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɹɪɤɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɛɨɪɶɛɚ
ɩɥɨɬɫɤɨɝɨ, ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ (ɠɟɥɚɧɢɟ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɜ ɫɟɦɶɸ, ɭɜɢɞɟɬɶ ɞɨɱɤɭ)
ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɢɫɰɟɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɬɚɥɨ
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ ɧɨɜɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɢɫɤɨɜ (ɠɟɥɚɧɢɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɡɚ
ɏɪɢɫɬɨɦ).
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɞɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɟɪɨɢɧɢ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɞɚɧɢɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɜ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ XX ɜ. (Ƚ.Ⱦɚɧɢɥɨɜɫɶɤɢɣ „Ɇɚɪɢɹ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ”,
ɇ. Ʉɚɡɚɧɞɡɚɤɢɫ „ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɢɫɤɭɲɟɧɢɟ ɏɪɢɫɬɚ”, Ɇ. Ɇɟɬɟɪɥɢɧɤ
„Ɇɚɪɢɹ
Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ”).
ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɵɯ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɥɥɢɡɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɥɭɠɢɬ
ɞɥɹ ɚɤɰɟɧɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɥɢɱɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɝɟɪɨɢɧɢ.

Ⱥ.ȼ.Ʉɚɫɶɹɧɨɜ, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɫɸɠɟɬɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɚ ɏɏ ɜɟɤɚ,
ɉɟɪɦɶ 2007, ɫ.13.
15
Idem, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ..., op.cit., ɫ.275.
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Ɇ. Ⱦɠɨɪɞɠ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɏɪɢɫɬɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ
ɦɨɦɟɧɬ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɨɣ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ
Ɇɟɫɫɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɤɚɤ ɫɢɦɜɨɥɚ,
ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɤɫɢɦ. ɂɢɫɭɫ ɜ ɪɨɦɚɧɟ – ɪɟɚɥɶɧɵɣ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ, ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɸɳɢɣ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɟ ɢɫɬɢɧɵ,
ɢɫɰɟɥɹɸɳɢɣ ɛɨɥɶɧɵɯ ɢ ɨɞɟɪɠɢɦɵɯ (Ɇɚɪɭ, ɂɨɚɧɧɭ) ɢ
ɩɪɢɡɵɜɚɸɳɢɣ ɤ ɩɨɢɫɤɚɦ ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ, ɚ ɧɟ ɡɟɦɧɨɝɨ ɫɱɚɫɬɶɹ: „– ɇɟɬ. ə
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɢ ɩɪɢɲɟɥ, ɱɬɨɛɵ ɠɢɡɧɶ, ɢ ɬɜɨɹ, ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ, ɫɬɚɥɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɯɨɪɨɲɟɣ, ɧɚɩɨɥɧɢɥɚɫɶ ɫɦɵɫɥɨɦ” 16 . ȿɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɟ
ɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɪɟɩɥɢɤ: „ɑɬɨ ɠɟ ɧɚ
ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɨɫɤɜɟɪɧɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤ ɷɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ
ɥɠɢɜɨɫɬɶ, ɡɚɜɢɫɬɶ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɧɚɫɢɥɢɸ”17.
Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɛɪɚɡ ɂɭɞɵ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɪɭɝɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɟɞɢɧɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ ɜ
ɩɭɫɬɵɧɟ. Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ ɜ ɩɢɫɶɦɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ: „Ⱥ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ ɧɚɡɚɞ ɭ ɧɚɫ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɫɬɪɚɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɶ
ɫɟɛɟ, ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜɨɬ ɬɚɤ, ɩɪɨɫɬɨ, ɩɪɢɡɧɚɥɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɫɜɨɢɦ ɨɬɰɨɦ ɲɩɢɨɧɢɬɶ ɡɚ ɂɨɚɧɧɨɦ Ʉɪɟɫɬɢɬɟɥɟɦ. ɇɨ, ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ,
ɨɧ ɜɨɡɜɟɥ ɧɚ ɫɟɛɹ ɤɥɟɜɟɬɭ, ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɨɧ ɩɪɢɲɟɥ ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ, ɩɨɫɥɭɲɚɬɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɚ” 18 .
ɋɬɪɟɦɹɫɶ ɞɨɫɬɢɱɶ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟɣ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ,
Ɇ. Ⱦɠɨɪɞɠ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɝɟɪɨɹ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɢɟɦɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɩɨɪɬɪɟɬ, ɩɟɣɡɚɠ, ɦɢɪ ɜɟɳɟɣ).
ɂɭɞɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɫɟɛɟ: „ə ɫɱɟɬɨɜɨɞ, ɜɟɞɭ ɤɧɢɝɢ ɫɱɟɬɨɜ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɛɵɥɨ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɫɨ ɫɛɨɪɧɢɤɚɦɢ ɩɨɞɚɬɢ. [...] ɗɬɨ ɦɨɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɨɤ. ɇɨ ɨɧ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɢ ɱɚɫɬɶ ɟɝɨ ɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸ ɧɚ ɫɛɨɪ ɦɨɡɚɢɤ”19.
Ɏɚɛɭɥɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɱɚɫɬɢ ɪɨɦɚɧɚ („Ⱥɩɨɫɬɨɥ”) ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɬɟɡɵ ɢ ɚɧɬɢɬɟɡɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɢɝɭɪɚ ɚɧɬɢɬɟɡɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɢ ɂɭɞɵ, ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɏɪɢɫɬɚ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɹ. „ȼ ɂɢɫɭɫɟ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɜɟɥɢɤɚɹ
ɬɚɣɧɚ”20 – ɭɜɟɪɟɧɚ Ɇɚɪɢɹ. Ɂɚɬɨ ɂɭɞɚ ɩɨɥɨɧ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɢ ɧɟɞɨɜɟɪɢɹ,
ɨɧ ɢɳɟɬ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɂɢɫɭɫɚ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɟɪɢɬɶ: „ə ɞɚɜɧɨ ɢɳɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɱɟɫɬɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ
Idem, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ..., op.cit., ɫ.277.
Idem, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ..., op.cit., ɫ.280.
18
Idem, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ..., op.cit., ɫ.308.
19
Idem, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ..., op.cit., ɫ.302-303.
20
Idem, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ..., op.cit., ɫ.391.
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ɛɭɞɭ ɫɨɦɧɟɜɚɬɶɫɹ” 21 . ɇɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɧ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ „ɛɪɚɬɶ ɧɚ
ɜɟɪɭ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɂɢɫɭɫ, ɢɥɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɟɝɨ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɟɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɦɵɫɥɚ”22.
ɉɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɯ ɢɫɬɢɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɥɹ ɂɭɞɵ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ: „– ə ɜɟɪɢɥ ɜ ɧɟɝɨ, – ɫɤɚɡɚɥ ɂɭɞɚ, ɢ ɟɝɨ ɝɨɥɨɫ ɧɚ
ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɥ ɩɪɟɠɧɢɦ. – ə ɢɫɤɚɥ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ
ɞɭɦɚɥ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ. Ɉɧɢ ɭ ɧɟɝɨ ɟɫɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ
ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ. ɂɥɢ ɧɟ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɧɟ ɛɵɥɢ ɧɭɠɧɵ. ɇɟ ɬɟ. ȿ ɹ
ɝɨɬɨɜ ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬɶ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɛɵ ɷɬɨ ɧɚɧɟɫɥɨ ɦɧɟ ɛɨɥɢ. ɇɨ ɬɚɤɢɯ ɭ
ɧɟɝɨ ɧɟ ɧɚɲɥɨɫɶ. ɂ ɩɨɷɬɨɦɭ, – ɨɧ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɡɜɟɥ ɪɭɤɢ, ɢ ɝɨɥɨɫ ɟɝɨ
ɫɧɨɜɚ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɮɚɥɶɲɢɜɨɝɨ ɡɜɭɱɚɧɢɹ, – ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ, ɱɬɨ ɹ ɦɨɝ ɞɥɹ
ɧɟɝɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, – ɷɬɨ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɟɝɨ ɨɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɇɟɭɠɟɥɢ ɹ ɧɟ
ɩɪɚɜ?” 23 . ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɂɭɞɨɣ ɏɪɢɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɦ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦ
ɜɫɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɜɟɪɨɭɱɟɧɢɹ, ɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ.
Ɍɪɚɝɢɡɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɂɭɞɵ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹ
ɦɢɪɨɜɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ. ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɢɡɦɟɧɭ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɞɶɹɜɨɥɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɪɵɫɬɨɥɸɛɢɟɦ (Ɇɮ. 26:1-5; 14-16; Ɇɤ.14:12; 10-11; Ʌɤ. 22:1-6). Ʌɚɤɨɧɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɫɤɚɡɚɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
XX ɜ. ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɯ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɨɤ ɩɨɫɬɭɩɤɚ: ɂɭɞɚ –
ɫɬɹɠɚɬɟɥɶ, ɂɭɞɚ – „ɦɭɱɟɧɢɤ ɦɵɲɥɟɧɢɹ” 24 , ɂɭɞɚ – „ɧɟɭɞɚɱɧɢɤ ɫ
ɞɨɛɪɨɣ ɞɭɲɨɣ” 25 , ɂɭɞɚ – ɫɢɦɜɨɥ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɦɟɪɬɢ, ɂɭɞɚ –
ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɡɥɚ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, „ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ ɬɪɚɤɬɨɜɨɤ
ɨɛɪɚɡɚ ɂɭɞɵ ɦɢɪɨɜɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ
ɬɟɤɫɬɚɯ ɟɦɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɜɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɜ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɢɞɟɚɥɨɦ” 26 . Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɏɏ ɫɬ. ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ ɧɟ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ
ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɤɭ
ɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɤɚ (ɏ. Ȼɨɪɯɟɫ „Ɍɪɢ ɜɟɪɫɢɢ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɂɭɞɵ”,
Ʌ. Ⱥɧɞɪɟɟɜ „ɂɭɞɚ ɂɫɤɚɪɢɨɬ», ɋ. ɑɟɪɤɚɫɟɧɤɨ „ɐɟɧɚ ɤɪɨɜɢ”, Ʌɟɫɹ
ɍɤɪɚɢɧɤɚ „ɇɚ ɩɨɥɟ ɤɪɨɜɢ”, Ɋ. ɂɜɚɧɵɱɭɤ „ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɬ Ɏɨɦɵ”,
Idem, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ..., op.cit., ɫ.435.
Idem, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ..., op.cit., ɫ.641.
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Idem, Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɟ..., op.cit., ɫ.659.
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„ɋɦɟɪɬɶ ɂɭɞɵ”, ȼ. Ⱦɪɨɡɞ „ɂɫɤɚɪɢɨɬ”, ɇ. Ʉɨɪɨɥɟɜɚ „ȼɨ ɞɧɢ ɨɧɵ” ɢ
ɞɪ.).
Ɍɨɬɚɥɶɧɨɟ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ ɂɭɞɵ ɢ ɏɪɢɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɥɹɪɧɵɦɢ
ɬɨɱɤɚɦɢ ɨɬɫɱɟɬɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ. Ⱥ. Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɦɵɫɥɶ, ɱɬɨ ɜ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɚɩɨɤɪɢɮɚɯ ɏɏ ɫɬ. „ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ
ɚɪɯɟɬɢɩɨɜ ɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ – ɂɭɞɚ-ɏɪɢɫɬɨɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɞɜɚ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɟ ɝɟɪɨɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɜɟɞɟɧɵ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ
ɩɨɥɸɫɚɦ ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɚ, ɜ ɨɞɧɭ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. [...]
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɚɩɨɤɪɢɮɚɯ ɮɢɝɭɪɨɣ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ, Ȼɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɂɢɫɭɫ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɂɭɞɨɣ”27 . ɉɭɬɶ ɏɪɢɫɬɚ ɧɚ Ƚɨɥɝɨɮɭ ɧɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ: „– Ⱦɚ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɬɟɡɹ,
ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɹ ɦɨɝɭ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ.
Ⱦɪɭɝɚɹ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ”28. ɂɭɞɚ ɠɟ ɨɞɢɧɨɤ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɢ ɦɭɤ
ɫɜɨɟɝɨ ɬɟɦɧɨɝɨ, ɯɚɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɫɬɢɱɶ
ɪɚɞɨɫɬɶ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɰɚɪɫɬɜɚ. Ɉɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɚɩɨɫɬɨɥɨɦ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɦɭɱɟɧɢɤɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɨɧ. Ɉɧɚ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɚɬɟɥɟɣ (ɢɭɞ), ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɩɨɧɹɬɶ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɞɚɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: „ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɩɟɪɟɞ, ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɬɚɤɢɯ ɂɭɞ”29.
Ɇɚɪɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɞɜɭɥɢɤɨɫɬɶ ɂɭɞɵ, ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɹ
ɟɝɨ ɩɚɞɟɧɢɟ.
ȼ ɪɨɦɚɧɟ ɜɜɟɞɟɧ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɞɥɹ ɦɢɪɨɜɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɦɨɬɢɜ ɥɸɛɜɢ ɂɭɞɵ ɤ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɟ (ɫɪɚɜɧɢɬɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɦɨɬɢɜɚ ɜ
ɪɨɦɚɧɚɯ Ƚ. ɉɚɧɚɫɚ „ȿɜɚɧɝɟɥɢɟ ɨɬ ɂɭɞɵ” ɢ ɋ. ɑɟɪɤɚɫɟɧɤɨ „ɐɟɧɚ
ɤɪɨɜɢ”). Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɨɦɚɧɨɜ ɏɏ ɜ. ɨɬɤɚɡ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɜ
ɪɨɦɚɧɟ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɦ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɚɧɬɢɩɚɬɢɢ ɂɭɞɵ ɤ ɏɪɢɫɬɭ, ɬɨɥɱɤɨɦ ɤ ɢɡɦɟɧɟ. Ɇɚɪɢɹ ɧɟ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɹ ɂɭɞɵ, „ɭɜɢɞɟɜ ɜ ɟɝɨ ɝɥɚɡɚɯ ɬɭ
ɩɭɫɬɨɬɭ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɟ ɩɪɨɛɪɚɥɨ ɯɨɥɨɞɨɦ” 30 . Ⱦɥɹ ɝɟɪɨɢɧɢ,
ɢɫɰɟɥɟɧɧɨɣ ɏɪɢɫɬɨɦ, ɬɟɩɟɪɶ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɫɜɨɛɨɞɚ: ɨɬ
ɨɞɟɪɠɢɦɨɫɬɢ ɢ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɟɝɨ ɫɥɭɠɟɧɢɟ, ɜɟɞɶ
„ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ, ɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɜɨɥɧɭɸɳɢɦ ɢ ɜɚɠɧɵɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɢ ɡɚ ɱɬɨ ɧɟ ɯɨɬɟɥɚ
ɨɬɪɟɱɶɫɹ ɟɝɨ”31. ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɫɚɦɨɨɬɜɟɪɠɟɧɧɨɣ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤɨ ɏɪɢɫɬɭ ɜ
ɧɟɣ ɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɤ ɂɭɞɟ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɦɟɫɬɢ.
Ⱥ.ȼ.Ɍɚɬɚɪɢɧɨɜ, ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ..., op.cit., ɫ.437.
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Ɇ.Ⱦɠɨɪɞɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ Ɇɚɪɢɸ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɭ ɱɟɪɬɚɦɢ
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɡɛɪɚɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɟɟ ɢɡ ɤɪɭɝɚ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɚɩɨɫɬɨɥɨɜ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟ ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɭɟɬ.
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ɹɜɥɟɧɢɟ ɜɫɟɦ ɚɩɨɫɬɨɥɚɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ
ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɩɟɪɟɪɨɠɞɟɧɢɸ ɝɟɪɨɢɧɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɟɛɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ
ɢɫɰɟɥɟɧɧɨɣ ɏɪɢɫɬɨɦ, ɚ ɟɝɨ ɭɱɟɧɢɰɟɣ. Ⱥɩɨɫɬɨɥɶɫɤɨɦɭ ɫɥɭɠɟɧɢɸ
Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɪɨɦɚɧɚ („Ⱥɩɨɫɬɨɥ”),
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɧɟɜɧɢɤɨɜɵɯ ɡɚɩɢɫɟɣ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɢ ɟɟ ɩɢɫɟɦ ɤ
ɞɨɱɟɪɢ, ɝɞɟ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɨɫɥɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ.
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɩɢɫɶɦɚɯ ɢ ɞɧɟɜɧɢɤɨɜɵɯ ɡɚɩɢɫɹɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɨɪɬɪɟɬ Ɇɚɪɢɢ ɢɡ Ɇɚɝɞɚɥɵ. ɂɦɟɧɧɨ
„ɫɟɤɪɟɬɧɨɫɬɶ» ɢɫɬɨɪɢɢ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɠɟ ɜ
ɡɚɝɥɚɜɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɚɜɬɨɪ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɪɨɦɚɧɚ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɟɦ ɠɟɧɳɢɧɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɪɤɨ ɫɨɱɟɬɚɥɢɫɶ
ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɞɭɲɢ ɢ ɩɥɨɬɢ, ɥɸɛɜɢ ɢ ɝɪɟɯɚ, ɡɟɦɧɨɝɨ ɢ
ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ.
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɪɨɦɚɧɟ
ɜɵɜɨɞɢɬ Ɇɚɪɢɸ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɭ ɜ ɰɟɧɬɪ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɹ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɢɡɦɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɝɟɪɨɢɧɢ,
ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢɞɟɚɥɨɜ ɩɨɫɥɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɏɪɢɫɬɨɦ. ȼ ɫɥɨɠɧɨɣ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɨɦɚɧɚ ɫɭɞɶɛɵ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɝɟɪɨɟɜ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɨɣ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɉɞɟɪɠɢɦɨɫɬɶ,
ɝɪɟɯɨɜɧɨɫɬɶ Ɇɚɪɢɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɱɟɪɟɡ ɩɨɡɧɚɧɢɟ
ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɨɝɨ – ɢɞɨɥɚ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɷɬɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬ
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɫ ȿɜɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɭɫɢɥɚ ɡɚɩɪɟɬɧɵɣ
ɩɥɨɞ).
ɉɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɬɟɤɫɬɚ, ɝɞɟ ɫɸɠɟɬɵ ɢ ɨɛɪɚɡɵ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɜɫɬɭɩɚɹ ɜ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɚɥɢɹɦɢ ɢ ɢɞɟɚɥɚɦɢ ɧɨɜɨɣ ɷɩɨɯɢ, ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ
ɧɚɫɭɳɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɢɫɤɨɧɧɨ
ɦɟɬɭɳɟɣɫɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɟ.
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ:
ɉɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɏɏ ɜ. ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɟɬ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɨɢɫɤɢ ɢɫɬɨɪɢɱɧɨɫɬɢ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ
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(ɏɪɢɫɬɚ, ɂɭɞɵ, ɉɨɧɬɢɹ ɉɢɥɚɬɚ ɢ ɞɪ.), ɱɬɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɜɵɯɨɞɨɦ ɤɧɢɝɢ ɗ. Ɋɟɧɚɧɚ „ɀɢɡɧɶ ɂɢɫɭɫɚ”, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɬɨɱɤɨɣ ɨɬɫɱɟɬɚ ɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ⱦɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ
Ⱥ. ɇɹɦɰɭ, „ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɨɜ
ɂɢɫɭɫɚ, ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɢɪ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ”
[6, ɫ. 197].
Ƚɥɚɜɧɵɦ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢ ɯɨɞ ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ.
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ „ɢɧɬɟɪɟɫ” ɚɜɬɨɪɨɜ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɚ: ɂɭɞɵ, ɉɨɧɬɢɹ ɉɢɥɚɬɚ, Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ,
ȼɚɪɚɜɜɵ, Ʉɥɚɜɞɢɢ ɉɪɨɤɭɥɵ, ɚɩɨɫɬɨɥɨɜ. ɗɬɢ ɝɟɪɨɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɢɨɝɪɚɮɢɸ ɪɨɦɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɦɟɫɬɨ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɹ ɩɪɚɜɨ
ɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɨɛɪɚɡ ɫɚɦɨɝɨ ɏɪɢɫɬɚ.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
Ⱥ. ɇɹɦɰɭ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ „ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɚ Ɇɚɪɢɢ
Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɯ ɝɪɟɲɧɢɰ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤ ɢɯ
ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɦɢɪɭ, ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɦɨɪɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɨɤ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɯ ɨɛɪɚɡɚ
ɠɢɡɧɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɏɪɢɫɬɭ. ɗɬɨ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ
Ȼɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɤɚɤ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɣ ɚɤɬ, ɚ ɤɚɤ
ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɨɪɶɛɵ ɜ ɢɯ ɞɭɲɚɯ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɲɥɵɦ ɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ, ɬɟɥɟɫɧɵɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦ, ɡɟɦɧɵɦ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ” [6, ɫ. 121].
Ɇɢɪ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɸɠɟɬɵ ɢ
ɨɛɪɚɡɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɞɥɹ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ
ɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɨɥɶ ɥɚɤɦɭɫɨɜɨɣ ɛɭɦɚɠɤɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɦɟɪɭ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ: „Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɣ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ, ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ
«ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ»
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɚ
ɜ
ɬɨɣ
ɢɥɢ
ɢɧɨɣ
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ” [6, ɫ. 13].
ɐɟɥɶ ɫɬɚɬɶɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɚ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ
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ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɏɏ – ɧɚɱɚɥɟ ɏɏI ɜ. (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ Ɇ. Ⱦɠɨɪɞɠ ɢ ɍ. ȼɚɥɬɨɫɚ).
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ: ɢɫɬɨɪɢɤɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ,
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ,
ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ,
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ, ɫɢɧɯɪɨɧɧɵɣ ɢ ɞɢɚɯɪɨɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ
ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɟɰɟɩɰɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ.
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
(ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɢ) ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɯ ɏɏ – ɧɚɱɚɥɟ XXI
ɜ., ɨɫɜɟɳɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɫ
ɭɱɟɬɨɦ
ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ,
ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɢ
ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɵɦ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɮɨɧɢɢ ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɨɡɧɚɧɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɪɟɰɟɩɰɢɢ
ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ Ɇɚɪɢɢ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɵ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ XX-XXI ɜɜ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɧɨɜɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɣ
ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɝɨ (ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨɝɨ) ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɏɏ – ɧɚɱɚɥɚ XXI ɜɟɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɨɪɚɥɶɧɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɬɟɨɪɢɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɜ
ɦɢɪɨɜɨɦ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɩɨ
ɢɫɬɨɪɢɢ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɸ,
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɬɟɨɪɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɨɫɧɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɤɭɪɫɨɜ
ɢ ɫɩɟɰɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɨɷɬɢɤɢ ɢ ɷɫɬɟɬɢɤɢ ɪɟɰɟɩɰɢɢ
ɧɨɜɨɡɚɜɟɬɧɨɝɨ ɫɸɠɟɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ XX – ɧɚɱɚɥɚ XXI ɜɜ; ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɡɞɚɧɢɣ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:

ɫɚɤɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ,
ɚɪɯɟɬɢɩ, Ɇɚɪɢɹ Ɇɚɝɞɚɥɢɧɚ.
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The title in English:
A New Sense of the Sacred Context of the Gospel Structures in Modern
Literature
Abstract (Summary)
Literature of the twentieth century thoroughly reinterprets biblical
material and there is a search of the historicity of the Gospel images
(such as Christ, Judas, Pilate, etc.), which, in particular, is associated
with Renan's “Life of Jesus”, which modern scholars believe to be a
starting point in the interpretation of the Gospel material. An attempt is
made to understand, in the words of Ⱥ. Niamtsu, “the actions of conscious and involuntary antagonists of Jesus, their inner world from the
point of view of the concepts of modern man”. The main artistic research
of objective and subjective factors that have shaped the course of New
Testament events becomes crucial. During this period the authors were
interested in the psychological environment of Christ: Judas, Pontius
Pilate, Mary Magdalene, Barabbas, Claudia Prokuly and the Apostles.
These main characters have their own biography of the novel's type and
they are central to the work of art, getting the right to teach and define
the image of Christ himself.
Modern literary process creates a lot of transformation of the traditional interpretations of the material. A. Niamtsu notes that “the semantic
significance of the image of Mary Magdalene and the other evangelical
sinners in contemporary literature is characterised by increased attention
to their spiritual world and a multi-faceted study of the moral and psychological motivations of the essential changes in their lifestyle after
joining Christ. This is the approach of man to God interpreted not as a
momentary act as a/the painful process of struggle in their hearts between
past and present, personal and spiritual, earthly and ideal”.
The world of the Gospel material is spread throughout the modern
literary space. Traditional stories and characters are not just an integral
factor to overcome human and personal problems of the present, but also
serve as a litmus test of measuring good and evil in our time: “Due to the
high degree of social and ethical universals in traditional structures, they
contribute to building a special “programme” of possible individual
activities in various existential situations within a literary context. [education in the context original literary work “programme” of possible
actions of an individual in a given existential situation” [6, p. 13]].
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The purpose of this paper is to identify patterns of functioning of
the Gospel story-shaped material and systemic research on transformation of the image of Mary Magdalene in the literature of the twentieth to
the beginning of the twenty first century and based on the works of art of
M. George and W. Valtos.
The theoretical and methodological basis of our study is based on
the following principles and methods: history, literature, comparativehistorical, typological, descriptive, holistic, synchronic and diachronic
approach to the analysis of the reception of traditional structures.
The scholarly novelty of this research is to study the evolution of
interpretations of the Gospel story-shaped material in the national literature of the 20th to the beginning of the 21st century and to explain various
aspects of the transformations of the traditional material with the ontological, axiological and behavioral characteristics. The scholarly novelty
of the thesis is also in the fact that it is the first study of the conceptual
integrity of the interpretational polyphony of the Gospel of Mary Magdalene in the context of modern literary and artistic and creative consciousness of the society. The thesis is devoted to the evolution of the reception
of the Gospel of Mary Magdalene in search of artistic writers of the 20th
and 21st centuries.
The results are significant for further searching of new formalcontent aspects of the Gospel (new testament) text transformation in the
20th and 21st c. literature and for orientating traditional structures towards
national-historical, moral and philosophical problems of contemporary
times.
Practically, it means the possibility of further application in the research of the theory of the traditional material function in the universal
literary context, in the lectures on comparative literary science, history of
foreign literature, theory of literature and in special courses and seminars
concerning poetics and esthetics of perceiving the new testament storyshaped material within the literary process of the 20th to the beginning of
the 21st c. in writing books on methodology and manuals.
The practical value of the work is based on the possibility of further
use in the study of the theory of operation of the traditional material in
the world literary context for the development of lecture courses in comparative literature, history, world literature, literary theory, literary criticism, and the foundations of the principles of comparative literature, as
well as special courses and seminars on the poetics and reception aesthetics of New Testament story-shaped material in the literary process from
the 20th to the early 21st century, development of training publications.
60

Key words:
sacral context, Gospel structures, literary transformation, archetype,
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The Title in Polish:
Tytuł w jĊzyku polskim:
Nadanie nowego sensu sakralnemu kontekstowi ewangelicznych struktur
w literaturze współczesnej
Abstrakt (Streszczenie)
Abstract (Summary) in Polish:
Literatura XX wieku nadała gruntownie nowego sensu materiałowi
biblijnemu oraz poszukiwała historycznoĞci postaci ewangelicznych
(Chrystusa, Judasza, Poncjusza Piłata). To kojarzy siĊ z ksiąĪką
E.Renana ĩycie Jezusa, gdzie po raz pierwszy, zdaniem współczesnych
badaczy, został zinterpretowany materiał ewangeliczny. Autorzy utworów literackich usiłowali zrozumieü „działania Ğwiadomych i mimowolnych antagonistów Jezusa, ich wewnĊtrzny Ğwiat z punktu widzenia
pojĊcia współczesnego człowieka” (A.Niamcu). Artystyczne badanie
obiektywnych i subiektywnych czynników, które ukształtowały bieg
nowotestamentowych wydarzeĔ, staje siĊ czymĞ zasadniczym. W tym
zakresie pisarze bardzo interesowali siĊ bohaterami z otoczenia Jezusa
(Judasz, Poncjusz Piłat, Maria Magdalena, Barabasz, Klaudia Prokuła
[Claudia Procula], apostołowie). Ci bohaterzy mają Īyciorys własny
powieĞciowego typu i zajmują tytułowe miejsce w utworze artystycznym, nabywając prawa do pouczającego słowa i okreĞlając postaü Chrystusa.
Współczesny proces literacki tworzy mnóstwo transformacyjnych
interpretacji tradycyjnego materiału. Zdaniem A. Niamcu, „znaczeniowa
waĪnoĞü postaci Marii Magdaleny i innych postaci ewangelicznych
grzesznic charakteryzuje siĊ tym, Īe w centrum uwagi znajduje siĊ ich
duchowy Ğwiat, a mianowicie moralnopsychologiczne uzasadnienia
istotnych zmian ich postaci po przyłączeniu do Chrystusa. To zbliĪenie
człowieka z Bogoczłowiekiem nie jest jednokrotnym aktem, lecz bolesnym procesem walki w ich duszach przeszłego z teraĨniejszym, cielesnego z duchowym, ziemskiego z idealnym.
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ĝwiat materiału ewangelicznego coraz bardziej rozpowszechnia siĊ
na przestrzeni literackiej. Tradycyjne fabuły i postaci, bĊdąc nieodłącznym składnikiem w pokonaniu ogólnoludzkich i indywidualnych problemów, są papierkiem lakmusowym dla sprawdzenia dobrego i złego
(dobra i zła) w naszym czasie. DziĊki wysokiemu stopniowi socjalnoetycznych uniwersaliów w strukturach tradycyjnych przyczyniają siĊ do
tworzenia siĊ w kontekĞcie utworu literackiego swoistego „programu”
moĪliwych czynnoĞci indywiduum w róĪnych egzystencjalnych sytuacjach.
Celem artykułu jest wyjaĞnienie regularnoĞci funkcjowania ewangelicznego, fabularnego materiału i systemowe badanie transformacji
postaci Marii Magdaleny w literaturze XX – pocz. XXI w. (w utworach
artystycznych M.George i W.Valtosa).
Teoretyczną i metodologiczną bazą badania są takie zasady i metody: historycznoliteracka, porównawczohistoryczna (historycznoporównawacza), typologiczna, opisowa, całoĞciowa; synchroniczne i diachroniczne ujĊcie analizy procesu recepcji struktur tradycyjnych.
Naukowa nowoĞü badania polega na studiowaniu (obserwowaniu)
ewolucji interpretacji ewangelicznego, fabularnego materiału w literaturach narodowych XX – pocz. XXI w. Oraz na wyjaĞnieniu róĪnych
aspektów transformacji tradycyjnego materiału z uwzglĊdnieniem ontologicznych, zachowawczych i aksjologicznych osobliwoĞci.
Uzyskane rezultaty są waĪne dla dalszego poszukiwania nowych
aspektów formalnotreĞciowych transformacji ewangelicznego (nowotestamentowego) materiału w literaturze XX – pocz. XXI w. oraz orientacji
struktur tradycyjnych na narodowohistoryczne, moralnoetyczne i filozoficzne problemy współczesnoĞci.
Znaczenie praktyczne polega na moĪliwoĞci dalszego wykorzystania w badaniach teorii funkcjowania materiału tradycyjnego w powszechnym kontekĞcie literackim, w opracowaniu wykładów literaturoznawstwa porównawczego, historii literatury obcej, teorii literatury oraz
specjalnych kursów i seminariów dotyczących problemów poetyki i
estetyki recepcji nowotestamentowego, fabularnego materiału w procesie
literackim XX – pocz. XXI w., w napisaniu prac metodycznych i podrĊczników.
Słowa-klucze:
kontekst sakralny, struktury ewangeliczne, transformacja literacka, archetyp, Maria Magdalena.
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Zdrada Judasza w dramacie Ireneusza IredyĔskiego „ĩegnaj, Judaszu”
TwórczoĞci Ireneusza IredyĔskiego nie towarzyszyło specjalne zainteresowanie badaczy. Owszem, pojawiały siĊ recenzje jego sztuk, jednak – nawet po
roku 1989 – nie powstała jakakolwiek monografia twórczoĞci autora DziewiĊciu
wieczorów teatralnych. RównieĪ niniejsze opracowanie w centrum uwagi stawia
nie tyle IredyĔskiego i jego biografiĊ (która jest waĪnym kontekstem interpretacyjnym dla historii tytułowego Judasza), ale problem wiernoĞci i zdrady, roli kozła
ofiarnego i poszukiwania ocalenia. Autor niniejszego eseju interpretował tekst
I.IredyĔskiego w sposób krytycznoliteracki, choü moĪna by w innym artykule
zanalizowaü ów dramat inaczej, np. metodą stricte semiotyczną1.
Autor artykułu zajął siĊ jednym z mrocznych dramatów Ireneusza IredyĔskiego (1939-1985), poety, prozaika, dramaturga2, Ğwiadomy Īe „Tematyka jego
oryginalnej, niepowtarzalnej twórczoĞci to przemoc, manipulacja, psychiczne i
fizyczne okrucieĔstwo. Cyniczny i amoralny Ğwiat, pod przykrywką którego tlą siĊ
uczucia – miłoĞü, przyjaĨĔ, wiernoĞü, dlatego teĪ [pisarz] nazywał siebie brutalizującym lirykiem”3. Opublikowano trzy tomy dzieł zebranych IredyĔskiego4, przy1

W. Panas, W krĊgu metody semiotycznej, Lublin 1991; M. JasiĔska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003; P. NowaczyĔski, Studia z literatury XX wieku, Lublin 2004.
2
Artykuł niniejszy pierwotnie jako referat pt. Monolog Jana napisany został na konferencjĊ pt.
„Potrzeba sacrum”. Literatura polska okresu PRL-u, zorganizowaną przez KatedrĊ Literatury Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez Prof. MirosławĊ Ołdakowską-Kuflową (Lublin,
21-23 paĨdziernika 2010 r.). Tu prezentowana nowa, przepracowana przez RedakcjĊ wersja tekstu
róĪni siĊ istotnie od pierwotnego referatu. DziĊkujĊ drowi Grzegorzowi KopiĔskiemu, pierwszemu
czytelnikowi moich refleksji na temat Judasza IredyĔskiego oraz Redakcji i Recenzentom.
3
J. Siedlecka, Wypominki, ŁódĨ 1996, s. 180. Pisarz sam o sobie wyznaje w rozmowie z Andrzejem
Wróblewskim (wywiad juĪ po premierze sztuki ĩegnaj, Judaszu): „A Īe niektóre moje rzeczy sceniczne moĪna nazwaü okrutnymi? No cóĪ... PrzecieĪ ja piszĊ ciągle jedną i tĊ samą sztukĊ. Warianty
jednego dramatu. Wszystkie moje sztuki są o przemocy, takiej czy innej, ale o przemocy (...). To
fascynacja i odraza, zapatrzenie i lĊk, wiwisekcja i przeĞmiewanie, nadzieja i rozpacz... (...)”; vide:
„PiszĊ ciągle jedną i tĊ samą sztukĊ”. Z Ireneuszem IredyĔskim rozmawia Andrzej Wróblewski,
„Teatr” 1971, nr 10, s. 7-8.
4
I. IredyĔski, Dzieła zebrane, t. 1 (DzieĔ oszusta, Okno, Ukryty w słoĔcu), Warszawa 2009; idem,
Dzieła..., op. cit., t. 2 (Armelle, Fascynacja, Koniec i początek), Warszawa 2010; idem, Dzieła..., op.
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najmniej dwie jego sztuki grane ostatnio w polskich teatrach zebrały raczej pozytywne recenzje (2010)5.
Istnieje jednak jeszcze bardziej istotny powód, aby zajmowaü siĊ owym
mrocznym pisarzem, a mianowicie – polskie problemy z lustracją6. Wielu twierdzi,
Īe jest to zagadnienie nierozwiązywalne (w wymiarze politycznym, historycznym,
moralnym), inni utrzymują, Īe to kwestia bez wiĊkszego znaczenia. Warto przyjrzeü siĊ problemowi zdrady, który wtórnie moĪna odnieĞü post factum do polskiej
debaty o lustracji.
W artykule skupiono siĊ jednak wyłącznie na ujĊciu I.IredyĔskiego (jego
„szyderczym realizmie”7 oraz „pesymistycznej metafizyce”8), który opowiedział
własną wersjĊ zdrady Judasza. W jej tle znajdują siĊ dowody współpracy pisarzy ze
specsłuĪbami PRL. „Niniejszym kwitujĊ odbiór 50 tys. (piĊüdziesiąt tysiĊcy złotych) / za informacje udzielone oficerowi SB”9. To tylko jeden z wielu zachowanych dokumentów. Według jednego z ówczesnych donosów (1965), nikt nie bronił
ani nie Īałował osoby I.IredyĔskiego10.
cit., t. 3 (Manipulacja – czyli niebanalna minipowieĞü), Warszawa 2011. Dzieła IredyĔskiego przywróciła czytelnikom Warszawska Firma Wydawnicza, planowane jest piĊciotomowe wydanie prozy,
natomiast teatralia IredyĔskiego czekają na opracowanie krytyczne.
5
Natomiast niezbyt pochlebna opinia o pisarstwie autora Dnia oszusta została zapisana przez Sławomira MroĪka w jego dzienniku (10 grudnia 1962, czyli trzy lata przed wydaniem dramatu o Judaszu):
„Przeczytałem utwór IredyĔskiego (...) Czytałem z wielkim zainteresowaniem i instynktowną nieufnoĞcią. Nad wszystkim tym unosi siĊ dla mnie infantylny okrzyk: patrzcie, jaki jestem biedny, ja teĪ
jestem wraĪliwy i chciałbym jak motylek, ale cóĪ, Ğwiat to burdel, a ludzie to zwierzĊta, wiĊc co ja
mogĊ zrobiü?”; vide: S. MroĪek, Dziennik, t. 1 (1962-1969), Kraków 2010, s. 24.
6
TakĪe nazywana „lustracją”, była rządowym procesem mającym na celu ograniczenie udziału byłych
komunistów, a zwłaszcza tajnych informatorów SłuĪb BezpieczeĔstwa (zwanych TW - Tajnymi
Współpracownikami), w pełnieniu funkcji publicznych po transformacji komunizmu. KaĪda znacząca
osoba, zwłaszcza politycy, musiała złoĪyü oĞwiadczenie o ewentualnym udziale w takich działaniach –
wielu oskarĪono o kłamstwo w oparciu odokumenty i raporty pozostawione przez SB.
7
Vide: W. Filler, Ireneusz IredyĔski, Ludzie i prapremiery, Kraków 1972, s. 57.
8
Vide: J. Kłossowicz, IredyĔski: mĊczeĔstwo z przymiarką, „Dialog”, r.: 1987, nr 6, s. 116.
9
Z dopiskiem porucznika ĩaby: „KwotĊ 50 tys. zł wypłaciłem osobiĞcie TW ps. „Magda”, nr
ewid[encyjny] 300047, na spotkaniu odbytym w dn. 29 III 1990 r. Obok: Raport kas[owy] 1/90 poz.
17 1990.03.20, podpis nieczytelny”. To ostatni zapis w obszernej publikacji Instytutu PamiĊci Narodowej dotyczącej inwigilacji Ğrodowiska literackiego przez SłuĪbĊ BezpieczeĔstwa nie tylko w PRL, ale i
w III RP (formalnie od dnia 1 stycznia 1990 r.); vide: „TwórczoĞü obca nam klasowo”. Aparat represji
wobec Ğrodowiska literackiego 1956-1990, red. A. Chojnowski, S. Ligarski, Warszawa 2009, s. 762.
10
Doniesienie tajnego współpracownika (tajnej współpracowniczki) – TW „Ewy” na temat wydarzeĔ
w Ğrodowisku literackim (z dnia 30 grudnia 1965 r.): „Nikt nie broni ani nie Īałuje IredyĔskiego.
Wszyscy mówią o nim z obrzydzeniem i niechĊcią, z tym Īe Andrzej Kijowski i Tadeusz Konwicki
przyznają mu talent, natomiast [Artur] Sandauer uwaĪa go za „bezczelnego grafomana”. Wszyscy, z
którymi na ten temat mówiłam, uwaĪają zgodnie, Īe powinien dostaü solidny wyrok, Īe tym bardziej
ma to smak nieprzyjemny, Īe teraz wszedł na ekrany film wg jego scenariusza Sam poĞród miasta, Īe
TV nakrĊciła teĪ film jego. ZdjĊto tylko z dwóch teatrów w kraju jego sztuki Pastorałka”; „TwórczoĞü
obca nam klasowo”..., op. cit., s. 241.
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MoĪna stawiaü na kanwie sztuki IredyĔskiego o Judaszu rozmaite pytania
natury ogólnej. Kto jest zdrajcą, a kto nie zdradził? Kto jest zdrajcą rzeczywiĞcie, a
kto tylko na takiego wygląda? Kto i dlaczego upodlił siĊ zdradą, a kto okazał siĊ
wierny do koĔca? Kto jest wreszcie bardziej winny: zdrajca czy ten, kto spowodował jego upadek? A moĪe inaczej – skąd czerpaü siły do wiernoĞci, do bycia niezdrajcą, gdy wokół trwa upodlenie? Skąd wiara, która daje moc, aby byü wiernym i
komu naleĪna jest necessitas fidelitatis („koniecznoĞü wiernoĞci”)? Czy istnieją u
zdrajcy takie kategorie jak: wiernoĞü sobie, innym, idei? Zdrada ma swoją bogatą
reprezentacjĊ w literaturze piĊknej, takĪe np. w Polsce od czasów nowoĪytnych11.
IredyĔski stawiał kwestiĊ Judasza i nie przyjmował łatwych rozwiązaĔ.
Warto popatrzeü na jego sztukĊ, która nie powstała jako polityczny komentarz do
polskiej rzeczywistoĞci lat szeĞüdziesiątych, ale jako refleksja o drodze do zdrady.
Premiera ĩegnaj, Judaszu odbyła siĊ dnia 14 marca 1971 r. w Teatrze Starym w Krakowie (w reĪyserii Konrada Swinarskiego, z Henrykiem GiĪyckim w
roli tytułowej oraz Jerzym BiĔczyckim i Jerzym Trelą w roli Jana i Piotra)12.
1. Judasz – antybohater dramatu o zdradzie
Judasz w sztuce IredyĔskiego nie był apostołem, lecz symbolicznym zdrajcą, którego pisarz obdarzył imieniem biblijnym13. Judasz z Ewanglii i Tradycji
11

Kategorią rozpoznającą kreacjĊ głównego bohatera dramatu IredyĔskiego jest „zdrada”, która
posiada własną literaturĊ przedmiotu. Tu podano przykładowe pozycje: L. DĊbicki, Widmo zdrady,
Lwów 1876; T. Kostkiewiczowa, Poetyckie adresy do wrogów, „Ethos” 1989, nr 8; M. Janion, ĩycie
poĞmiertne Konrada Wallenroda, Warszawa 1990; S. Chwin, Literatura i zdrada. Od „Konrada
Wallenroda” do „Małej Apokalipsy”, Kraków 1993; „Bo insza jest rzecz zdradziü, insza daü siĊ
złudziü”. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku, praca zbiorowa pod red. A. GrzeĞkowiak-Krwawicz, Warszawa 1995; J. Tazbir, Polska na zakrĊtach dziejów, Warszawa 1997, s. 113-126;
Obraz zdrajcy i szpiega w kulturach słowiaĔskich, pod red. T. Dąbek-Wirgowej, A. Z. Makowieckiego, Warszawa 1999; J. Czubaty, Zasada „dwóch sumieĔ". Normy postĊpowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795-1815), Warszawa 2005; Patriotyzm i zdrada.
Granice realizmu i idealizmu w polityce i myĞli polskiej, pod red. J. Kłoczkowskiego, M. SzułdrzyĔskiego, Kraków 2008; M. Kalinowska, Kreacje zdrajcy w utworach Szekspira, Niemcewicza i Słowackiego, [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity ĝródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J.
Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 263-279. [MiĊdzy irredentą, lojalnoĞcią i kolaboracją.
O suwerennoĞü paĔstwową i niezaleĪnoĞü narodową (1795-1989)] „ĝląski Kwartalnik Historyczny
Sobótka”, r.: 2000, nr 1, s. 174; M. Janion, Wobec zła, Chotomów 1989.
12
IredyĔski nie krył swojego zadowolenia z krakowskiej inscenizacji Swinarskiego; vide: PiszĊ ciągle
jedną i tĊ samą sztukĊ..., op. cit., s. 8. WczeĞniej dramat wystawiono w Zurichu (1968), jednak autor nie
mógł był przybyü na Ğwiatową prapremierĊ swego dzieła, poniewaĪ odbywał karĊ wiĊzienia w PRL.
„Wypomina” to IredyĔskiemu Joanna Siedlecka: „jego krótkiemu Īyciu – Īył tylko czterdzieĞci szeĞü
lat – towarzyszył alkohol, kobiety, nieustające gry z otoczeniem, prowokacje i skandale. W latach
szeĞüdziesiątych skazano go za gwałt na trzy lata wiĊzienia, choü w Ğrodowisku wiadomo było, Īe go
„wrobiono”, Īe chciano nauczyü pokory młodego, odwaĪnego twórcĊ; pisał o tym m. in. Stefan
Kisielewski, jego pełnomocnik na procesie z ramienia ZLP” (J. Siedlecka, op. cit., s. 181).
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KoĞcioła14 w Īaden sposób nie pasuje do portretu Judasza w sztuce IredyĔskiego,
który wszak nie pisał swojej wersji Dobrej Nowiny, ale analizował fenomen zdrady
(kreował w mrocznym dramacie złą nowinĊ). W jego sztuce pojawili siĊ, co prawda – wymienieni z imienia – apostołowie (Jan i Piotr), w Młodziutkiej Bladej
moĪna domyĞlaü siĊ Marii Magdaleny, a Komisarz posiadał rysy Piłata, jednak to
powierzchowne, biblijne nawiązanie nie powinno zmyliü odbiorcy. W sztuce nie
zaistniała Īadna figura Mesjasza, który dokonałby dzieła odkupienia, ani Dobra
Nowina, którą naleĪało głosiü w postawie apostoła, nieobecna była instancja
sprawcza, którą moĪna by zidentyfikowaü jako Boga. Wprost przeciwnie – bliĪej
nieokreĞlony reĪim walczył z równie mglistą grupą dysydentów, na których czele
stał Szef. IredyĔski nie okreĞlił miejsca i czasu akcji, a wiĊc sprawa Judasza moĪe
toczyü siĊ wszĊdzie i zawsze15. Ten uniwersalistyczny charakter sztuki sprawił, Īe
ĩegnaj, Judaszu jako dramat16 nie stracił swojej siły pomimo zmieniających siĊ
ustrojów: zdrada istniała zawsze i kaĪdy mógł zdradziü lub zostaü zdradzonym17.
Antybohater IredyĔskiego był czterdziestoletnim mĊĪczyzną, którego kaprys ojca obdarzył imieniem apostoła-zdrajcy. ImiĊ Judasza wywoływało kompleksy i obsesjĊ u antybohatera dramatu. WłaĞciwie jedynym celem Īycia Judasza
w sztuce stało siĊ pragnienie udowodnienia wszystkim wokół, Īe nigdy nie zdradzi.
W sztuce Judasz nie chciał byü Judaszem18, ale pragnął za wszelką cenĊ pozostaü

13

Warto przywołaü autokomentarz IredyĔskiego: „ĩegnaj Judaszu to sztuka o człowieku cierpiącym,
zgniecionym przez mechanizmy społeczne. Judasz jest człowiekiem, któremu naleĪy współczuü (...)
napisałem sztukĊ o konflikcie jednostki i pewnej społecznoĞci, sztukĊ o wiernoĞci zasadom i zdeptaniu
tej wiernoĞci”; Nie piszĊ przewodnika po Īyciu. Rozmowa Ireneusza IredyĔskiego z Anną Schiller
(nagrana w 1973 r.), „Dialog”, r.: 1987, nr 6, s. 124.
14
Judasz pojawił siĊ w modlitwie Ğw. Brygidy: „O Jezu Chryste (…) zostałeĞ zdradzony przez
swojego ucznia Judasza (...)” (Tajemnica szczĊĞcia, red. W.Moroz, Warszawa-Kraków 2008, s. 30-31).
15
Zapewne nie jest to Peru, ojczyzna laureata Nagrody Nobla, Mario Vargasa Llosy, chociaĪ sam kraj
przywołany był w tekĞcie sztuki. Akcja rozgrywa siĊ semper ubique (zawsze i wszĊdzie) – zdaje siĊ
sugerowaü IredyĔski – chociaĪby w jednym z krajów południowoamerykaĔskich. Egzotyka „peruwiaĔskiego Ğladu” pozwala odwróciü uwagĊ cenzury od prawdziwych konotacji z rzeczywistoĞcią
dyktatury komunistycznej okresu PRL-u. W wywiadzie opublikowanym na łamach „Teatru” IredyĔski stwierdza: „Moje sztuki są modelami sytuacji czy problemu... Tak, to modele. Skrót bez obudowy
historycznej, obyczajowej czy psychologicznej. ĝwiaty wymyĞlone, rzeczy dziejące siĊ nigdzie i
wszĊdzie, fantomy, baĞnie ucieleĞnione przez aktorów, Ğwiatła, scenĊ”; vide: PiszĊ ciągle jedną i tĊ
samą sztukĊ..., op. cit., s. 7.
16
Ironiczna opinia Stanisława Lema dotyczyła Dnia oszusta, jednak – idąc za wywodem autora
Cyberiady – IredyĔski jest w ogóle twórcą dzieł „przeraĪających”; vide: S. Lem, Miniatura nihilisty,
[w:] idem, Rozprawy i szkice, Kraków 1975, s. 145.
17
Zdaniem krytyków, ĩegnaj, Judaszu to „jedyne w swoim rodzaju studium na temat zdrady, jakich
mało, nie tylko w polskiej literaturze”; vide: J. Kłossowicz, op. cit., s. 121.
18
Przypomina to postawĊ opisaną przez Alberta Camusa: „człowiek jest jedynym stworzeniem, które
nie zgadza siĊ byü tym, czym jest” (A. Camus, Człowiek zbuntowany, tł. J. Guze, Kraków 1993, s. 14).
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wierny, przełamaü stereotyp własnego imienia, co zilustrowały słowa Komisarza
(w drugim akcie), który okreĞlił chorobĊ lojalnoĞci głównego bohatera:
„PaĔskie imiĊ, które jest prawie na całym Ğwiecie, przynajmniej tam, gdzie dotarło chrzeĞcijaĔstwo, synonimem zdrady, musiało wytworzyü w panu antyciała, Īe tak powiem... Tak... Nosząc
imiĊ zdrajcy, chciał pan na pewno byü absolutnie lojalny, absolutnie wierny. Tak... I nie zmienił pan
imienia, jakby chcąc powiedzieü całemu Ğwiatu czy teĪ ludziom, na których panu zaleĪy: Patrzcie,
pozory nic nie znaczą. Mam na imiĊ Judasz, a wiadomo, Īe nigdy nie zdradzĊ. Patrzcie, jestem chodzącym paradoksem. Wierny Judasz”19 [II, 90].

W pierwszym akcie IredyĔski zawarł charakterystykĊ głównego bohatera,
który był człowiekiem inteligentnym, Īyczliwym i troskliwym, a przy tym zamkniĊtym w sobie i pogrąĪonym w Ğwiecie marzeĔ. Jego wiernoĞü wypływała
bardziej z uporu (Judasz był uparty jak jego ojciec), niĪ z przekonania, Īe istnieje
prawda, której naleĪy słuĪyü. Posiadał w sobie głód prawdy, ale jednoczeĞnie
boleĞnie odczuwał, Īe Ğwiatem rządzi terror kłamstwa, walka o władzĊ i pieniądze.
Tak w kaĪdym razie zaprezentował siĊ podczas rozmowy z Janem, byłym bokserem, a jednoczeĞnie człowiekiem o gołĊbim sercu, prostodusznym. Judasz troszczył siĊ o zaniedbaną, głodną dziewczynkĊ, która „przypadkowo” pojawiła siĊ w
sali gimnastycznej, gdzie rozgrywała siĊ akcja sztuki. To w jej obecnoĞci snuł
marzenia o szczĊĞliwych wyspach, rajskiej krainie, gdzie nie ma zła. NaleĪy dodaü,
Īe szczĊĞcie polegało tam głównie na zaspokojeniu potrzeb fizycznych – „najlepsze
rzeczy do jedzenia”, „rosół i sztuka miĊsa”20. Judasz-marzyciel przegrał jednak z
Judaszem realistą: „Chciałem ci opowiedzieü o takiej wyspie, na której wszyscy są
szczĊĞliwi. Ale nie ma takiej wyspy”21. Bohater budzi sympatiĊ odbiorcy, moĪna
mniemaü, Īe jego postawa nie była udawana. Judasz, niczym biblijny Hiob, został
poddany próbie.
2. Sprawa – przedmiot zdrady
W Ewangelii Judasz zdradził Jezusa pocałunkiem, za co wczeĞniej
otrzymał trzydzieĞci srebrników, ale po pojmaniu Jezusa Īałował zdrady, cisnął
srebrnikami i wybrał Ğmierü samobójczą, bo nie potrafił sobie przebaczyü
haniebnego czynu wobec Mistrza z Nazaretu. W sztuce IredyĔskiego, zamiast
I. IredyĔski, ĩegnaj, Judaszu, [w:] idem, DziewiĊü wieczorów teatralnych. Wybór utworów scenicznych, Kraków 1986, s. 90. Uwaga: sztuka ĩegnaj, Judaszu... posiada tylko podział na trzy akty – bez
podziału na sceny i wersety. Akt I – s. 59-74; Akt II – s. 75-94; Akt III – s. 95-103. W niniejszym
artykule podano takĪe po cytatach ze sztuki tzw. identyfikacjĊ wewnĊtrzną, ale bez odnoĞników do
numerów scen i numerów wersów, lecz tylko do aktów i stron w cytowanym dziele I.IredyĔskiego
ĩegnaj, Judaszu, bo tak zapisał to autor dramatu w oryginale. Podano tu numer aktu (cyfra rzymska) i
numer strony (cyfra arabska), np. [I, 60] (akt I, str. 60). W innych sztukach I.IredyĔskiego jest podobnie. Tekst sztuki I. IredyĔskiego Ołtarz wzniesiony sobie takĪe nie ma podziału na sceny i wersety.
20
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 74.
21
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 73.
19
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Jezusa, wystąpił enigmatyczny Szef stojący na czele konspiracji, tajnej organizacji,
którą Ğcigał system przypominający komunistyczne siły bezpieczeĔstwa. Szef
kontaktował siĊ ze swoimi wyznawcami telefonicznie i ukrywał siĊ nader
skutecznie, skoro nawet listy goĔcze nie przyniosły Īadnego efektu:
„Jan: Stoją przed tymi afiszami i patrzą w gĊbĊ. Jeden drugiemu.
Judasz: Nie...
Jan: MówiĊ ci. MyĞlą sobie, Īe moĪe stoi szef obok nich, a oni zarobią. Z miejsca.
Judasz: A szef w domu.
Jan: A jak. Telefonowałem do niego i mówił mi to. O tobie.
Judasz: Pewno pije herbatĊ.
Jan: Albo kawĊ (...)
Judasz: A do tego koniak.
Jan: Albo whisky.
Judasz: A jak!
Jan: I w d[...] ich ma.
Judasz: A jak!
Jan: Dokładnie.
Judasz: A oni patrzą sobie w gĊby.
Jan: A jak! A boją siĊ jak...
Judasz: Ty! Jakby wiedzieli, Īe nas przy szefie jest tylko dwunastu...”22 [I, 65-66].

Dwunastu kierowników okrĊgów sugerowało liczbĊ dwunastu apostołów,
ale IredyĔski rozwiał skojarzenia biblijne. Szef Jana i Judasza nie głosił nauk moralnych, nie uzdrawiał i – zapewne – nie był ĞwiĊty. IredyĔski pokazał to w sobie
właĞciwy sposób: Szef w swojej kryjówce pił herbatĊ, kawĊ, whisky albo koniak i
nie zwaĪał na agentów sił bezpieczeĔstwa.
Judasz i Jan z podnieceniem opowiadali sobie o Szefie, który na wolnoĞci
kpił z poszukiwaĔ, byü moĪe incognito przechadzał siĊ wĞród szpicli lub patrzył w
twarze gapiów:
„Jan: O czym to ja mówiłem?
Judasz (opuszczając nogĊ): ĩe afisze takie duĪe.
Jan: Aha. Jak człowiek. Albo wiĊksze.
Judasz: Jak człowiek?
Jan: Tak. A litery jak głowa. PodchodzĊ i czytam.
Judasz: I co?
Jan: A nazwisko szefa. I imiĊ. Dokładnie.
Judasz: Jak głowa litery, mówisz?
Jan: Jak głowa. A cena teĪ.
Judasz: DuĪo?
Jan: Sto tysiĊcy.
(...)
Judasz: A szef pije herbatĊ.
Jan: Albo kawĊ.
22

Idem, ĩegnaj..., op. cit.,, s. 65-66.
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Judasz: Albo koniak.
Jan: Albo whiskey.
Judasz: I patrzy przez okno.
Jan: Ty!
Judasz: Co?
Jan: Ty! A moĪe on widzi przez okno ten afisz. Kapujesz?
Judasz: Ale numer, co?
Jan: A niech mnie!”23 [I, 67-68].

I.IredyĔski nie pozwolił jednak, by atmosfera radoĞci trwała zbyt długo.
Nad afiszem z podobizną Szefa zjawił siĊ gołąbek, aby – jak mówił Jan – zapaskudziü plakat. Jednak nie trafił w twarz Szefa, ale i tak Jan rzucił siĊ na ratunek. Chciał
wycieraü chusteczką afisz. Judasz – przeciwnie.
„Jakby szef to usłyszał, toby ciĊ tak opieprzył, Īe... MógłbyĞ wszystkich wkopaü przez taki
numer”24 [I, 69].

3. Zdrada postaci wiarołomnej
Jednym z hipotetycznych wyjaĞnieĔ na temat zdrady Judasza z Ewangelii
jest to, Īe Judasz jakoby był zazdrosny o miłoĞü Marii Magdaleny do Jezusa, bo
sam jakoby w niej zakochany, nie mógł znieĞü jej uczucia do Mistrza. IredyĔski
przedstawił w dramacie swoją własną wersjĊ Marii z Magdali, która w sztuce była
biedną, pełną lĊku dziewczynką (Młodziutka Blada). Jej spotkanie z Judaszem w
sali gimnastycznej nie było bynajmniej romantyczne:
„Młodziutka Blada: A czy k[...]25 teĪ bawią siĊ piłką?
Judasz: Kto?
Młodziutka Blada (z prostotą): K[...].
Judasz: A kto to są k[...]?
Młodziutka Blada: Takie jak ja. W spódnicach.
Judasz: To te, co chodzą w spódnicach, to... Kto ci tak powiedział?
Młodziutka Blada: Tata. A ci, co chodzą w spodniach, to chłopy.
Judasz: Aha... Ale nie mów tak. Tata siĊ pomylił. To dziewczyny lub kobiety”26 [I, 63].

Podobnie jak Judasz, Młodziutka Blada miała trudne dzieciĔstwo:
„Judasz: A ty bawisz siĊ z koleĪankami?
Młodziutka Blada: Nie. One ze mną nie chcą. Mówią, Īe jestem straszydło.
Judasz: JesteĞ bardzo ładna. Masz piĊkne, duĪe oczy...
Młodziutka Blada: Nie! Nie!
Judasz: Co nie?
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 67-68.
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 69.
25
Tj. prostytutki – tu i w innych miejscach skróty wulgaryzmów [...] w cytowanym tekĞcie pochodzą
od redakcji [przypis redakcji].
26
I. IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 63.
23
24
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Młodziutka Blada (widaü, Īe jest przestraszona): Nie! Ja nie chcĊ.
Judasz: Co ci jest?
Młodziutka Blada: Ja nie chcĊ. To boli. Ja nie chcĊ!
(...)
Judasz: Dlaczego tak siĊ boisz?
Młodziutka Blada: To tak boli... Wujek przyszedł z tatą, i mówił, Īe mam piĊkne oczy. A potem to tak
bolało”27 [I, 63-64].

Judasz nie przypuszczał, Īe dziewczyna ta była jego wrogiem, tj. agentką i,
Īe wyda go bezpiece. Donosicielka została profesjonalnie przygotowana do swojej
roli, dla uwiarygodnienia siĊ w rozmowie nie unikała tematu policji i wiĊzienia.
„Młodziutka Blada: Co pan tu ma? Wskazuje na piersi i plecy.
Judasz: Blizny... Bili mnie kiedyĞ.
Młodziutka Blada: A...
Judasz poprawia sobie koszulĊ, która widocznie zaczĊła go uciskaü pod pachą.
Tato?
Judasz: Ojciec mnie nie bił... Tacy ludzie.
Młodziutka Blada: Jacy ludzie?
Judasz: Policja.
Młodziutka Blada: A ten pan glina, co stoi na rogu, to teĪ?
Judasz: Chyba nie.
Młodziutka Blada (z przechwałką w głosie): A on mi daje cukierki.
Judasz: No widzisz...
Młodziutka Blada: Takie w papierkach.
Judasz: Dobre?
Dziewczynka z przejĊciem kiwa głową.
Młodziutka Blada: I opowiada mi takie...”28 [I, 71-72].

Judasz nie dostrzegł zagroĪenia, wciągniĊty w rozmowĊ, opuĞcił realny
Ğwiat i słuchał z uwagą bajkowych historyjek agentki, która udawała niewinnoĞü i
naiwnoĞü.
„Judasz: Co ci opowiada?
Młodziutka Blada: O takich królewnach, które jeĪdĪą takimi autami całymi ze złota. I o takim glinie, co
zawsze potrafi złapaü bandytĊ. I o takim... A ten glina jest zawsze dobry dla k[...]...
[...]
Judasz: [...] Mówiłem ci juĪ, Īe tak siĊ nie mówi. Dla dziewcząt albo dla kobiet jest zawsze dobry ten
policjant. Nie dla k[...].
Młodziutka Blada: I o takim jeszcze, co skakał z samolotu na takim duĪym parasolu, a potem zabił
noĪem wszystkich swoich tych... Tych, co nie lubił”29 [I, 71-72].

Młodziutka Blada póĨniej „poĪegnała” Judasza, który po zdradzie, podobnie jak apostoł-zdrajca, postanowił odebraü sobie Īycie. I to do niej w sztuce IredyĔskiego trafiły jego „srebrniki”: „w tej walizce są pieniądze. Wystarczy ci ich na
Idem, ĩegnaj..., op. cit., 63-64.
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 71-72.
29
Ibidem.
27
28
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długo”30 [III, 102]. Młodziutka Blada (czyli odpowiedniczka Marii Magdaleny) z
biednej, budzącej litoĞü, dziewczynki przeobraziła siĊ na scenie w agentkĊ, cyniczną i pazerną kobietĊ na usługach słuĪb specjalnych. W ostatniej scenie patrzyła
na wiszącego Judasza, ale nie było słychaü jej słów („jej usta coĞ cicho szepczą”).
Nie wiadomo, czy chodziło tu np. o współczucie dla samobójcy, który ją kochał
czy o zdziwienie z powodu jego naiwnoĞci31.
4. Proces prowadzący do zdrady
Kolejnym bohaterem dramatu IredyĔskiego stał siĊ Komisarz, który przypominał Piłata z Ewangelii. To on był zwierzchnikiem Młodziutkiej Bladej (wzorowanej na postaci Marii Magdaleny) i do niego naleĪało ostatnie słowo w dramacie o Judaszu:
„[Komisarz] wychodzi na Ğrodek sali. Pełne Ğwiatła. Wiszącego Judasza nie widaü. Komisarz przystaje
i patrzy na dziewczynĊ. Ta podchodzi do walizki, bierze za rączkĊ, podnosi.
Komisarz: PołóĪ ją z powrotem, moja panno. Wprawdzie jesteĞ cenna dla mojego wydziału, ale o ile
siĊ nie mylĊ, dostałaĞ wynagrodzenie za informacjĊ, Īe tych dwóch jest tutaj. Potem doszedł trzeci. TeĪ
za niego dostałaĞ. A to zostaw.
Młodziutka Blada: ProszĊ...
Komisarz: Nie zgrywaj siĊ, bardzo ciĊ proszĊ, i przede mną. Przede mną siĊ nie zgrywaj.
(ostro)
PołóĪ!”32 [III, 102-103].

Paradoksalnie, to właĞnie Komisarz „ocalił” Judasza. Zanim Judasz wpadł
w rĊce policji, został poddany weryfikacji przez własny kontrwywiad, a zatem
Judasz był oskarĪony o zdradĊ dwa razy – jego początkową wiernoĞü poddały
próbie zarówno siły reĪimu, jak i towarzysze jego konspiracyjnej działalnoĞci. Jako
pierwszy z aktem oskarĪenia wystąpił Piotr, w dramacie wystĊpujący jako prawa
rĊka Szefa.
Przesłuchanie Judasza miało miejsce w konspiracyjnej melinie, którą
stanowiła sala gimnastyczna. PoniewaĪ bohater nie przyznał siĊ do zdrady, Piotr
siĊgnął do drastycznych metod. OskarĪony Judasz, związany i poniĪony, czekał na
tortury – przypalane zapalniczką genitalia miały skłoniü go do zeznaĔ. Judasz,
przywiązany do kozła gimnastycznego, sam stał siĊ kozłem ofiarnym33. W scenie
w sali gimnastycznej Judasz okazał siĊ ofiarą pozbawioną moĪliwoĞci ucieczki.
I.IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 102.
Warto pamiĊtaü, Īe Młodziutka Blada (‘Maria Magdalena’) w sztuce IredyĔskiego (pazerna,
bezwzglĊdna i egoistyczna) nosiła rysy jego matki, która opuĞciła w czasie wojny okupowaną PolskĊ i
przez Londyn udała siĊ do Izraela, pozostawiając syna bez opieki. Pisarz nigdy jej tego nie wybaczył.
32
I. IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 102-103.
33
Autor bawił siĊ grą słów: najpierw przyrząd gimnastyczny nazywał „kozłem”, ale póĨniej zdecydował siĊ na bardziej neutralne okreĞlenie – „koĔ”; Judasz stał siĊ kozłem ofiarnym, ale Piotr naprawdĊ
wierzył w jego winĊ, wiĊc – niejako podĞwiadomie – nie chciał uĪywaü okreĞlenia „kozioł”.
30
31
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Jego Ğwiat stał siĊ areną, a on sam jakby bykiem, który bawił tłum gapiów podczas
korridy. Judasz IredyĔskiego był skazany od początku na poraĪkĊ. W jego
przypadku oczekiwano tylko na moment, kiedy upadnie, tj. zdradzi, a jakakolwiek
jego walka nie miała sensu, zdrada stała siĊ nieunikniona.
Symbol kozła ofiarnego w dramacie IredyĔskiego nie odsyłał do kontekstu
biblijnego. W Biblii Abraham składał w ofierze swojego syna, Izaaka, a ofiara na
górze Moria była dowodem wiary i posłuszeĔstwa wobec Boga. W dramacie
IredyĔskiego Judasz wydany został na pastwĊ Ğlepego okrucieĔstwa. Jednak
przesłuchanie Judasza, prowadzone przez Piotra, pozwoliło IredyĔskiemu ukazaü
relatywną „niezłomnoĞü” tytułowego bohatera. Nie oznaczało to wcale, Īe
konotacja biblijna nie zaistniała w dramacie, moĪna w tej przejmującej scenie
odnaleĨü aluzje do ĞwiĊta iom kippur, opisanego w Starym Testamencie. Ów dzieĔ
pojednania wiązał siĊ z wypĊdzeniem na pustyniĊ kozła, który był ofiarowany dla
Azazela (szatana). Zapewne IredyĔski jako pisarz pochodzenia Īydowskiego
dobrze znał ten biblijny opis.
Poddany torturom Judasz został niejako w ostatniej chwili uratowany przez
policjĊ. Piotr i Jan zastrzeleni, Judasz związany, a w centrum sztuki pojawił siĊ
Komisarz, czyli zaczął siĊ ciąg dalszy tortur (tym razem chodziło jednak o tortury
psychiczne). Komisarz-Piłat okazał siĊ znawcą psychologii, moĪna powiedzieü, Īe
stanowił alter ego tytułowego antybohatera, głoĞno wypowiadał wątpliwoĞci, które
Judasz przechowywał w swoim wnĊtrzu. Komisarz wystĊpował w roli kusiciela,
był miły, inteligentny i przebiegły:
„Komisarz: Kogo to widzĊ! Pan Judasz we własnej osobie. A w dodatku tak brzydko związany przez
bandytów.
(...)
Judasz: O co panu chodzi?
Komisarz: WidzĊ, Īe jest pan urodzony pod znakiem BliĨniąt. Lubi pan od razu przystĊpowaü do
rzeczy. A wiĊc dobrze. Ja teĪ jestem spod znaku BliĨniąt. Dlaczego oni pana przywiązali?
(...)
Judasz: Mam wyjątkowego pecha, Īe zawsze mnie biorą za kogoĞ innego.
Komisarz: Zdumiewająco dobrze umie pan kłamaü... I według starej dobrej zasady, Īe kłamstwo nie
powinno byü zbyt wygładzone. A nawet sprawiaü wraĪenie kłamstwa. Wtedy policja gotowa jest
uwierzyü. Dobra policja, ma siĊ rozumieü. Dobrej policji zbyt wygładzone kłamstwa siĊ nie podobają,
mój bezczelny panie”34 [II, 84; II 86-87].

Kurtuazja Komisarza miała swój ukryty cel, przesłuchanie przekształciło
siĊ w walkĊ dwóch inteligentnych mĊĪczyzn35 stojących po przeciwnych stronach
– jeden słuĪył systemowi, zaĞ drugi próbował obaliü rządzący ustrój36.
I. IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 84; 86-87.
W Ołtarzu wzniesionym sobie I.IredyĔskiego Piotr M., główny bohater, popełnił – jak Judasz –
samobójstwo. WczeĞniej „zdradził”, pracował w cenzurze (początek jego upadku IredyĔski przedstawił jako rodzaj uwiedzenia intelektualnego): „Po kilku latach człowiek, który ciĊ do niej namówił,
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„Judasz: Napadli mnie. Pytali o człowieka, którego nie znam (...).
Komisarz: O jakiego człowieka pytali?
Judasz: Podobno miałem chodziü z nim do szkoły. Nazywa siĊ jakoĞ dziwacznie, Rudolf Ming.
Komisarz: Hmmm... Ładnie. Jak cała dynastia. A co by pan zrobił, gdybym przypuĞcił, zastrzegam, Īe
jest to tylko przypuszczenie, Īe naleĪy pan do Ruchu? Wie pan, o jakim ruchu mówiĊ? Szefa
poszukujemy listami goĔczymi”37 [II, 85-86].

NastĊpny krok ku zdradzie polegał na przyjacielskiej rozmowie. Komisarz
okazał siĊ mistrzem psychologii, który wniknął w rozterki duchowe Judasza:
„Komisarz: Byłem kiedyĞ takim jak pan.
Judasz: Jak ja?
Komisarz: Tak. Ascetycznym, oddanym sprawie porucznikiem. Innej sprawie, ma siĊ rozumieü.
(...)
Judasz: I co?
Komisarz: I nic. Jestem w policji (...) Zna pan na pewno ze słyszenia lub z widzenia naszego byłego
ambasadora w Peru (...). Wie pan, kim on był, nim nasza sprawa stała siĊ „okrutnym reĪimem”, jak to
nazywają nasi wrogowie? Był ĞwiĊtym. ĝwiĊtym naszej sprawy. Pracował w Sekcji BezpieczeĔstwa.
Nikt nie potrafił go przekupiü. Nie pił, aby nie działaü z niskich pobudek w czasie Ğledztwa. Nie
zadawał siĊ z kobietami, Īeby nie staü siĊ słabszym... Psychicznie, ma siĊ rozumieü. Nie palił, nie miał
Īadnych nałogów, Īeby drobne rzeczy nie miały nad nim władzy. Nie był nigdy bez potrzeby okrutny,
gdyĪ wiedział, Īe okrucieĔstwo moĪe go wepchnąü w Ğlepy korytarz. On chciał iĞü i szedł korytarzem
sprawy”38. [II, 87-88]

Zanim Komisarz wygłosił swoją ostateczną tyradĊ39, wypowiedział kilka
istotnych prawd, które charakteryzowały jego rozmówcĊ. Zdaniem psychologakusiciela, Judasz cierpiał na chorobĊ lojalnoĞci, nosząc imiĊ zdrajcy, chciał byü
absolutnie wierny, ale jego upór był głupi, poniewaĪ wystarczyłoby tylko zmieniü
imiĊ i wyzwoliü siĊ spod tyranii ojca, który nadał synowi imiĊ apostoła-apostaty.
Komisarz, znając siĊ na ludzkiej psychice, podobnie jak Porfiry Pietrowicz w
Zbrodni i karze F.Dostojewskiego40, uderzył w struny rozmaitych wątpliwoĞci i

powiedział ci w barze: wiedziałem, Piotrusiu, Īe siĊ zgodzisz. A kiedy zapytałeĞ, skąd to wiedział,
odparł: bo zacząłeĞ dyskutowaü” (I. IredyĔski, Ołtarz wzniesiony sobie [w:] idem, DziewiĊü wieczorów
teatralnych..., op. cit., s. 257.
36
W postawie Komisarza wobec Judasza moĪna dostrzec przykład socrealistycznej „troski” o ludzi
kultury, których dyktatura komunistyczna próbowała róĪnymi sposobami pozyskaü, aby słuĪyli
jedynie słusznej sprawie (totalitarnemu komunizmowi): „władza ludowa czĊsto przemawiała do
artystów, a juĪ zwłaszcza – pisarzy, najwyraĨniej lubiła to czyniü” (M. GłowiĔski, DzieĔ Ulissesa i
inne szkice niemitologiczne, Kraków 2000, s. 84).
37
I. IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 85-86.
38
Idem, ĩegnaj,..., op. cit., s. 87-88.
39
Według D. Scholze, IredyĔski wzorował siĊ tu na Fiodorze Dostojewskim (D. Scholze, Judasz
IredyĔskiego, tł. A. Lam, „MiesiĊcznik Literacki”, r.: 1990, nr 2-3, s. 73).
40
Porównawcza analiza tych dwóch postaci ‘policjantów-psychologów’ u F.Dostojewskiego oraz
I.IredyĔskiego to zagadnienie na osobny artykuł komparatystyczny, tu pominiĊto tĊ kwestiĊ.
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kompleksów psychicznych Judasza, a wiĊc chwila zwyciĊstwa policyjnego
agitatora (kuszenie do zdrady) przybliĪyła siĊ:
„Tak... wiĊc uĞwiadomił pan sobie wraz ze mną, Īe paĔska lojalna w stosunku do szefa
działalnoĞü była absurdem. Grą, w której stawka nie istnieje. Pan załatwił swoje sprawy, myĞląc, Īe
działa pan dla Sprawy przez wielkie S. A paĔska sprawa jest bzdurą. Poddał siĊ pan mitologii, w
dodatku przebrzmiałej mitologii. I grał pan”41 [II, 91].

Prawda, jaką usłyszał Judasz, dotyczyła istoty sprawy, w której chodziło
tylko o to, by zdobyü władzĊ. Komisarz perorował dalej w sobie właĞciwy sposób:
„tak samo mówiłby paĔski szef, gdyby zdobył władzĊ. Słowo w słowo tak samo. A moĪe
bardziej patetycznie. I wysyłałby czołgi przeciw demonstrantom”42 [II. 91-92].

Komisarz miał racjĊ, wszak przed momentem Piotr, prawa rĊka Szefa,
torturował Judasza, a zatem uparty bohater na własnej skórze doĞwiadczył, Īe rząd i
opozycja działają z takim samym okrucieĔstwem. Przekonał siĊ, Īe w Ğwiecie
walki o władzĊ oprawca i ofiara mieli tĊ samą twarz, a przeĞladowany dzisiaj,
nazajutrz stawał siĊ przeĞladowcą. Zrozumiał, Īe nie istniała jakakolwiek sprawa
godna walki, nie było warto słuĪyü jakiejkolwiek idei. Pojął, Īe wszystko stało siĊ
tylko pozorem i grą oraz, Īe metody działania jednych i drugich były jednakowe,
dlatego Judasz wypowiedział nastĊpujące słowa: „Panie komisarzu. Niech pan
mnie rozwiąĪe, zaprowadzĊ pana do szefa”. Niezłomny w obliczu próby
przekupstwa, odporny na ból fizyczny i przemoc psychiczną – postanawił
skoĔczyü z farsą „sprawy”, która została mu przedstawiona jako iluzja.
5. Negacja Trancendencji jako podstawa zdrady
Judasz odkrył, Īe zewnĊtrzna instancja, wobec której naleĪałoby zachowaü
postawĊ wiernoĞci, to iluzja, zatem nie było warto dalej trwaü przy necessitas
fidelitatis. Skoro zaĞ wszystko podszyte zostało zdradą, to kategoria wiernoĞci
straciła swój sens a zło i kłamstwo stały siĊ wszechobecne i nie było nikogo, komu
moĪna by zaufaü, powierzyü swoje „ja”43. ĩycie stało siĊ puste, przestały istnieü
jakiekolwiek sprawy najwaĪniejsze lub idee najwyĪsze, dla których warto byłoby
Īyü lub za które naleĪało umieraü44. Judasz w sztuce IredyĔskiego przegrał, bo
I.IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 91; vide: M. Robinson, IredyĔskiego dramaty jĊzyka, tł. D. KuĨnicka, „Dialog”, r.: 1988, nr 3, s. 123.
42
I.IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 91-92.
43
Podobnie jak bohater Ołtarza wzniesionego sobie Judasz mógłby powiedzieü: „Znam was, znam
was bardzo dobrze. Gdy mówicie przyjaĨĔ, oznacza to wrogoĞü. Gdy mówicie wolnoĞü, oznacza to
niewolĊ i upodlenie” (I.IredyĔski, Ołtarz wzniesiony sobie..., op. cit., s. 286).
44
I.IredyĔski stwierdził: „W całym krĊgu kultury europejsko-amerykaĔskiej istnieje typ człowieka,
który utracił poczucie wartoĞci i który, zagubiony, poszukuje ich. Niektórzy początek tego procesu
widzą w »Ğmierci Boga«, inni we wstrząsach społecznych, jeszcze inni w gwałtownym rozwoju
technologii (...). Gdy mówiłem o wartoĞciach, miałem na myĞli to, co dawni pisarze nazywali sensem
41
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zdradził, gdy uĞwiadomił sobie, Īe jakakolwiek jego walka nie miała jakichkolwiek
podstaw, Īe była bezprzedmiotowa, tj. nie miał w kogo wierzyü, bo zabrakło
fundamentu, o który moĪna by siĊ oprzeü. Chodziło tu w istocie o brak
transcendentnych podstaw jego rzeczywistoĞci. ĝwiat Judasza okazał siĊ pusty: nie
wierzył w Boga (w młodoĞci zdradził StwórcĊ, odchodząc od wiary) i przestał
wierzyü w siebie, stąd wziął siĊ jego relatywizm moralny i poznawczy, Ĩródło
zdrady Szefa. OkreĞlił swój Ğwiat, w którym – jak to nazwał – „nie było Boga”.
W sztuce Judasz przedstawił swoje problemy z wiarą we wspomnieniu ze
szkolnych lat, w którym opowiedział Młodziutkiej Bladej pewną historiĊ.
„Nasz nauczyciel wymyĞlił taką grĊ. Jeden chłopak stoi w Ğrodku sali (...) a pod Ğcianami
dwa rzĊdy chłopaków. Naprzeciw siebie. Wyciągają rĊce i nie dopuszczają chłopaka do Ğciany (...).
Mnie siĊ teĪ raz nie udało. I wpadłem w furiĊ. Rzuciłem siĊ z piĊĞciami na jedną druĪynĊ. Ale ich było
wiĊcej. Stłukli mnie. Upadłem na podłogĊ. Nasz nauczyciel gimnastyki, z brodą jak dobry Bóg Ojciec,
stał nade mną obojĊtny (...). A moĪe to nawet był dla niego widok przyjemny... Nie wiem... Wreszcie
siĊ wyrwałem. Druga druĪyna stała pod przeciwną Ğcianą i, moĪe mi siĊ to teraz wydaje, aĪ przebierała
nogami z niecierpliwoĞci, Īe nie moĪe uczestniczyü w tak wspaniałej zabawie. I ja pognałem z
piĊĞciami naprzeciw tej niecierpliwej, podnieconej grupie (...). I tamci mnie teĪ pobili. Identycznie jak
poprzednicy. Straciłem chyba przytomnoĞü”45 [III, 100-101].

W dramacie IredyĔskiego Bóg Judasza był tylko obserwatorem (jak u
deistów), patrzył na cierpienie człowieka z zadowoleniem (znany w literaturze
topos deus ridens, stwórcy-demiurga Ğmiejącego siĊ z ludzi). Nie jawił siĊ jako
dobry i pełen miłoĞci. Z cytowanego wspomnienia moĪna wnioskowaü, Īe Ğwiat
Judasza był pełen zła i – niezaleĪnie od tego, po której stronie by siĊ stanĊło –
człowiek tam zawsze przegrywał (fatalizm). Zdarzenie z dzieciĔstwa stanowiło u
antybohatera sztuki Ĩródło jego redukcjonistycznej koncepcji Ğwiata. Bóg jawił siĊ
mu jako sadysta, który patrzył na zło i delektował siĊ walką ludzi toczoną na Ğmierü
i Īycie. Co wiĊcej, w sztuce IredyĔskiego Bóg ponosił odpowiedzialnoĞü za kres
uczucia, które zakiełkowało w sercu Judasza-chłopca, poniewaĪ jakoby pozwolił
umrzeü jego „ukochanej” (postaci stylizowanej na ewangelijną WeronikĊ):
„Judasz: Gdy siĊ obudziłem, byłem sam w sali (...), nie było stojącego nade mną kogoĞ, kto miał brodĊ
jak dobry Bóg Ojciec, nie było Boga i nie było ludzi, niby zwalczających siĊ, ale stosujących te same
metody. LeĪałem i piekła mnie twarz. A potem weszła do sali dziewczynka, córka naszego woĨnego, i
miała mokry rĊcznik. PołoĪyła mi go na twarz bez słowa, widocznie widziała mnie przedtem,
ogłuszonego. Mogła mieü dziewiĊü, dziesiĊü lat. I wyszła.
Młodziutka Blada: I co siĊ z nią stało?

Īycia. Człowiekowi niewierzącemu Īadna z filozofii współczesnych nie przynosi ostatecznej odpowiedzi. Uczą, jak przeĪyü godziwe Īycie, chociaĪ i to nie wszystkie, bo w niektórych etyka jest doĞü
dowolnym i wymiennym zbiorem wskazaĔ, natomiast nie dają odpowiedzi na pytania zasadnicze. Nie
mają metafizyki” (I.IredyĔski, Nie piszĊ przewodnika po Īyciu..., op. cit., s. 123).
45
I.IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 100-101.
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Judasz: Wpadła pod pociąg, który przejeĪdĪał przez Ğrodek miasta. JakieĞ dwa miesiące potem”46 [III,
101].

W sztuce IredyĔskiego nie istniała jakakolwiek prawda obiektywna, wobec
której naleĪało byü wiernym (relatywizm poznawczy), nie istniał Dobry BógZbawca, ale raczej deistyczny, demiurgiczny bóg-kat, bóg-oprawca, karmiący siĊ
ludzką krwią i cierpieniem, a Ğwiatem rządziło zło47 nienawidzące człowieka48
(agresja skierowana przeciw człowiekowi). W dramacie IredyĔskiego nawet
ucieczka w miłoĞü okazała siĊ pozorna (relatywizm uczuü). W sztuce miejsce
ewangelicznej Marii Magdaleny zajĊła młodociana prostytutka, która nic nie
potrafiła mu daü i okazała siĊ donosicielką. Judasz w pewnym sensie szukał ocalenia w drugim człowieku (ladacznicy), jak siĊ okazało, bezpodstawnie, bo został
przez tegoĪ człowieka zdradzony (topos: zdrajca zdradzony, kłamca okłamany).
Z jednej strony klĊska Judasza miała charakter indywidualny, osobisty, tj.
antybohater nie miał innego wyboru, jak tylko zdradziü. Jednak postaü Judasza
moĪna by zinterpretowaü w kontekĞcie grzechu acedii (lenistwa, takĪe lenistwa
duchowego w poszukiwaniu Transcendencji), poniewaĪ nie podjął on walki duchowej (psychomachii) o swoją duszĊ, lecz przyjął postawĊ redukcjonistyczną,
ograniczającą byt do wymiaru materialnego, zmysłowego. Nie moĪna tu mówiü
takĪe o uniĪeniu (prostracji, proskynezie) wobec Tajemnicy istnienia ani o egzystencjalistycznej filozofii rozpaczy49.
Z drugiej strony postaü Judasza w sztuce wydaje siĊ byü tylko elementem
wiĊkszej całoĞci. Jego bezradnoĞü wobec Ğcierających siĊ sił zła, w obliczu których
jednostka nie miała Īadnych szans, prowadzi do pesymistycznych wniosków50:
walka o władzĊ, przemoc polityczna, kłamstwo w totalitaryzmie miaĪdĪyły słabą
jednostkĊ, doprowadziły ją do aktu zdrady. IredyĔski dowodził w swojej mrocznej
sztuce poprzez dramat i tragizm Judasza, Īe instytucja paĔstwa totalitarnego była
machiną zła, wobec której słaba jednostka pozbawiona głĊbi duchowoĞci (tytułowy
Judasz) nie miała szans na ocalenie godnoĞci osoby51. Dylemat ‘zdradzam albo
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 101.
To jest typ sytuacji, jak u O.Paza, w której Ğwiatem „rządzi wszechobecny Kaligula, przyjmujący
róĪne imiona i atrybuty” (O.Paz, Pochmurno, tł. R.Kalicki, E.Komarnicka, Warszawa 1990, s. 147).
48
Podobnie jak u Abelardo Castillo (A. Castillo, Inny Judasz, tł. J.Keksztas i K.Wojciechowska,
„Dialog”, r.: 1965, nr 9, s. 55), którego dramat wydrukowany został wraz ze sztuką IredyĔskiego.
JednoaktówkĊ argentyĔskiego pisarza poprzedza motto z Thomasa de Quinceya: „Nie jedno, lecz
wszystko, co tradycja przypisuje Judaszowi Iskariocie, jest fałszywe” (s. 45).
49
E.Cioran twierdził, Īe „nie ma sytuacji bardziej fałszywej niĪ dostąpiü zrozumienia i Īyü dalej”
(E.Cioran, O niedogodnoĞci narodzin, tł. I.Kania, Kraków 1996, s. 154).
50
„Judaszowy bohater znalazł siĊ miĊdzy dwiema ideologiami, których represyjne mechanizmy nie
pozwalały mu na wolnoĞü wyboru. Ucieczka wydawała siĊ niemoĪliwa” (D.Scholze, op. cit., s. 75).
51
MoĪna by tu okreĞliü wtórnie paĔstwo totalitarne nastĊpującymi słowami: „moloch bez oblicza,
bezosobowy i okrutny. Nie podstĊpny demon, ale jeszcze okrutniejsza, bo bezduszna, machina”
(R.Kalicki, Czytając Paza..., [w:] O.Paz, Pochmurno, op. cit., s. 9).
46
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jestem zdradzany’ nie miał znaczenia w Ğwiecie, w którym zabrakło podmiotu
wiernoĞci (osoby, której naleĪy byü wiernym). WiernoĞü bezprzedmiotowej
„sprawie” takĪe nie miała sensu. W sztuce IredyĔskiego zdrada miała charakter
intelektualny – Judasz-myĞliciel odkrył iluzjĊ swojej redukcjonistycznej filozofii
(materializmu, w istocie – nihilizmu). Komisarz zdemistyfikował wyobraĪenie
Judasza o wiernoĞci sobie samemu (odkrył jego nihilistyczną pustkĊ wewnĊtrzną).
MoĪna dodaü na marginesie, Īe w Judaszu z Kariothu Karola Huberta Rostworowskiego do upadku bohatera doprowadziła sieü intryg i tchórzostwo Judasza, ale takĪe pycha52. Judasz, stojąc wobec dylematu: „apostolstwo i ofiara Īycia
lub zdrada i nikczemna egzystencja”53, wybrał srebrniki. U K.H. Rostworowskiego
wszystkiemu winna była „Judaszowa iluzja aksjologiczna”54. Warto w osobnym
studium porównaü obydwu Judaszów (Rostworowskiego oraz IredyĔskiego).
6. ĝmierü jako konsekwencja zdrady
ĩycie sprawcy zdrady sprawiło, Īe zdrajca psychicznie nie miał dokąd
uciekaü, jak tylko w Ğmierü, odmawiając sobie prawa do istnienia55. IredyĔski w
swojej sztuce takĪe uĞmiercił postaü Judasza, czym potwierdził, Īe zdrada prowadzi
do Ğmierci. Pierwszą ofiarą Judaszowej zdrady był Szef (wykonanie wyroku Ğmierci przez policjĊ), a po tej egzekucji, po jakimĞ czasie – drugą ofiarą zdrady stał siĊ
sam Judasz (samobójstwo, wykonanie wyroku Ğmierci na samym sobie przez
siebie samego).
W jaki sposób interpretowaü Ğmierü Judasza? Zdrajca nie był obecny przy
egzekucji Szefa56, którego zdradził, wydając w rĊce Komisarza. Odbiorca sztuki
dowiaduje siĊ, Īe Judasz powrócił z podróĪy do ciepłych krajów, pieniądze zostawił Młodziutkiej Bladej i zabił siĊ57. Istnieją dwie hipotetyczne drogi uzasadnienia
samobójstwa Judasza:
a) wersja naiwna – Judasz zdradził sprawĊ dla celu indywidualnego: aby ocaliü
dziewczynĊ; początkowo naiwnie pragnął zapewniü jej dostatnie Īycie materialne,
52

U K.H.Rostworowskiego „demon pychy wystĊpuje w Judaszu pod osłoną fałszywej pokory,
zwłaszcza w stosunku do innych apostołów” (J.Starnawski, Tragizm „Judasza” Rostworowskiego,
„Przegląd Powszechny” 1951, t. 231, s. 431).
53
Idem, Tragizm..., op. cit., s. 439; w dramacie K.H.Rostworowskiego Judasz nie był prawdziwym
apostołem, ale sklepikarzem, przeciĊtnym i miernym człowiekiem, który nie sprostał wezwaniu łaski.
54
J.Popiel, Czy moĪliwa jest tragedia chrzeĞcijaĔska? („Judasz z Kariothu” Karola Huberta Rostworowskiego, „Znak”, r.: 1984, nr 8-9, s. 1138.
55
S.Chwin, Samobójstwo jako doĞwiadczenie wyobraĨni, GdaĔsk 2010, s. 306.
56
I.IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 97.
57
Judasz popełnił samobójstwo po trzech miesiącach od zdrady – właĞciwie postąpił w sposób
niezrozumiały, odrzucił dostatnie Īycie, luksus, związek ze swą ukochaną; w sztuce IredyĔskiego nie
był podobny do Judasza z Ewangelii, który oddał srebrniki, aby wkrótce siĊ powiesiü. Nie przypominał
równieĪ Judasza-kolaboranta z czasów wojny, o którym pisał Eugeniusz Kolanko (ps. „Bard”) w
RozmyĞlaniach wielkopostnych (E.Kolanko, Zakonspirowany pejzaĪ, Kraków 1973, s. 76).
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ale póĨniej nie mógł z nią Īyü jako ze zdrajczynią zdrajcy zdradzonego z powodów
psychicznych (psychiczny nihilizm), czuł nienawiĞü (autoagresjĊ) do samego siebie
za to, co zrobił, za zdradĊ, dodatkowo nie mógł siĊ pogodziü ze zdradą dokonaną
wobec niego przez dziewczynĊ, stąd doszedł do wniosku, Īe nie warto Īyü;
b) wersja egzystencjalna – Judasz zrozumiał, Īe nie istnieje Īadna instancja, wobec
której naleĪałoby byü wiernym (materialistyczny nihilizm, nihilizm poznawczy,
nihilizm moralny), stąd płynĊła nihilistyczna postawa apostaty, który zanegował
sens istnienia Boga i sens istnienia siebie jako człowieka, stąd doszedł do wniosku,
Īe nie warto Īyü, bo nie istnieje jakikolwiek sens Īycia, jakikolwiek sens bytu
ludzkiego, Ğwiat jest tworem bez sensu.
IredyĔski przedstawił Ğmierü Judasza niejako w trzech czĊĞciach – odbiorca słyszy ostatnie słowa Judasza, Magdaleny i Komisarza. Trzy finałowe odsłony,
którymi IredyĔski zamknął swój spektakl, moĪna by interpretowaü, nawiązując do
filozofii rozpaczy58. Ostatnie Īyczenie apostoła-apostaty skierowane było do Młodziutkiej Bladej. Pragnął, aby w jego ostatniej chwili towarzyszyła mu jedyna
osoba, którą kochał59. ĩycie Judasza-materialisty nie było pogłĊbione duchowo,
wiĊc i miłoĞü traktował prowizorycznie, powierzchownie. Judasz nie był „zdolny
do wzlotów i poĞwiĊceĔ bezinteresownych”60. O ile w dramacie Rostworowskiego
Judasz unieszczĊĞliwił swoją ĪonĊ, o tyle u IredyĔskiego jego „ofiarą” padła – tak
przynajmniej odbiorca sztuki moĪe początkowo myĞleü – Młodziutka Blada, ale
jego Ğmierü, ów rozpaczliwy gest, w którym Judasz odwrócił siĊ od Ğwiata, nadała
post factum jego Īyciu jakby jakiĞ sens61: Judasz stał siĊ zdrajcą zdradzonym.
„Judasz: Za chwilĊ ciĊ o coĞ poproszĊ.
Młodziutka Blada (krzyczy): ToĞ ty tam stukał. WbijałeĞ tam hak. Nie zakładaj sobie tego na szyjĊ! Nie
zakładaj!
Judasz: A teraz powiedz: ĩegnaj, Judaszu.
Cisza.
Judasz: Powiedz…
Młodziutka Blada (zdławionym głosem): ĩegnaj, Judaszu…”62 [III, 102].

E.Cioran twierdził, Īe „ĝmierü jest opatrznoĞciowa dla tych, którzy mają upodobanie i talent do
poraĪki; jest nagrodą dla wszystkich, którym siĊ nie udało i którym na powodzeniu nie zaleĪało... Ona
przyznaje im racjĊ, jest ich triumfem. Za to jakim policzkiem, jaką kompromitacją jest dla wszystkich
innych, tych, co harowali na sukces i dobili siĊ go!” (E.Cioran, O niedogodnoĞci..., op. cit., s. 154).
59
Inaczej, niĪ w El otro Judas Abelardo Castillo – tam ostatnich słów Judasza „słuchała” Głuchoniema
Staruszka (A. Castillo, O niedogodnoĞci..., op. cit., s. 57).
60
J. Starnawski, Tragizm..., op. cit., s. 433.
61
W ĩegnaj, Judaszu „samobójstwo okaĪe siĊ jedynym gestem publicznym, który dla bohatera
zachował jeszcze wiarygodnoĞü. Nie da siĊ przekształciü w nic innego i tylko tu nie pojawi siĊ nigdy
podwójne znaczenie, potrójne, a nawet poczwórne” (M. Robinson, IredyĔskiego..., op. cit., s. 127).
62
I. IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 102.
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Inaczej Ğmierü Judasza wyglądała z perspektywy Komisarza. To on,
policyjny psycholog, był tu ostatecznym zwyciĊzcą, zaĞ Judasz – uwikłany w
banalnoĞü i rozpacz, poniĪony i zdradzony – poniósł klĊskĊ.
„Komisarz: To siĊ tak musiało skoĔczyü. Był zbyt na serio”63 [III, 102].

Komisarz uwaĪał Judasza za ciekawy przypadek psychologiczny. Judasz
IredyĔskiego nie był przebiegłym szatanem-wĊĪem z traktatu Maksyma z Turynu64, ale raczej zasługiwał na współczucie w swoim nieszczĊsnym losie zdrajcy.
Komisarz, niczym badacz w laboratorium, obserwował walkĊ wewnĊtrzną Judasza, który miotał siĊ pomiĊdzy pragnieniem wiernoĞci sobie samemu a koniecznoĞcią zdrady. Komisarz patrzył z ciekawoĞcią, ale i rosnącym rozbawieniem na tĊ
postaü, bo w sumie Judasz (zdrajca-donosiciel) okazał siĊ głupcem, ale na pewno
jego głupota zasługiwała na wnikliwe studium w zakresie psychologii, ponadto
zdrajca sam w sobie stanowił takĪe trofeum w dorobku tajnej policji, bo zdradzając, dostarczył jej cennych informacji65.
Ostatnia sekwencja zdarzeĔ po Ğmierci Judasza rozgrywała siĊ miĊdzy
Komisarzem a Młodziutką Bladą. Judasz wisiał na sznurze, którym był związany
na koĨle, a poprzez Ğmierü „rozwiązał” sobie nierozwiązywalny problem, który
pojawił siĊ w nim, kiedy zrozumiał, Īe walka reĪimu i opozycji była pozorna (bo
teza i antyteza to w istocie to samo), Īe okrucieĔstwo zostało wpisane w sprawowanie władzy, nadto, Īe nie istniała jakakolwiek szlachetna i wielka idea, której
naleĪałoby słuĪyü, a wiernoĞü okazała siĊ mrzonką.
Nihilistyczna, wewnĊtrzna plugawoĞü66, ohyda prowadząca do autoagresji
sprawiła, Īe Judasz u IredyĔskiego powrócił, aby dokonaü aktu samozagłady. Nie
mógł zniszczyü całego zakłamanego Ğwiata, ale jego gest odrzucenia, odwrócenie
siĊ od Īycia, niezgoda na fałsz i obłudĊ – miały swoją wymowĊ67. Komisarz po
samobójstwie Judasza szybko wrócił do „normalnoĞci”, ale Młodziutka Blada była
wyraĨnie wstrząĞniĊta, bo Judasz i jego Ğmierü zasiały ziarno niepokoju w jej sercu:
„Komisarz: Twoje dyĪury tutaj miały jednak sens. Przyszedł.
Dziewczyna przystaje, patrzy w górĊ. Jej usta coĞ cicho szepczą.
Komisarz (prawie przy drzwiach): Trzeba przysłaü ludzi, Īeby tu zrobili porządek.
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Ibidem.
S.Kobielus, Ikonografia zdrady i Ğmierci Judasza, Ząbki 2005 s. 120.
65
PostawĊ Komisarza moĪna opisaü w formule zaczerpniĊtej z E.Ciorana: „człowiek zaczyna mnie
interesowaü dopiero z chwilą utraty wiary w siebie. Dopóki płynął na fali wznoszącej, zasługiwał
jedynie na obojĊtnoĞü. Teraz wzbudza uczucie nowe, jakąĞ szczególną sympatiĊ: rozczulone przeraĪenie” (E.Cioran, O niedogodnoĞci..., op. cit., s. 153).
66
MoĪna tu przywołaü jako typowe dla zdrajcy – słowa Judasza z dzieła pt. Inny Judasz autorstwa
Abelardo Castillo: „wszyscy jesteĞmy jednakowo plugawi” (A. Castillo, Inny..., op. cit., s. 50).
67
W innym dramacie I.IredyĔski ukazał problem uwikłania w system komunistyczny jako demonizm,
objawiający siĊ przez „zniwelowanie znaków dodatniego i ujemnego, uwiąd wartoĞci (...) demonizm
to stan, w którym nie istnieje prawda” (I.IredyĔski, Ołtarz..., op. cit., s. 272).
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Wskazuje za siebie, w górĊ, w stronĊ trupa”68 [III, 103].

Finałowa scena w sztuce IredyĔskiego ĩegnaj, Judaszu nie miała jakiegoĞ
rysu romantycznego jak w innej jego sztuce o podobnym, suicydentalnym zakoĔczeniu69, ponadto nie padły tu chociaĪby jakiekolwiek słowa o niepewnoĞci, w
których słychaü byłoby głos nadziei70.
7. Zdrajca w kontekĞcie innych postaci
Pozostaje kwestia: czy istniało ‘niebo Judasza’, tzn. czy w sztuce podczas
‘scenicznego Īycia’ Judasz miał swoją przestrzeĔ bezpieczeĔstwa, strefĊ zaufania,
w której mógł odetchnąü bez lĊku i rozpaczy. Ustalenie katalogu postaci, które
nadawały sens Īyciu Judasza to istotne zadanie dla zrozumienia kontekstu jego
zdrady. Dla Judasza IredyĔskiego najwaĪniejsze były cztery osoby: 1) matka, 2)
„dziewczynka, córka naszego woĨnego”, 3) ‘stary poeta’ i 4) Jan.
Matka chroniła Judasza przed sadystycznym ojcem, który nadał synowi
imiĊ zdrajcy i samobójcy: „Powiedz mi no, jak byĞ siĊ czuł, gdyby na ciebie wołali
Judasz? A ojciec jej na to: Jak bym siĊ czuł, to juĪ moja sprawa”71.
Z kolei „dziewczynka, córka naszego woĨnego”72, która wykonała wobec
Judasza gest Weroniki, stała siĊ jego pierwszą i zapewne jedyną prawdziwą miłoĞcią. ZginĊła jako dziecko, skoro Judasz mówił, Īe „wpadła pod pociąg”, ale pozostała w jego pamiĊci niczym anioł dobroci w Ğwiecie pełnym okrucieĔstwa i zła.
Tajemniczy, „stary poeta” wystĊpujący w sztuce IredyĔskiego, którego nauk słuchał Judasz juĪ po dokonaniu zdrady, wojaĪując po Ğwiecie, stał siĊ mentorem tytułowego zdrajcy, bo wypowiedział zdanie, które zmusiło go do powrotu i
ostatecznego rozliczenia siĊ ze swego Īycia: „Nie wolno szukaü ucieczki w rzeczach uproszczonych”73. Co naleĪy rozumieü przez termin ‘rzeczy uproszczone’,
tego nie wyjaĞniono w sztuce. Nie moĪna jednoznacznie orzec, kim był ów „stary
poeta”. MoĪna postawiü tu alternatywnie hipotezy (wzajemnie siĊ wykluczające,
wiĊc naleĪałoby zbadaü je i wykluczyü hipotezĊ nieprawdziwą, o ile to moĪliwe):
A) hipoteza pierwsza: byü moĪe chodziło konkretną osobĊ, np. Czesława Miłosza,

I.IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 103.
„Romantyzm” IredyĔskiego był podszyty ironią. Piotr M., typ sceniczny podobny do Judasza –
zanim siĊ powiesił – sprawdził wytrzymałoĞü pĊtli, a potem zawołał do Karby, swojej kochanki: „Ty!
Jako szczera ateistka krzyczałaĞ pode mną Jezu! o Jezu!” (I.IredyĔski, Ołtarz..., op. cit., s. 277.
70
Jak np. u E.Ciorana, który twierdził, Īe „Gdziekolwiek siĊ ruszĊ – to samo odczucie nieprzynaleĪnoĞci, bezuĪytecznej gry. UdajĊ zainteresowanie czymĞ, co mnie zupełnie nie obchodzi, krĊcĊ siĊ tu i tam,
ale nigdy nie jestem w Ğrodku, w Īadnym okreĞlonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje siĊ
gdzieĞ indziej, czym zaĞ owo gdzie indziej jest – nie wiem” (E.Cioran, op. cit., s. 23).
71
I.IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 59.
72
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 101.
73
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 102.
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B) hipoteza druga: byü moĪe nie chodziło o jakąkolwiek konkretną osobĊ74.
W tym drugim przypadku „stary poeta” byłby uogólnionym symbolem
mądroĞci, która towarzyszyła ludzkoĞci od początku, pozwalała zrzuciü maski i
obłudĊ oraz umoĪliwiała zobaczenie prawdy o sobie samym. MądroĞü zwykle
pochodziła z obserwacji Ğwiata. W sztuce IredyĔskiego ĩegnaj, Judaszu, dotyczącej fenomenu zdrady, Īycie ludzkie nie miało wiĊkszego sensu, postaci tam przedstawione stały siĊ aktorami uczestniczącymi w bezwzglĊdnej i ciągłej grze, w której
zło zawsze zwyciĊĪało (‘pesymistyczna metafizyka’), dlatego nie warto było Īyü,
jak przekonywał Judasz z epoki PRL-u. Jego pesymizm anno Domini 1965 był w
pełni uzasadniony, wszak wtedy jeszcze autor sztuki nie przeczuwał upadku komunistycznego totalitaryzmu.
Niebo Judasza wypełniały cztery osoby. SpoĞród nich trzy posiadały swoje
antywzory. PrzeciwieĔstwa miały jednak status osoby mocnej, realnej, niejako z
krwi i koĞci, podczas gdy „przyjaciele” Judasza naleĪeli do Ğwiata marzeĔ, byli
odlegli a nawet juĪ przeszli do królestwa Ğmierci. Stąd w sztuce pojawiły siĊ trzy
opozycyjne pary: 1) matka Judasza – sadystyczny ojciec; 2) „dziewczynka, córka
naszego woĨnego” – prostytutka na usługach policji; 3) „stary poeta” – Komisarzpsycholog. Czwarta postaü, tj. Jan, nie posiadał negatywnego odpowiednika w
sztuce (chyba, Īe za takowy ‘negatyw’ tej postaci uznaü samego Judasza-zdrajcĊ,
który wydał Szefa na Ğmierü, a Jan Szefa nie wydał, co wiĊcej – zginął, pełniąc
misjĊ w imieniu Szefa).
Judasz stawał siĊ szczĊĞliwy tylko w obecnoĞci Jana. Judasz był sobą
właĞnie przy Janie, który troszczył siĊ o niego:
„ZjadłbyĞ co? (…) A co? (…) To pójdĊ i coĞ kupiĊ”75 [I, 61].

Ostrzegał go przed dziewczyną-agentką:
„Co ty tak z tą małą”76 [II, 75].

Razem z nim Ğmiał siĊ i Īartował77 [I, 66]. I – co najwaĪniejsze – nie
wierzył w moĪliwoĞü zdrady Judasza. Dla Jana Judasz, jego przyjaciel, nie mogł
byü zdrajcą – podczas przesłuchania, które prowadził Piotr, zatrwoĪony Jan
JeĞli przyjąü, Īe data urodzenia I.IredyĔskiego jest prawdziwa (rok 1939), co jednak nie jest takie
oczywiste, to rzeczywiĞcie Czesław Miłosz mógłby byü dla niego ‘starym poetą’ (28 lat róĪnicy).
Dramat ĩegnaj, Judaszu napisany został w 1965 r., w tym czasie Miłosz był politycznym banitą po
tym, jak w 1951 r. odmówił powrotu do kraju z placówki dyplomatycznej i pozostał w ParyĪu, zaĞ w
1960 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, od 1961 r. bĊdąc profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. PiĊüdziesiĊcioczteroletni poeta, autor Zniewolonego umysłu (wyd. 1953 r.),
opisujący tragizm uwikłania w system totalitaryzmu komunistycznego, mógł byü dla I.IredyĔskiego
pierwowzorem „starego poety”, który w sztuce wzywał zdrajcĊ, by nie upraszczał.
75
I.IredyĔski, ĩegnaj..., op. cit., s. 61.
76
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 75.
77
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 66.
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piĊciokrotnie stawiał Judaszowi pytanie „SypnąłeĞ?”, aby w koĔcu wykrzyczeü
niewinnoĞü Judasza:
„Jan (do Judasza): SypnąłeĞ?
Piotr: Mamy mało czasu. NaprawdĊ mało czasu.
Jan: SypnąłeĞ?
Piotr: Nie chcesz odpowiadaü, tak?
Judasz: Piotr, wiesz, co mówili w naszym gimnazjum?
Piotr: Jednak zmądrzałeĞ… Chcesz powiedzieü, Īe to ma korzenie w gimnazjum?
Judasz: Mówili tak: Czy mógłbyĞ mnie pocałowaü w d[...] i nie zawracaü głowy? Tak mówili. JeĪeli
chcesz strzelaü, to strzelaj.
Jan (Ğmiejąc siĊ): Przecie jak tak mówi, to nie sypnął”78 [II, 81].

A zatem Jan, były bokser, stał siĊ kluczem do rehabilitacji Judasza, która
dokonała siĊ w sztuce IredyĔskiego. W recenzjach Jan najczĊĞciej okreĞlany był
jako prostak, prymityw, cham, tymczasem uwaĪna lektura dramatu wskazuje na to,
Īe był nade wszystko prostoduszny.
KlĊska Judasza polegała na nadmiernym zaufaniu słowom. Judasz próbował zanadto sprawdzaü siebie, jego autoanaliza doprowadziła go do samobójstwa.
Judasz stał siĊ philosophical baby79, nie potrafił wyjĞü z zaklĊtego krĊgu, w którym
rządziły demony dzieciĔstwa. Iluzja wiernoĞci doprowadziła go do katastrofy, a
słuĪba ‘sprawie’, która była jednak iluzoryczna, skoĔczyła siĊ klĊską, wszak IredyĔski przedstawił w postaci Judasza dzieje zdrady, a nie – historiĊ wiernoĞci. W
sztuce ĩegnaj, Judaszu przecieĪ chodziło nie tyle o wiwisekcjĊ osobowoĞci człowieka, który pocałunkiem wydał Mistrza z Nazaretu, ile o analizĊ zdrajcy jako
takiego (w dodatku – zdrajcy zdradzonego), co pokazał na przykładzie antybohatera dramatu.
Abstrakt (Streszczenie):
Niniejsze opracowanie stanowi oryginalny artykuł poĞwiĊcony wydanemu w 1965 r. dramatowi ĩegnaj, Judaszu Ireneusza IredyĔskiego. Celem artykułu jest studium przypadku apostoła zdrajcy,
którego współczesną realizacjĊ w wersji scenicznej przedstawił dramaturg-outsider, Ireneusz IredyĔski.
Artykuł ukazuje, Īe sam chwyt umieszczenia na scenie bohatera biblijnego, nie musi oznaczaü eksploracji sfery sacrum. „Zdrajca” IredyĔskiego jest uniwersalnym bohaterem, który niepokoi w kaĪdej
epoce i to niezaleĪnie od wyznawanej religii lub deklarowanego ateizmu. Niniejsze opracowanie w
centrum uwagi stawia problem wiernoĞci i zdrady, bycia kozłem ofiarnym i poszukiwania zbawienia.
Bohaterem dramatu IredyĔskiego jest współczesny Judasz – czterdziestoletni mĊĪczyzna,
którego kaprys ojca obdarzył fatalnym imieniem apostoła-zdrajcy. ImiĊ „Judasza” przynosi kompleks,
a nawet obsesjĊ Judasza. To właĞciwie jedyny cel Īycia bohatera sztuki – Judasz pragnie udowodniü
Idem, ĩegnaj..., op. cit., s. 81.
Alison Gopnik pisała o błĊdzie nieustannej analizy swojego „ja”: „Nasze ja jest złudzeniem, które
znika, gdy tylko próbujemy mu siĊ przyjrzeü” (A.Gopnik, The Philosophical Baby: What Children`s
Minds Tell Us About Truth, Love and the Meaning of Life, Farrar, Straus and Giroux, New York 2009;
cyt. za wersją polską: A.Gopnik, Dziecko filozofem. Co dzieciĊce umysły mówią nam o prawdzie,
miłoĞci oraz sensie Īycia, tł. M. TrzciĔska, Warszawa 2010, s. 165).
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wszystkim wokół, Īe nigdy nie zdradzi. Pomimo przeciwnoĞci losu pragnie pozostaü do koĔca wierny.
W wersji IredyĔskiego Judasz, zaangaĪowany w działalnoĞü konspiracyjną, nie chce wydaü swojego
Szefa, który stoi na czele bliĪej nieokreĞlonej organizacji opozycyjnej. Realia sztuki IredyĔskiego
odzwierciedlają rzeczywistoĞü PRL-owskiego terroru lat 60. XX w., ale dają siĊ równieĪ odczytaü jako
bardziej uniwersalny obraz totalitaryzmu. Jednak fatum Judasza jest silniejsze niĪ jego pragnienie
wiernoĞci. Judasz zdradza, bĊdąc samotnym wobec przemocy wrogiego systemu (reprezentowanego
przez Komisarza, ale takĪe Młodziutką Bladą, która okazała siĊ agentką) oraz sadyzmu „swoich”
(Piotr). KlĊska Judasza polega na nadmiernym zaufaniu słowom. Zanadto Judasz próbuje „sprawdzaü”
siebie, jego autoanaliza doprowadza do samobójstwa, nie potrafi wyjĞü z zaklĊtego krĊgu, w którym
rządzą demony dzieciĔstwa. Iluzja wiernoĞci doprowadza do katastrofy, a słuĪba sprawie, która jest
iluzją, koĔczy siĊ klĊską.
Wyniki badaĔ nad dramatem ĩegnaj, Judaszu – zarówno sferą psychologiczną i polityczną
dramatu, ale i ukrytą w strukturze głĊbokiej dzieła kwestią moralną i religijną (głód sacrum) – stanowią
dobry punkt wyjĞcia do dalszych poszukiwaĔ róĪnych przejawów sacrum w literaturze polskiej czasu
PRL-u, do studiów nad całoĞcią twórczoĞci IredyĔskiego (poezją, prozą, dramatem, scenariuszami
radiowymi i telewizyjnymi), a nade wszystko nad „sprawą Judasza” we współczesnym Ğwiecie.
Tematyka wiernoĞci i zdrady, prawdy i kłamstwa, to jedno z najbardziej fundamentalnych zagadnieĔ
ludzkoĞci. Budzi zainteresowanie psychologii, socjologii i politologii (np. kwestia lustracji), dla których
literatura dostarcza archetypowych wzorców oraz pozwala odszukaü właĞciwe odpowiedzi. Zwłaszcza
młodzieĪ jest grupą, do której zagadnienie zdrady, ale i kwestia wiernoĞci młodzieĔczym ideałom oraz
wiara (czĊsto entuzjastyczna) w sens Īycia, przemawiają w sposób szczególnie dobitny. Dramat
IredyĔskiego – właĞciwie odczytany – z jego ukrytą warstwą moralną i głodem sacrum „zdradzonego
zdrajcy”, moĪe zapoczątkowaü namysł nad sensem ludzkiego Īycia.
W dotychczasowych opracowaniach podkreĞlano aspekt psychologiczny i polityczny dramatu IredyĔskiego (z odwołaniem do biografii autora), natomiast niniejsza praca odsłania zupełnie
pominiĊtą kwestiĊ autosoteryzmu Judasza, który ostatecznie ponosi klĊskĊ. Judasz IredyĔskiego to
historia zdrajcy, który został zdradzony – przegrał, poniewaĪ zawierzył kłamliwym i pustym ideom.
Dramat IredyĔskiego jest nie tyle wiwisekcją osobowoĞci człowieka, który pocałunkiem wydał
Mistrza z Nazaretu, ale bardziej stanowi analizĊ zdrajcy, którym moĪe byü kaĪdy człowiek.
Słowa-klucze:
IredyĔski Ireneusz (1939-1985), Judasz, zdrada, kozioł ofiarny, psychologia zdrady,
The Title in English:
The Betrayal of Judas in Ireneusz IredyĔski’s drama “Goodbye, Judas”
Abstract (Summary):
This study is the original article on Ireneusz IredyĔski’s drama ĩegnaj, Judaszu (Goodbye,
Judas) published in 1965. Its aim is a case study of an apostle and traitor, whose modern theatrical
shape has been moulded by an outsider playwright, Ireneusz IredyĔski. The article indicates that the
device alone of placing a biblical figure on stage does not necessarily mean exploring the sphere of the
sacred. IredyĔski’s “traitor” is a universal character that bothers conscience in every epoch, regardless
of professed religion or declared atheism. This study places the issues or faithfulness and treason, of
being a scapegoat and seeking redemption, in the centre of attention.
The protagonist of IredyĔski’s drama is a modern Judas — a forty-year-old man who on his
father’s whim bears the fatal name of the apostle and traitor. The name “Judas” brings with it a complex, or even obsession of Judas. It is actually the only goal in the character’s life — Judas wants to
prove to everyone around that he shall never commit treason. Despite adversities, he wants to remain
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faithful until the end. In IredyĔski’s version, Judas, who is involved in underground activity, does not
want to betray his Boss, heading an unidentified opposition organisation. The realities in IredyĔski’s
play reflect the times of the 1960s terror in the People’s Republic of Poland, but they can also be
viewed as a more universal picture of totalitarianism. The fate of Judas, however, is stronger than his
wish to be faithful. Judas betrays, standing alone against the violence of the enemy system (represented
by the Commissioner, but also by the Pale Kid, who turns out to be an agent) and the sadism of “his
own” men (Peter). Judas’s failure consists in his excess trust in words. (this idea was stated earlier)
Judas tries too hard to “test” himself. His self-analysis leads to suicide. He cannot leave the vicious
circle ruled by his childhood’s demons. His illusion of faithfulness leads to a disaster, and service to a
cause, which is an illusion and ends in defeat.
Results of studies on the drama ĩegnaj, Judaszu — both the psychological and political
sphere of the drama, and moral and religious issues (thirst for the sacred) hidden in the work’s deep
structure — make a good starting point for further research on various aspects of the sacred realm in
Polish literature from the communist era. In addition, it is beneficial for studies of all IredyĔski’s works
(poetry, prose, drama, radio and TV scripts), and above all, of the “Judas case” in the modern world.
The issues of faithfulness and betrayal, truth and lies, are some of the most fundamental questions for
humanity. They awoke interest of psychologists, sociologists and political scientists (e.g. the issue of
vetting), whom literature provides with archetypal models and allows to find the right answers. Particularly young people are a group to which the issue of betrayal — but also that of faithfulness towards
youthful ideals, and faith (often quite enthusiastic) in the sense of life — appeals with particular force.
IredyĔski’s drama — when read correctly — with its hidden moral layer and thirst for the sacred of the
“traitor betrayed”, may start some reflections on the sense of human life.
The studies made so far have stressed the psychological and political aspects of IredyĔski’s
drama (referring to the author’s biography), whereas this article exposes the completely unexplored
issue of autosoterism of Judas, who fails in the end. IredyĔski’s Judas is a story of a traitor betrayed —
he loses, because he has trusted false and empty ideas. IredyĔski’s drama is not so much a vivisection of
the man who betrayed the Master from Nazareth with a kiss, as it is an analysis of a traitor, who might
be found in each person.
Keywords:
IredyĔski Ireneusz (1939-1985), Judas, betrayal, scapegoat, psychology of treason,
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The Relation Between the Spiritual and the Aesthetic in the
Poetry of Daniel Pastirþák
In the beginning of the study we go back to the times of Great Moravia to highlight the first spiritual poem in Old Church Slavonic Proglas
that has set a tradition of poetry written by priests in Slovak literature. A
short outline of the most significant authors up to present times is also
given.
After the introduction of Daniel Pastirþák’s versatile personality,
we focus on his poetical works characterised by an overt accent on spiritual matters. We confirm an uneasy task of a poet to convey his personal,
unique and virtually untransferable experience by means of verse.
The core of the study lies in our attempt to go into Pastirþák’s
four books of poems in order to find constituent elements of his poetry
illustrating them with examples from his collections.
Finally, we show Pastirþák among other spiritually-oriented poets
of the middle-aged generation in contemporary Slovak poetry.
The tradition of the personal union of a poet and a priest, belonging
to various denominations, has been present in Slovak literature since the
times of Great Moravia and the first original Old Church Slavonic spiritual work – Proglas by St. Cyril (Constantine the Philosopher),
the foreword to his translation of the four Gospels. The whole range of
authors who have carried this legacy up to the present times includes the
Renaissance poets Ján Silván, Eliáš Láni, Daniel Pribiš and Juraj
Tranovský, followed by Daniel Sinapius-Horþiþka and Samuel Hruškovic in the Baroque period. The end of the 18th century opened the process of the National Enlightenment with the classicist poets like Ján Hollý,
Ján Kollár and Bohuslav Tablic, or later Romantics Andrej Sládkoviþ and
Samo Chalupka. In the late 19th century the realistic generation with
poets like Koloman Banšell or Andrej Trúchly-Sytniansky emerged. The
modernist poets of the early 20th century include priests, like: Vladimír
Roy and Martin Rázus, Emil Boleslav Lukáþ and Martin BraxatorisSládkoviþov later in the inter-war period. At that time a strong group of
poets called Catholic Modernism (Rudolf Dilong, Janko Silan, Pavol
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Ušák Oliva, Gorazd Zvonický, Mikuláš Šprinc, Ján Haranta, Svetloslav
Veigl) inspired by the European avant-garde, was formed. With the
Communist coup in 1948 and the subsequent establishment of totalitarian
regime, some of them had to leave the country, while others retreated to
the inner emigration. The following 40-year period was rather hostile to
the spiritual poetry and only a handful of former or active priests like
Milan Kraus or Ladislav Friþovský chose poetry as the way of selfexpression.
Perhaps the most significant figure of the contemporary Slovak poetry, incorporating both theological and aesthetic (not only literary)
dimension, is Daniel Pastirþák (b. 1959), a preacher of the Brethren
Church, a poet, writer, essayist, scriptwriter, translator and visual artist,
one of the most active religious persons in the Slovak public life.
His first book of verse Tehilim was published in 1997 and followed
by the collection Kristus v Bruseli (Christ in Brussels) in 2005 and V in
2012. In the same year he came with his innovative interpretation of
Proglas under the title Slovo pred slovom. Proglas pre deti a ich rodiþov
(“The word before the word. Proglas for Children and Their Parents”).
His appearance in literature, though, dates back to 1993 when the collection of meditative fairy tales Damianova rieka (“Damian’s River”) appeared, later in 1996 awarded the IBBY (The International Prize for the
Best Book for the Young). In 2001 he published another book for children ýintet, followed by Rozprávky z lepšieho sveta (“Fairy-Tales from
the Better World”) in 2008. The selection of his reflections Kázne.
Zdravé telo v kóme (“Sermons. A Healthy Body in a Coma”) and the
book of myths called Minimýty (“Minimyths”) both were issued in 2011.
From the point of view of the literary communication, the spiritual
poetry that our cultural context mainly identifies with the Christian poetry, rendering personal relation to God, has some special features that
have already been pointed out by the literary scholars. Marián Milþák, a
theorist and an author of the spiritual poetry, claims: “Both the author
and his reader should understand spirituality as a natural part of the text’s
artistic ambitions rather than the dominant aim. A complex and nonlinear process of shaping and differentiation that precedes every artistically valuable statement cannot be replaced with pathos, pure exaltation
or just soulful profession of faith. Although it is true that a poem can be
a prayer, it does not mean that every prayer becomes a poem automatically... An ecstatic experience of a mystic or every similar unrepeatable
and specifically private religious experience that need not correspond to
any other situation cannot be rendered by way of language or is near the
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limits of communicability”1. Reviewing Pastirþák’s first book of verse
Tehilim, Peter Macsovszky2 also touched upon the question of communicability of “an authentic spiritual experience” and its adequate transformation into a poem. A poet, thus, oscillates between the uniqueness and
intimate character of his personal experience and universally valid values. That is, he has to aim for the poem not to become only a direct manifestation of religion and for his relation to transcend so much that it
cannot be verbalised in essence, like most of the deepest human emotions, but to be open to his prospective readers. In addition, a poet-priest
has to take into account that a sermon with the primary collective reception differs from a poem which reception takes place individually, silently and recurrently.
As a poet, Daniel Pastirþák is obviously aware of these pitfalls. He
is not trying to impose his faith on a reader, but rather invites him to take
part in a journey along a path “without the exactly known direction”3. He
reveals his tendency towards the Hebrew-Christian tradition by the very
title of his debut Tehilim (“Songs of Psalms”) and the titles of its parts
are: Šire rekochim (“Songs of Distance”), Šire al mut (“Songs of Death”),
Šire ha maalot (“Songs of Pilgrims”) and Šire tefilim (“Songs of
Prayers”). The book contains many biblical quotations which function
like allusions and the Bible is also referred to by the diction of his poems
and predominant archetypal motifs like: garden, sea, cross, wind, snake
and lamb... Moreover, a dynamic motif of movement prevails in the book
either in its factual or allegorical meaning: “What has sense is just
the way home. / That is, we proceed / to come back”4; “If I leave (I will
close / the gate / behind me) / I am // Forever going out // to You”5.
Since the genre of parable, as Marián Milþák pointed out, “in
a poem retains its semantic and to a certain extent also expressional
autonomy thank to its nature”6, offering the author a little smaller handling area (the reader awaits allusiveness towards the Bible, thus the
teleology of the poem is given), the author has to select his means of
expression in such a manner so that in the end the text would be not only
the manifestation of faith, but primarily a sovereign poetic statement.

1

M.Milþák, Mýtus a báseĖ. (Sedem úvah o poézii), Modrý Peter, Levoþa 2010, p. 35–36.
P.Macsovzsky, KĚdeĐ lietajúcich básní, „RAK“, 3: 1998, nr. 1–2, p. 122.
3
D.Pastirþák, Tehilim, Modrý Peter, Levoþa 1997, p. 49. [All translations of poems and their extracts
into English were made by the author of the study solely for its purpose It‘s already been mentioned].
4
Idem, Tehilim, op. cit., p. 14.
5
Idem, Tehilim, op. cit., p. 104.
6
M.Milþák, Mýtus a báseĖ..., op.cit., p. 41.
2
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One of the distinctive characteristics of Pastirþák’s poems in
Tehilim is their gnomic character indicated by various features:
•

•

•

In the very first poem the author introduces a character of an
old man situated on the desert and the sea, who obviously
conveys symbolic value. Later in the book he is followed by a
man (either as a parable of Christ or in a general sense of human being) or a rider.
Quite frequently, metaphors of definition occur: “The earth is
a place of death. // And death is a gate, / if you are leaving /
called by Love”7; “Solitude / is / Me / and things / and relations / to things”” 8 ; “Man: He resembles universe most” 9 ;
“The bed is a boat sailing across time”10.
The speaker’s voice even intimates love experience is depicted as a way to the deeper spiritual one as can be seen in
“The Sacrament of Marriage”, the only part of the book,
which does not carry a Hebrew title and consists of the cycle
of three poems drawing their names from the archetypal elements (“The Fire Ring”, “The Wind”, “The Sea”).

The poems refer both to the beginning of the world by paraphrasing the Book of Genesis (“... darkness over the deep, / the Spirit over the
waters”11) and to its end by indicating eschatological motifs (“The past,
the future in the only moment of the cross” 12 . This movement is not
linear but cyclic (from the transcendence to the immanence and back to
the transcendence) and communication leads from the horizontal to the
vertical. The end implies the beginning and “the earth united with the
heavens in this dance”13. Earthly, carnal love gains mystical dimensions
emphasized by the paraphrase of Christ’s words: “And the glory which
thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are
one”14.

7

D. Pastirþák, Tehilim, op. cit., p. 12.
Idem, Tehilim, op. cit., p. 13.
9
Idem, Tehilim, op. cit., p. 23.
10
Idem, Tehilim, op. cit., p. 107.
11
Idem, Tehilim, op. cit., p. 76.
12
Idem, Tehilim, op. cit., p. 83.
13
Idem, Tehilim, op. cit., p. 90.
14
The Holy Bible. King James Version, (John 17; 22), http://www.kingjamesbibleonline.org [available
10. 01. 2013].
8
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Still, what looms over an author of philosophical or spiritual poetry – and Daniel Pastirþák is no exception – is a temptation to overuse
abstract entities. More convincing are those texts which contain “a real
human experience with faith, not just its adoration”15.
Another possible way to resist this temptation is to make the abstract a part of an original metaphor (“Saddle me up with truth / under the
harness of love / My desirous being is trembling”16, or as the case may
be, to combine it with the economy of expression:
Vtáci
Duša má kĚdeĐ lietajúcich oþí
ChvíĐu blízko, chvíĐu ćaleko,
klesajú a dvíhajú sa
k Jedinému oku,
modrému nad obzorom.
Niet niþ stáleho v ich vratkých krídlach
a duša vždy túžila po stálosti.
Hlboko v zrenici
Modrého oka
okrídlenci našli miesto na hniezdenie.
Tu je pohyb stálosĢou
a tanec nehybnosĢou vo Veþnom Svetle.
[Daniel Pastirþák, Tehilim, Modrý Peter, Levoþa 1997, s. 28]

In my loose translation:
Birds
The soul has a flock of flying eyes.
Close for a while, distant for a while,
they descend and rise
to the Only eye,
blue over the horizon.
There is nothing stable in their wobbly wings
and the soul has always longed for stability.

15
16

J.Gavura, Lyrické iluminácie (kritiky a interpretácie 1997 – 2010), Slnieþkovo, Prešov 2012, p. 24.
D.Pastirþák, Tehilim, op. cit., p. 95.
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Deep in the pupil
of the Blue eye
the winged ones found a nesting place.
Here, the movement is stability
and the dance is stillness in the Eternal Light17.
[the text translated into English by Marián Andriþík]

As a visual artist Pastirþák not only illustrates all his collections by
himself, but also makes references or allusions to particular paintings of
Joan Miró, Alberto Giacometti or Marc Chagall. The famous James
Ensor’s painting Christ’s Entry into Brussels even inspired him for the
title of his second collection. The painting itself can be seen here in the
form of its black-and-white reversed postmodern palimpsest with inlaid
drawings of faces, some of which markedly remind the reader of the
contemporary Slovak politicians. The material world enters into the
poems more vigorously than in the debut book, making the anticipation
of an ideal stronger. Pastirþák uses various non-fiction elements such as
newspaper titles (“The Portrait of the River”) or parts of scholarly discourse (“The Portrait of the Head”). This also brings a wider range of
modes and approaches – from the exalted one predominant in Tehilim to
the ironic or satirical. This is most visible in the poem “The Portrait of
the Image” denouncing hedonism of the present-day life, the cult of the
good-looking that glorifies surface and shallow beauty. The speaker
ironically calls for everything to be “sexy“, using gradation from face to
disease even to death: “Let everyone get a neat coffin in time. / With
charming curves, with seductive bends. / Let your coffin and your wreath
be sexy. / The dead one that is not sexy cannot be buried”18. This poem
proves that spiritual values can be highlighted not only by an exalted
declaration, but also in an inverse way – by pointing out emptiness in
their absence. After all, this principle of indirect approach to an object
holds true for every good, not just spiritual poetry.
The book is divided into two sections named Portraits and Icons
with the poems of respective titles “The Portrait of...” and „The Icon
of...” except the last poem of the first section holding the same title as the
book. It is not easy to find a key of interpretation to this division and to
draw a strict dividing line between them. According to ďubomír Feldek,
the author himself “interprets it as a sort of verbal cross. 'Icons' represent
17
18

Idem, Tehilim, op. cit., p. 28.
D. Pastirþák, Kristus v Bruseli, Ex Tempore, Bratislava 2005, p. 22.
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the horizontal limb, being/coming from this world, in which simplification, fallibility or ruin impend over us, whereas the 'portrait' symbolises
a vertical, unique human soul heading for immortality”19. Let us suggest
another, alternative approach to this composition. The difference between
portraits and icons perhaps could be seen rather in the way of representation than in the object itself. While a portrait evokes a mimetic, realistic
depiction, an icon (in the meaning of an image of Jesus or a holy person)
refers to symbolic principle with liturgical connotations. In this sense, the
limbs of this verbal cross could be interchanged.
Like in the debut book, Pastirþák utilises archetypal motifs of
garden, way, river, sea and others, accenting their spiritual dimension.
This seems to be marked more in The Icons, like in the end of the poem
“The Icon of the Sea”: “On the top of the wave / I get lost, I fall, / finally
/ drowned / in you”20. Here, the human experience with the archetypal
motif of sea gains deeper (and yet higher, at the same time transcendental) meaning. Similarly, he uses allegory to the same purpose:
Ikona vlaku
Zrodení
bez lístka, bez preukazu,
pod staniþnými hodinami,
na prázdnom nástupišti þakajú
polnoþný rýchlik domov.
Nastupuje každý sám,
odchádzajú spolu.
Kufre nechali na peróne
bezdomovcom.
[Daniel Pastirþák, Kristus v Bruseli, Ex Tempore, Bratislava 2005, p. 101]

In my loose translation:
The Icon of the Train
Born
without a ticket, without a card,
under the station clock,
on an empty platform, I’m awaited
by a midnight train home.
Everyone gets on alone,
they depart together.
ď.Feldek, Kristus prichádza do Bruselu, „SME”, 12: 2005, nr 296,
http://www.sme.sk/c/2521795/kristus-prichadza-do-bruselu.html [available 10. 01. 2013].
20
D. Pastirþák, Kristus..., op. cit., p. 98.
19
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They’ve left their suitcases on the platform
for the homeless21.
[the text translated into English by Marián Andriþík]

The journey home by train delicately refers to the Gospel and
Christ’s words: “go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou
shalt have treasure in heaven: and come and follow me” (Mt 19:21).
However, compared to the first book, this collection has less mystical and
more civil character incorporating many elements from contemporary
life.
Pastirþák builds some of his poems on the skeleton of the previous ones from Tehilim, as though re-writing them in a palimpsestic way.
The above quoted poem “Birds” has its counterpart in “The Icon of the
Soul” that revolves around the same motifs of the soul, eyes, birds or
stillness.
From the prosodic point of view both collections are characteristic
of the predominant use of free verse, however, the second one shows
some tendency towards the regular rhythm with more frequent rhymes
including internal ones. As if music entered into the poems both in its
theme and structure. Although it would not be appropriate to speak about
the regular metrical schemes, the iambic or trochaic inclination of particular lines is obvious. We can even find a rarely used kind of rhyme
that could be called an implicit rhyme since only one member of the
couple is present, while the second one is evoked by it and by the overall
theme of the poem. “The Icon of the Garden” ends with the following
lines: “Po toĐkých rokoch znova v tvojej záhrade. / Pozri, ochutnávam to
jablko / a ty mi stekáš po brade, nekoneþný, / v každom póre prebudenej
kože” (“I am in your garden after so many years. / Look, I taste your
apple / and you flow down my face, endless, / in every pore of my awakened skin” 22 ). The final word “kože“ implies an apostrophe “bože“
(„God“). This rhyme materialises itself in Pastirþák’s third book of verse
V in a short untitled poem: „stvoril si ma / z nekoneþna / a zvieracej kože
// tvorením / si sa zrodil / som matka tvoja / aj tvoje dieĢa bože“ (“you
created me / out of infinity / and animal skin // by creation / you were
born / I am your mother / and your child, God“23).
The third Pastirþák’s collection is more concise, compact, consisting of a cycle of poems, that were written as the foreword says, on the
21

Idem, Kristus..., op. cit., p. 101.
D.Pastirþák, Kristus..., op. cit., p. 91. Loose translation, not preserving rhyming scheme.
23
D.Pastirþák, V, Artforum, Bratislava 2012, p. 56.
22
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Levoþa Hill, a place of pilgrimage in Eastern Slovakia. It contains philosophical-meditative poetry emphasizing the unity of the world, of man
and nature, of earthly and divine. It is related to his cyclic conception of
time where events are recurring united by love as a general principle.
Here, “human dualism, dimensions of temporal (with his body) and
eternal (with his soul) man“24 from the first book gets more universal
form in dual categories of the past and present, the beginning and the
end, birth and death, human and divine.
Out of all three books, here the preacher’s side of Pastirþák’s personality is perhaps most visible. The poems are close to prayers and their
literary character partly revives the mysticism of his first book. The
balance between poetry and theology seems to be disturbed in favour of
the latter. The vector of the speaker’s communication, however, is not
solely directed to transcendence. The outer world enters the poem in
what we may call the phenomenology of cognition when the speaker tries
to discard his previous knowledge about its constituents trying to see
them with new eyes: “oh grass / I renounce everything / I have known
about you // I renounce you / teachers, botanists, gardeners // oh grass /
I renounce everything I have known / everything I knew // oh grass / let
me see you again”25. One of the most frequent motifs is the one of creation in various senses, poiesis that gives sense to one’s existence and
forms it: “to deliver and to accept / the rest is history / we create each
other / in them / out of nothing”26.
While the previous book Christ in Brussels ends with the peaceful
image of God who comes home content with his Creation, “looking at his
small flickering universe / that has just matured and smells sweet” (“The
Icon of Home”), this one results in a disturbing and warning picture of
the end of the world that could come with the end of thinking and virtual
victory of matter over spirit:
myseĐ sa vnorila do hmoty
rozprskla sa
na hadróny a kvarky
zhasla
hmota prestala
vedieĢ že je
a svet zanikol
sám v sebe
24

J.Gavura, Lyrické iluminácie (kritiky a interpretácie 1997 – 2010), Slnieþkovo, Prešov 2012, p. 23.
D.Pastirþák, V, op. cit., p. 11.
26
Idem, V, op. cit., p. 44.
25
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[Daniel Pastirþák, V, Artforum, Bratislava 2012, p. 52]

In my loose translation:
the mind immersed into matter
shattering into hadrons and quarks
it went out
matter ceased
to know it is
and the world
came to an end
in itself27
[the text translated into English by Marián Andriþík]

There is one special feature to this book concerning its reception.
The reader is prompted to read it supported with drone-like ambient
music by Pjoni (the stage name of Pastirþák’s son Jonatán) that is located
at the website of the publisher (www.artforum.sk). Accompanied by this
music, the poems had been presented on various public readings before
they were published in the book, thus contributing to rather modest tradition of public presentation of poetry in Slovakia.
In the beginning of this study we associated the history of (not
only) spiritual poetry on our territory with Saint Cyril’s Proglas. This
ancient poem also inspired Pastirþák for his most recent project called
The word before the word (Proglas for Children and Their Parents). The
motifs of the word and the language have already been accented in his
previous books of verse suggesting its limited capability of expressing
the world, especially what exceeds our experience (“I myself / express
only a drop” 28 ). This poetic interpretation of Proglas can be seen as
a reminder of its cultural and spiritual legacy. The word carries ontological (its participation in the Creation referring to the biblical “In the beginning was the word” (John 1:1), noetic (an instrument of cognition)
and ethical (a weapon against evil) dimensions. More straightforward
style of the poem is related to the character of its potential recipient. In an
effort to mediate children the message of Proglas, Pastirþák resorts to
allegory with the use of fairytale characters like a knight or a dragon. As
in his previous collection, he also emphasizes the principle of immanence, God’s presence in this world (“In the mirror of God I recognize

27
28

Idem, V, op. cit., p. 52.
Idem, V, op. cit., p. 20.
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my face”29. Formally, he preserves a twelve-syllable line of Proglas but
unlike the unrhymed original, he joins lines together into couplets with
plain rhyme. With their loose trochaic rhythm, they partly remind of the
Alexandrine line used by Slovak Romantic poets like Ján Botto or Janko
KráĐ, although not divided by dieresis.
In today’s world, marked by secularism and indifference to poetry
of the majority of people, Daniel Pastirþák is a true apostle of faith and
the poetic word. A preacher himself, he is aware of the strength of the
Gospel and naturally puts it in the centre of his poetic vision. At the same
time he knows it takes a lot of discipline to convey one’s personal spiritual experience to others by means of verse. Sometimes he is criticised
for his too gnomic or abstract style influenced by his profession, offering
readers instant truth rather than a quest for it, however, his best poems
prove his ability to combine deep message with original imagery that is
most effective in tight pieces drawing from a particular human experience. Together with other philosophically and spiritually-oriented poets
of his generation like Erik Groch, Róbert Bielik, Rudolf Jurolek or
Marián Milþák, he helps to overcome the spiritual void that is either
a result of legacy of the previous totalitarian regime or it stems from the
existential uncertainty of the present-day world.

The Title in English:
The Relation Between the Spiritual and the Aesthetic in the Poetry of
Daniel Pastirþák

Abstract (Summary):
The aim of the study is to present the poetry of Daniel Pastirþák,
one of the most prominent spiritual poets in the contemporary Slovak
literature. Through interpretation of his four book of verse, we attempt to
name dominant features of his poetry. A thread of spiritual poetry can be
seen since Old Slavonic literature, particularly St. Cyril’s foreword to his
translation of the Gospels called Proglas. Since then, every period of
literary history had active priests engaged in writing poetry, and a short
survey of most important names is given in this study. We tackle general
29

D. Pastirþák, Slovo pred slovom. Proglas pre deti a ich rodiþov, Literárne informaþné centrum,
Bratislava 2012, p. 6.
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problems of writing spiritual poetry, especially the tension between its
theological and poetic aspect. A good way to overcome this threatening
imbalance is either the use of original imagery or particular human experience with faith as is shown in Pastirþák’s best poems. His philosophical and meditative poetry emphasizes the unity of the world, of man
and nature, of earthly and divine. The speaker can see dualism in both:
man and the world, combining it with the cyclical conception of time. He
proves what is typical of good poetry and literature entirely: that they are
able to point to spiritual values indirectly not only by their invocation.
The Christian character of Pastirþák’s poetry is supported by his frequent
references to the Bible, either direct quotations or paraphrases, or allusions. The diction of many of his poems, mainly in his first book of verse
Tehilim, is biblical, too. We try to support our conclusions with quotations of particular poems or their extracts in English translation. The
overall ambition of this study is the attempt to offer a relatively complex
view upon Daniel Pastirþák as a poet, which, we hope, will contribute to
the reception of spiritual poetry in Slovak literature.
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spiritual poetry, mysticism, allegory, Gospel, reception
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GodnoĞü rodziny u Jana Pawła II na kanwie interpretacji
PieĞni nad PieĞniami
1. WstĊp
WspółczesnoĞü rozbiła tradycyjne formy małĪeĔstwa, nastąpiła
wyraĨna zmiana w sferze Īycia małĪeĔsko-rodzinnego. Kryzys małĪeĔstwa przejawia siĊ np. w sposobach i motywach zawierania małĪeĔstw,
we wzroĞcie alternatywnych form Īycia „rodzinnego” (nieformalne
związki partnerskie) czy w instrumentalnym (redukcjonistycznym, antypersonalistycznym) traktowaniu osób w rodzinie, czego dowodem jest
zanikanie tego, co wspólnotowe w przeĪyciach i działaniach tworzących
ją osób1. Współczesny człowiek czĊsto roĞci sobie prawo do kreowania
norm moralnych. Zmiany dokonujące siĊ w postawach i zachowaniach
młodzieĪy na płaszczyĨnie aksjologiczno-normatywnej budzą coraz
wiĊksze zaniepokojenie. Radykalne zmiany w podejĞciu do płciowoĞci
przyczyniły siĊ do ugruntowania przeĞwiadczenia, Īe swoboda seksualna
jest (jakoby) niezbĊdna dla psychicznego zdrowia. Obecnie sens małĪeĔstwa sprowadzony bywa „do kontraktu na papierze”, a pod hasłami
‘demokracji’, ‘tolerancji’ podwaĪa siĊ monogamicznoĞü i nierozerwalnoĞü małĪeĔską, w lewicowo-liberalnych mediach promuje siĊ współĪycie seksualne oderwane od małĪeĔstwa, w imiĊ „nowoczesnoĞci” i
„szczĊĞcia”. WstrzemiĊĨliwoĞü przedmałĪeĔska przestała byü wartoĞcią2.
Jednak „szybkie zmiany niosą jeszcze wiĊcej szans, a ceną jest
jeszcze wiĊksza samotnoĞü”3. Encyklika Evangelium vitae jest dokumentem, w którym Jan Paweł II z niezwykłym wyczuciem tragizmu sytuacji
J.MariaĔski, MiĊdzy sekularyzacją i ewangelizacją. WartoĞci prorodzinne w ĞwiadomoĞci młodzieĪy
szkół Ğrednich, Lublin 2003, s. 65-75.
2
M.Racław-Markowska, Od jednorodnoĞci ku róĪnorodnoĞci: modernizacja rodzin w Polsce,
„Problemy Rodziny”, oprac. A. RadwaĔska, r.: 40: 2000, nr 2-3 (230-231), s. 23n.
3
K.Slany, MałĪeĔstwo i rodzina w zglobalizowanym Ğwiecie, „Problemy Rodziny”, oprac. A. RadwaĔska, r. 41: 2001, nr 4/5/6/ (238/239/240), s. 3.
1
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Ğwiata pisał o gruzach wolnoĞci współczesnego człowieka, zatracającego
„nie tylko tajemnicĊ Boga, ale równieĪ tajemnicĊ Ğwiata i swojego istnienia” (EV 22). Wychowanie laickie wyklucza wszelkie związki wychowania z religią, zaprzeczając transcendentnemu odniesieniu i przeznaczeniu człowieka; dąĪy do ukształtowania nowego humanizmu, który
za najwyĪszą wartoĞü, miarĊ i cel stawia człowieka4. PapieĪ Jan Paweł II
odnotował ten fakt w słowach skierowanych do Episkopatu Belgii w
Malines dnia 18 maja 1985 r.: „Obecnie ludzie skłonni są odrzuciü Boga
w imiĊ własnego człowieczeĔstwa”. To forma ateizmu humanistycznego
zdefiniowanego jako „prawdziwy humanizm – [czyli] (...) taka postawa
umysłowa, która wyklucza absolutnie uznawanie jakiejkolwiek wyĪszej
od człowieka wartoĞci; jest to postawa areligijna”5.
W dobie powszechnej ‘seksualizacji’, rozpadu małĪeĔstwa, dominacji pornografii, powszechnych trudnoĞci małĪeĔstw katolickich,
ogólnego niezrozumienia lub odrzucenia dokumentów KoĞcioła, moĪna
jednak cytowaü fragmenty najwaĪniejszych tekstów Jana Pawła II, który
nauczanie Magisterium przekładał na zrozumiały dla kaĪdego jĊzyk.
Warto przypominaü o godnoĞci i ĞwiĊtoĞci małĪeĔstwa oraz rodziny,
broniü ich miejsca we współczesnym Ğwiecie. Warto przekazywaü wartoĞci, normy i wzory zachowaĔ społecznych, moralnych i religijnych,
nauczając o małĪeĔstwie i rodzinie. Warto mówiü o odpowiedzialnym
rodzicielstwie, ĞwiĊtoĞci Īycia, godnoĞci i prawach dziecka6.
MłodzieĪ potrzebuje wzoru Īycia. OpowieĞci o miłoĞci oblubieĔczej w PieĞni nad pieĞniami mają charakter wzorczy, papieĪ Jan Paweł II
analizował zagadnienie miłoĞci na wspomnianym, biblijnym przykładzie.
Chodzi jednak współczeĞnie o to, aby prawo miłoĞci objawione przez
Boga nie stawało siĊ dla młodych coraz bardziej niezrozumiałe, ograniczające i nieĪyciowe7.
P.Mazanka, ħródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003, s. 69.
K.ĝwierszcz, DestrukcyjnoĞü laickiego wychowania w Ğwietle współczesnych ideologii, „Communio”, red. K.Dynarski, r. 27: 2007, nr 3 (159), s. 5; G.Schmidt, Ludzka droga ku prawdzie i miłoĞci,
„Collectanea Theologica”, red. W.Chrostowski, r. 51: 1981, nr 4, s. 199n.
6
J.MariaĔski, MiĊdzy sekularyzacją..., op. cit., s. 268-312.
7
Przykładowo: A.Scola, Tajemnica miłoĞci oblubieĔczej. MĊĪczyzna-Kobieta, Rzym 1998, ss. 208.
Ksawery Knotz, kapłan zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, wykładowca teologii pastoralnej,
duszpasterz małĪeĔstw, rekolekcjonista, spowiednik i kierownik duchowy wielu małĪeĔstw, jest
autorem ksiąĪki-poradnika pt. Akt małĪeĔski. Szansa spotkania z Bogiem i współmałĪonkiem, Wydawnictwo „M”, Kraków 2001, ss. 350; Publikacja ta osadzona jest w dorobku myĞlowym KoĞcioła
współczesnego, który – nie negując słaboĞci i grzesznoĞci człowieka – równoczeĞnie dystansuje siĊ od
negatywnego spojrzenia na seksualnoĞü człowieka. Christofer West – wykładowca teologii małĪeĔstwa i rodziny, napisał ksiąĪkĊ Dobra nowina o seksie i małĪeĔstwie. Odpowiedzi na szczere pytania
dotyczące nauki KoĞcioła, tłum. M.Majdan, Wyd. KsiĊĪy Marianów, Warszawa 2002, ss. 256, Jej
4
5
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Skrótowe opisy i analizy niektórych twierdzeĔ teologicznych na
temat miłoĞci, godnoĞci człowieka, małĪeĔstwa i rodziny u Jana Pawła II
pozwolą dostrzec elementy wychowania, które mogą zaowocowaü zrozumieniem i właĞciwym przeĪyciem rzeczywistoĞci miłoĞci, sakramentu
małĪeĔstwa oraz procesu tworzenia chrzeĞcijaĔskiej rodziny. To jest
prawda waĪna, choü czasem trudna do akceptacji. Przygotowaniem do
przyjĊcia tej prawdy jest uĞwiadomienie młodym ludziom nadprzyrodzonego wymiaru Īycia, przyzwyczajenie do myĞli, Īe ludzkie działanie ma
swój głĊbszy sens i skutek duchowy. SiĊganie do Biblii, do nauki KoĞcioła, zwłaszcza nauczania Jana Pawła II, właĞciwie ukierunkowuje i
uwraĪliwia młodych na dawanie Ğwiadectwa Īycia chrzeĞcijaĔskiego.
Lektura Biblii – lectio divina – to rozmiłowanie siĊ w odczytywaniu Słowa BoĪego, przyjmowanie tego daru i przeĪywanie go. Rozmiłowanie w lekturze Pisma ĝwiĊtego moĪna okreĞliü metaforycznie. Lektura
Pisma ĝwiĊtego jako duchowa ‘pieszczota’ oznacza zaistnienie relacji
bliskoĞci Boga i człowieka realizującej siĊ w osobie czytelnika. Czytanie
Biblii jest równoczeĞnie relacją szacunku, pewnego dystansu, poniewaĪ
Boga nie moĪna ogarnąü. Wiecznie Inny jest stale ponad człowiekiem. W
PieĞni nad PieĞniami napisano: „Otworzyłam ukochanemu memu, lecz
ukochany mój juĪ odszedł i znikł” (Pnp 5,6)8.
2. GodnoĞü człowieka
Człowiek, swoista ikona Boga, istnieje jako mĊĪczyzna i kobieta
(Rdz 1,27). Człowiek jako istota jest osobą niepowtarzalną, przy czym
istnieje dwudzielnie duchowo-cieleĞnie, a wspomniany dwupodział
(duch-ciało) utrwalił siĊ w kulturze, zwłaszcza w filozofii klasycznej,
przez hylemorfizm Arystotelesa, Ğw. Alberta Wielkiego i Ğw. Tomasza z
Akwinu głoszących, Īe człowiek jest materią i formą9. Biblia wymienia
wiele istotnych elementów składających siĊ na człowieczeĔstwo (hebr.
leb – 815 razy, hebr. nefes – 600, hebr. basar 169, hebr. ruah – 129).
Wymienione pojĊcia ujmują fundamentalne kategorie antropologiczne
głównym przesłaniem jest ukazanie prawdy o (danej przez Boga) godnoĞci mĊĪczyzn i kobiet oraz
przeznaczeniu ich do Īycia w miłoĞci i szczĊĞciu. Po wprowadzeniu na temat „fundamentów biblijnych BoĪego planu dla płciowoĞci i małĪeĔstwa, publikacja zawiera wypowiedzi na temat sakramentu
małĪeĔstwa i jego nierozerwalnoĞci, o istocie czystoĞci małĪeĔskiej, naturalnym planowaniu rodziny,
powołaniu ksiĊĪy do celibatu, itd. Teksty tam zawarte opierają siĊ na własnym doĞwiadczeniu oraz
odwołaniach do nauczania Jana Pawła II.
8
B.Nadolski, Lectio divina, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, red. J.Chmiel, r. 54: 2001, nr 1, s. 49.
9
W.Chrostowski, RzeczywistoĞü i symbolika kobiety w Biblii, „Pastores”, red. nacz. J. Augustyn, r. 5:
2002, nr 1 (14), s. 10.
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istoty ludzkiej. Wspomniane elementy współdziałają ze sobą w całoĞciowej strukturze i dopiero razem tworzą wspólnie osobĊ ludzką jako
nierozdzielną całoĞü, całego człowieka jako ciało, duszĊ i ducha:
– człowiek jako hebr. basar (grec. sarks – „miĊso”) oznacza całe ciało,
cielesnoĞü człowieka, w sensie przenoĞnym oznacza całoĞü człowieka w
jego relacji do wspólnoty,
– człowiek jako hebr. nefes (grec. psyche – psychicznoĞü; grec. nous –
myĞlenie, rozum) – dusza jako Ĩródło Īyciowego poĪądania i odczuwania, ukazuje człowieka jako istotĊ uczuciową i emocjonalną, miłoĞü
umiejscowiona jest w hebr. nefes (Pnp 1,7)10,
– człowiek jako hebr. leb (gr. kardia – serce jako organ, Ĩródło uczuü
cielesnych, psychicznych i duchowych, grec. soma – ciało, cielesnoĞü) –
oznacza „serce”, które obejmuje wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji:
wykonuje czynnoĞci ciała (w sensie cielesnym serce jest miejscem siły
Īyciowej), duszy (jest organem czucia i poĪądania) i ducha (Ĩródło rozumu i woli). Serce stanowi prawdziwe ja – osoby, jest wnĊtrzem uczuciowego jestestwa, w najgłĊbszy sposób charakteryzuje człowieka. Ten
sens serca wyraĪają słowa Chrystusa: „bo gdzie jest twój skarb, tam
bĊdzie i serce twoje” (Mt 6, 21). StrumieĔ miłoĞci i miłosierdzia przenika
przez Serce Chrystusa. Ono jest kanałem, przez który przepływa do nas
miłoĞü Boska i ludzka w całej jej pełni11.
– człowiek jest hebr. ruah (grec. pneuma – duch) oznacza ducha ludzkiego, element najbardziej szeroki – pojĊcie uĪywane do wyraĪenia całej
egzystencji, do wyraĪenia „ja” człowieka; w znaczeniu przenoĞnym
oznacza ‘uczucie’ człowieka, pokrywa siĊ z zakresem pojĊcia hebr.
nefes, a jako ‘duch’ z zakresem pojĊcia hebr. leb12.
Człowieka charakteryzuje aspekt widzialny (materialny) i niewidzialny (duchowo-psychiczny), obydwie wspomniane sfery odpowiadają
sobie wzajemnie i siĊ przenikają13. Człowiek posiada zatem dwie róĪne
cechy: jest bytem materialnym, związanym z tym Ğwiatem przez swoje
ciało oraz bytem duchowym, otwartym na transcendencjĊ i odkrywanie
„głĊbszej prawdy” ze wglĊdu na swój rozum, dziĊki któremu ma udział

10

S.Ormanty, Fenomen biblijnego spojrzenia na człowieka, „Collectanea Theologica”, red.
W.Chrostowski, r. 73: 2003, nr 3, s. 43-45.
11
D.Hildebrand, Serce. RozwaĪania o uczuciowoĞci ludzkiej i uczuciowoĞci Boga – Człowieka, tłum. J.
KoĨbiał, PoznaĔ 1985, s. 30, 46.
12
S.Ormanty, Fenomen..., op cit., s. 41-50.
13
M.Scheler, Materialne a priori w etyce, tłum. A.WĊgrzecki, „Znak”, red. nacz. H.Malewska, r. 19:
1967, nr 12 (162), s. 1539-1543; M.Chymuk, SamookreĞlenie siebie poprzez wybór wartoĞci Īyciowych, „Horyzonty Wiary”, r. 10: 1999, nr 2 (40), s. 53-58.
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„w ĞwiatłoĞci BoĪego rozumu”14. Człowiek jest otwarty przede wszystkim na Boga, staje siĊ niezaleĪny od innych stworzeĔ, a jednoczeĞnie
otwiera siĊ na inne osoby i zmierza ku prawdzie i dobru. Człowiek jest
osobą w sobie nie przez „naturĊ”, lecz przez istotĊ – nie tylko jako stworzenie duchowe, uczynione na obraz i podobieĔstwo BoĪe, ale jako podobieĔstwo Słowa (grec. Logos), które stało siĊ ciałem. Stając siĊ człowiekiem, Chrystus obdarzył ludzi godnoĞcią i nieskoĔczoną wartoĞcią15.
Jan Paweł II stwierdzał: „Tajemnica człowieka wyjaĞnia siĊ naprawdĊ
dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. (...) Ten, który jest obrazem
Boga niewidzialnego, jest człowiekiem doskonałym, który przywrócił
synom Adama podobieĔstwo BoĪe, zniekształcone od czasu pierwszego
grzechu” (Redemptor hominis, 8). Jezus Chrystus stał siĊ człowiekiem,
aby człowieka „przebóstwiü”, by człowieka „wszczepiü” w Boga. Człowiek posiada istotną wartoĞü dla Odkupiciela 16 , skoro Chrystus oddał
swoje Īycie za ludzi. Tak pojĊta godnoĞü człowieka stanowi u Jana Pawła II jedno z podstawowych kryteriów człowieczeĔstwa.
WartoĞü osoby jest podstawą normatywnoĞci dóbr dla osoby17 .
Człowiek potrzebuje rozwoju płaszczyzny duchowej w swojej osobowoĞci, bo jest bytem biopsychoduchowym (Arystotelesowski trójpodział na
ducha, duszĊ i ciało) i nie da siĊ rozdzieliü tych sfer w praktyce wychowawczej, jak podkreĞlał Romano Guardini, poniewaĪ one wzajemnie siĊ
przenikają18. Dietrich von Hildebrand wielokrotnie stwierdzał, Īe człowiek nie jest tylko ciałem, lecz takĪe duchem, wszak składa siĊ z ciała i
duszy nieĞmiertelnej. Struktura cielesno-duchowa człowieka wpływa na
sposób przeĪywania przez niego uczuü cielesnych19.
Wychowanie jest wspieraniem rozwoju człowieka jako osoby,
tzn. istoty wolnej, rozumnej, odpowiedzialnej, której przysługuje bezwarunkowa godnoĞü, która spełnia siĊ poprzez miłoĞü i która ma prawo do
uczestniczenia we wspólnocie dąĪącej do zapewnienia osobowego rozwoju wszystkim swoim członkom. Współczesny Ğwiat zdewaluował
pojĊcie ludzkiej miłoĞci. Podstawowym zadaniem rodziców jest uczenie
dzieci miłoĞci, na ukazywaniu im sposobów dawania siebie w codziennym Īyciu i rezygnacji z siebie w imiĊ miłoĞci. Człowiek nie moĪe Īyü
14

C.Valverde, Antropologia filozoficzna, tłum. G.Ostrowski, PoznaĔ 1998, s. 36n.
P.Cormier, Problem osoby, tłum. M.Majzner, „Kolekcja Communio”, red. K.Dynarski, r. 20: 2000,
nr 13, s. 345.
16
Jan Paweł II, Medytacja nad tajemnicą Wcielenia, L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) r.: 1981,
nr 3 (15), s. 7.
17
B.Chyrowicz, Zamiar i skutki: filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku, Lublin 1997, s. 193n.
18
R.Guardini, Bóg daleki, Bóg bliski, tłum. J.KoĨbiał, Wyd. „W drodze”, PoznaĔ 1991, s. 27-30.
19
D.Hildebrand, Serce. RozwaĪania o uczuciowoĞci ludzkiej…op. cit., s. 32, 57.
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bez miłoĞci. Człowiek istnieje dlatego, Īe Bóg stworzył go z miłoĞci
(por. KDK 19). Powołanie człowieka do wspólnoty (łac. communio) z
Bogiem stanowi osobliwą racjĊ godnoĞci ludzkiej. Jej racją nie jest natura ludzka, tzn. człowiek jako człowiek, ale powołanie do uczestnictwa w
Īyciu Boga (por. J 10, 34-35)20.
3. O miłoĞci
W czasach dehumanizacji seksu i oderwania go od człowieka –
osoby, który został stworzony na obraz i podobieĔstwo Boga, głĊboka
myĞl etyczna, zawarta w twórczoĞci literackiej, rozprawach naukowych i
dokumentach duszpasterskich Karola Wojtyły – Jana Pawła II, papieĪa,
uczy innego spojrzenia na ludzką miłoĞü. Jego twórczoĞü literacka, filozoficzna i teologiczna słuĪy jako literatura pomocnicza w katechizacji
młodzieĪy podczas lekcji religii, ponadto moĪe byü wykorzystana na
lekcjach wychowania prorodzinnego i lekcjach wychowawczych. Nauczanie papieskie moĪe pomóc młodym ludziom wyjaĞniü istotĊ pojĊcia
„miłoĞü”, kształtowaü właĞciwą postawĊ młodzieĪy, ukazaü drogĊ rozwoju miłoĞci i jej odmian. Teksty papieĪa wskazują na miłoĞü jako na
czynnik realizacji najgłĊbszych potrzeb człowieka, pomagają zrozumieü,
na czym polega istota miłoĞci istniejącej pomiĊdzy mĊĪczyzną a kobietą,
a takĪe uĞwiadomiü, Īe prawdziwa miłoĞü wymaga daru z siebie.
Jego koncepcjĊ miłoĞci oblubieĔczej i małĪeĔskiej scala nadrzĊdna idea osoby. Nosi ona nazwĊ „normy personalistycznej”. JeĪeli dwojga
ludzi trwa we wzajemnej afirmacji transcendentnej wartoĞci osoby (moĪna ją okreĞliü jako godnoĞü) i potwierdzają to swoimi czynami – to taki
układ okreĞla siĊ ‘wspólnotą osób’ (łac. communio personarum21).
Karol Wojtyła w swojej twórczoĞci22 podkreĞlał, Īe etyka seksualna, tak jak i etyka w ogóle, musi wychodziü z załoĪenia, Īe dobrem
podstawowym jest osoba ludzka, a prawdą fundamentalną jest przykazanie miłoĞci (roztropna troska o inną osobĊ), poniewaĪ miłoĞü jest dobrem, którego kaĪdy pragnie i to pragnienie charakteryzuje ogół ludzi.
WiąĪe siĊ ona z odpowiedzialnoĞcią za osobĊ. Wojtyła twierdził nastĊpująco: „im wiĊksza odpowiedzialnoĞü, tym wiĊksza miłoĞü”, tak wiĊc w
miłoĞci nie chodzi o współĪycie, ale o wspólne Īycie. K.Wojtyła stosoR.Karwacki, „Communio” eklezjalna jako misterium osobowej jednoĞci z Trójcą ĝwiĊtą, „Collectanea Theologica”, red.W. Chrostowski, r. 73: 2003, nr 4, s. 61.
21
K.Wojtyła, MiłoĞü i odpowiedzialnoĞü, Lublin 1960, s. 127.
22
A.Z.Zmorzanka, Poezja przez Īycie pisana (o twórczoĞci Karola Wojtyły – Jana Pawła II), „Akcent”, red. M.Adamczyk-Grabowska, r.29: 2008, nr 3 (113), s. 69; W.Kaczmarek, Przeniknąü człowieka. Osoba i Słowo w dramaturgii K. Wojtyły, „Zeszyty Naukowe KUL”, r. 47: 2004, nr 3, s. 30-41.
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wał do tomistycznej wykładni miłoĞci seksualnej, miłoĞci i małĪeĔstwa
personalistyczny punkt widzenia. OdpowiedzialnoĞü za miłoĞü sprowadza siĊ do odpowiedzialnoĞci za osobĊ, z niej wypływa i do niej powraca23. Autor konkludował: „(...) Człowiek nie jest bowiem tylko podmiotem działania, ale bywa równieĪ jego przedmiotem. Trzeba teraz dobrze
rozwaĪyü zasady, do których musi siĊ stosowaü działanie człowieka, gdy
jego przedmiotem jest druga osoba ludzka (...)”24.
Autor wyjaĞnił problem dostosowania współĪycia seksualnego do
normy personalistycznej: „(...) We współĪyciu małĪeĔskim mĊĪczyzny i
kobiety dokonuje siĊ wiĊc spotkanie dwóch porządków: porządku natury
zmierzającemu ku rozrodczoĞci oraz porządku osobowego, który wyraĪa
siĊ w miłoĞci osób i dąĪy do jak najpełniejszej jej realizacji (...) jeden
zaleĪy od drugiego, w szczególnej mierze odniesienie rozrodczoĞci (procreatio) warunkuje realizacjĊ miłoĞci (...)”25. OdpowiedzialnoĞü za miłoĞü wiąĪe siĊ z odpowiedzialnoĞcią za prokreacjĊ i nie moĪna tej zdolnoĞci od miłoĞci oderwaü. Fragmenty PieĞni nad pieĞniami (1,1-3; 2,16;
4,16; 5,1; 7,8-11) zostały przytoczone w konstytucji Gaudium et spes
Soboru WatykaĔskiego II, w którym to dokumencie zawarto nastĊpujące
twierdzenia: „Słowo BoĪe wielokrotnie zachĊca narzeczonych i małĪonków, by podtrzymywali i wspierali narzeczeĔstwo czystą miłoĞcią, a
małĪeĔstwo niepodzielnym uczuciem” 26 . PrawdĊ o nierozerwalnoĞci
małĪeĔstwa przywołuje Gaudium et spes: „To głĊbokie zjednoczenie,
bĊdące wzajemnym oddaniem siĊ sobie dwóch osób, jak równieĪ dobro
dzieci, wymaga pełnej wiernoĞci małĪonków i nieprzerwanej jednoĞci ich
współĪycia. Przez sakrament małĪeĔstwa miłoĞü miĊdzy dwojgiem ludzi,
zostaje włączona w miłoĞü, którą Chrystus w sposób nieodwołany miłuje
KoĞciół. WiernoĞü i wyłącznoĞü są rĊkojmią, Īe Ğwiątynia Ducha ĝwiĊtego, którą są ciała małĪonków, nie zostanie zbezczeszczona27.
4. Papieska teologia ciała na kanwie PieĞni nad pieĞniami
ZwiĊzły tekst Rdz 2,23, zawierający słowa pierwszego mĊĪczyzny
na widok stworzonej, „wziĊtej z niego” niewiasty, moĪe byü uznany za
prototyp biblijnej PieĞni nad pieĞniami. Obrazem i podobieĔstwem Boga
23

H.PiluĞ, Tomizm Karola Wojtyły. Człowiek i wartoĞci moralne (I), „Humanitas”, red. J.BaĔka,
B.Burlikowski, 1989, t. XIII, PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków, s. 196.
24
K.Wojtyła, MiłoĞü i odpowiedzialnoĞü, Lublin 1960, s. 26.
25
Idem, MiłoĞü..., op. cit., s. 203-204.
26
G.Ravasi, PieĞĔ nad pieĞniami... jak pieczĊü na twoim sercu, przeł. K.Stopa, Kraków 2005, s. 175.
27
J.Szyran, Ku miłoĞci dojrzałej, „Collectanea Theologica”, red. W.Chrostowski, r. 73: 2003, nr 3,
s.153.
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stał siĊ człowiek nie tylko przez samo człowieczeĔstwo, ale takĪe poprzez komuniĊ osób (łac. communio personarum). MĊĪczyzna i kobieta
tworzą „komuniĊ osób” (wspólnotĊ osobową), która wskazuje na wzajemną „pomoc”, „wzajemnoĞü w istnieniu” osoby obok osoby. On i Ona,
wieczna para, która kaĪdego dnia wyłania siĊ na powierzchniĊ ziemi, aby
Ğpiewaü o tym, Īe „jak ĝmierü potĊĪna jest MiłoĞü” (Pnp 8,6).
W katechezach Jana Pawła II poĞwiĊconych małĪeĔstwu i rodzinie w latach 1979-1984, w których papieĪ połoĪył zrĊby pod teologiĊ
ciała, sporo miejsca zajmuje PieĞĔ nad pieĞniami. Strofy biblijnego
poematu wspomagają papieską koncepcjĊ miłoĞci, której charakterystyka
etapów i kluczowych momentów nosi piĊtno stylu analiz fenomenologicznych: nie psychologizowaü, lecz uchwyciü istotĊ i związki istotnoĞciowe, które sprawiają, ze miłoĞü seksualna jest tym, czym jest. Taki
opis zachowuje swoistą dynamikĊ miłoĞci. Struktura tekstu papieskiego
uwidocznia wizjĊ antropologiczną w jego nauczaniu. Interpretacja PieĞni
nad pieĞniami ma oĞwietliü zasadnicze elementy zakochania: fascynacjĊ,
bliskoĞü, przyjaĨĔ, poĪądanie, tĊsknotĊ28.
Ciało staje siĊ Ĩródłem wzajemnej fascynacji, bo to na ciele zatrzymuje siĊ wprost i bezpoĞrednio owo przejĊcie siĊ drugim człowiekiem, drugim (kobiecym lub mĊskim) „ja”, które w wewnĊtrznym poruszeniu serca inicjuje miłoĞü. PrzeĪycie piĊkna kształtuje upodobanie,
które jest wzajemną fascynacją. Objawiająca siĊ miłoĞü ma charakter
osobowy poprzez nazywanie oblubienicy „przyjaciółką” (Pnp, 4,7),
„siostrą” (Pnp 8,8)29. Prawdziwym dobrem poĪądanym w miłoĞci dwojga
ludzi jest osoba, zatem takĪe ciało, lecz nie tylko ciało (jest to zaląĪek,
tak zwanej, „teologii ciała” – o miłoĞci i ciele, którą Jan Paweł II przedstawił w ksiąĪce pt. MĊĪczyzną i niewiastą stworzył ich. Istotnym wersetem PieĞni nad PieĞniami jest wiersz: „Wielkie wody nie ugaszą miłoĞci,
a strumienie nie zaleją jej” (Pnp 8,7), który opiewa piĊkno miłoĞci małĪeĔskiej, prawdziwej miłoĞci, obejmującej sferĊ ciała, duszy i ducha.
Chodzi o ukazanie małĪeĔstwa jako relacji pomiĊdzy mĊĪczyzną i kobietą, relacji „zaprojektowanej” i błogosławionej przez Boga, bo „w przymierzu małĪeĔskim mĊĪczyzny i kobiety właĞnie poprzez «mowĊ ciała»
wyraĪa siĊ i urzeczywistnia tajemnica, która ma swe Ĩródło w Bogu
samym” 30 – wtedy wytrwa miłoĞü aĪ do koĔca ich ziemskiego Īycia.
28

M.Grabowski, Lekcja o zakochaniu – Jan Paweł II komentuje PieĞĔ nad pieĞniami, „Paedagogia
Christiana”, r. 4: 2000, nr 1 (5), s. 26, 34.
29
Vide: J.Kudasiewicz, PieĞĔ nad pieĞniami w Jana Pawła II teologii ciała, „Ethos”, red. T.StyczeĔ,
r.20: 2007, nr 3-4 (79-80), s. 165-179.
30
Jan Paweł II, MĊĪczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, [w:] O Jana Pawła II teologii ciała,
T.StyczeĔ SDS (red.), Lublin 1998, s. 104-105.
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PapieĪ połączył zagadnienia ‘biblijne’ i ‘liturgiczne’, tj. wskazał na
sytuacjĊ, w której „miłoĞü oblubieĔcza” staje siĊ liturgią, gdy „mowa
ciała” poprzez doĞwiadczenie sacrum staje siĊ Ğrodkiem poznania tego,
co Bóg zamyĞlił dla Ğwiata i dla ludzkoĞci „od początku”31.
Oprócz katechez ukazały siĊ dokumenty papieskie dotyczące tzw.
teologii ciała, min. List apostolski Mulieris dignitatem, w którym moĪna
odnaleĨü znaczenia podstawowych pojĊü (kluczy), jakich papieĪ uĪywał
przy omawianiu zagadnieĔ antropologicznych, by ukazaü całoĞciowy
obraz człowieka (mĊĪczyzny i kobiety) stworzonego na „obraz BoĪy” i
obdarzonego płciowoĞcią, która prowadzi do wzajemnego daru z siebie
(miłoĞci). „Obraz i podobieĔstwo Boga w człowieku stworzonym jako
mĊĪczyzna i kobieta oznacza »jednoĞü dwojga« we wspólnym człowieczeĔstwie. Ta »jednoĞü dwojga«, bĊdąca znakiem komunii interpersonalnej, wskazuje na to, Īe w stworzenie człowieka zostało wpisane równieĪ
pewne podobieĔstwo do Boskiej komunii (communio). To podobieĔstwo
zostało wpisane jako właĞciwoĞü osobowego bytu obojga, mĊĪczyzny i
kobiety – równoczeĞnie jako wezwanie i zadanie” (nr 6-8). W tym sensie
„zadanie miłoĞci stworzeĔ (rodzina naturalna: ojciec-matka-dziecko) jest
autentycznym obrazem Trójcy (łac. imago Trinitatis). Elementarne doĞwiadczenie człowieka jest jedyną drogą ku afirmacji osoby, jej zdolnoĞci nawiązywania relacji w rodzinie, w innych wspólnotach i w całym
społeczeĔstwie32.
W warstwie poetyckich znaczeĔ ‘dosłownych’ treĞcią PieĞni nad
pieĞniami jest wzajemne wyraĪanie uczuü miłosnych i ich pochwała,
popadanie w zachwyt i rozkoszowanie siĊ piĊknoĞcią cielesną. Jej liryczne wyznania odsłaniają prawdĊ o miłoĞci małĪeĔskiej objawioną przez
Boga. KsiĊga opiewa róĪne aspekty tej miłoĞci. PieĞĔ nad pieĞniami
mówi takĪe o ludzkim erotyzmie, o uczuciu, któremu towarzyszy szukanie przyjemnoĞci seksualnej. Tekst nawiązuje do obrazu rajskiego ogrodu
jako miejsca rozkoszy, za którą tĊskni człowiek (Pnp 4,12-13). MĊĪczyzna, spoczywając u boku ukochanej na łoĪu poĞród zieleni, zachwyca siĊ
jej piĊknem, wykrzykując w uniesieniu: „O, jak piĊkna jesteĞ przyjaciółko moja” (Pnp 1,15). Liczne przykłady ilustrują atmosferĊ uczuciową,
jaka przenika PieĞĔ nad pieĞniami. MiłoĞü teĪ wyzwala szczególne przeĪycie piĊkna, które koncentruje siĊ na tym, co widzialne, chociaĪ ogarnia
równoczeĞnie całą osobĊ. ObrazowoĞü jĊzyka jest tu ujmująca, a szczególne – odwołanie siĊ do natury (metafory, alegorie, obrazy). W przywoG.Weigel, ĝwiadek nadziei. Biografia Jana Pawła II, tłum. D.ChyliĔska, Kraków 2000, s. 435.
A.Scola, Czy koniec podmiotu? Czy człowiek ponownie w centrum?, tłum. P.Mikulska, „Ethos”, red.
T.StyczeĔ, r. 19: 2006, nr 4 (76), s. 71.
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ływanej ksiĊdze kaĪda opisywana czĊĞü ciała posiada swój głĊbszy sens,
np. metaforycznie ukazuje wnĊtrze człowieka. MoĪna zauwaĪyü powrót
do wątku miłoĞci z pierwszych rozdziałów KsiĊgi Rodzaju. MiłoĞü jawi
siĊ tu jako jeden z cudów Boga w róĪnych ujĊciach tematów takich, jak:
obecnoĞü-nieobecnoĞü; wzajemnoĞü uczuü; godnoĞü i dobro osoby ludzkiej; równoĞü kobiety i mĊĪczyzny; tchnienie mądroĞci i optymizmu33.
MiłoĞü opiewana w PieĞni nad pieĞniami nie jest dana raz na
zawsze, pozostaje poszukiwaniem wciąĪ pełniejszego daru z siebie (Pnp
7, 12-14; 8,11). Utwór koĔczy siĊ motywem chĊci połączenia siĊ w
nierozerwalnej jednoĞci. W zakoĔczeniu (Pnp 8,13-14) wypowiedĨ
cechuje antytetyczne napiĊcie (przeciwstawienie czynnoĞci: „odejdĨ”,
„przyjdĨ”), tj. odejĞcie jest jednoczeĞnie drogą powrotu, miłoĞü oblubieĔcza nigdy nie jest statyczna, ale dynamiczna i wciąĪ siĊ rozwija.
Utwór koĔczy siĊ tak samo, jak siĊ zaczął, in medias res34.
PieĞĔ nad pieĞniami (Canticum canticorum) jest kontynuacją i
uwieĔczeniem starotestamentalnej nauki o ludzkiej miłoĞci, rozwijając
myĞl KsiĊgi Rodzaju o tym najpiĊkniejszym „Ğpiewie stworzenia” (Rdz
2,15-24). RelacjĊ „oblubieniec-oblubienica” naleĪy w warstwie dosłownej przekazu biblijnego rozumieü jako [1] relacjĊ „mĊĪczyzna-kobieta”.
Owa miłoĞü moĪe byü interpretowana jednak na innych płaszczyznach
znaczeniowych, a wiĊc nie tylko jako miłoĞü dwojga, ale równieĪ jako
[2] miłoĞü Boga do Izraela, [3] Chrystusa do KoĞcioła, [4] duszy do
Boga. Narracyjna struktura PieĞni nad PieĞniami ujawnia swój walor
pedagogiczny. Mówi nie tyle o tym, czym miłoĞü jest, ile raczej ukazuje
sposoby postĊpowania, w których miłoĞü staje siĊ impulsem i siłą w
kształtowaniu relacji społecznych35. Pnp moĪe byü inspiracją dla małĪeĔstw i rodzin nie tylko chrzeĞcijaĔskich w zakresie kształtowania
relacji wspólnotowych, w tworzeniu kultury rodzinnej.
5. Teologiczno-antropologiczny fundament jednoĞci małĪeĔstwa
W PieĞni nad pieĞniami o miłoĞci oblubieĔczej widoczne są
aluzje do innych ksiąg Starego Testamentu – KsiĊgi Tobiasza, KsiĊgi
Przysłów. Jednak ta ludzka miłoĞü wskazuje na miłoĞü doskonalszą, jaką
33

A.Strus, J.Warzecha, Wprowadzenie w myĞl i wezwanie ksiąg biblijnych. PieĞĔ Izraela. PieĞĔ nad
pieĞniami, Psalmy, Lamentacje, Warszawa 1983, s. 153-167.
34
M.T.Elliott, PieĞĔ nad PieĞniami, [w:] MiĊdzynarodowy komentarz do Pisma ĝwiĊtego. Komentarz
katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, W.F.Farmer (red.), W.Chrostowski (red. wyd. polskie), Warszawa 2001, s. 794.
35
Z.Pawłowski, Biblijna agape. JĊzyk miłoĞci i jego funkcja w kształtowaniu społecznego wymiaru
doĞwiadczenia Boga, „Ethos”, red. A.M.Wierzbicki, r. 11: 1998, nr 3 (43), s. 49.
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jest miłoĞü Boska – to odbicie BoĪej rzeczywistoĞci. PieĞĔ nad pieĞniami
w istocie wyraĪa myĞl, Īe małĪeĔstwo i rodzina oparte na miłoĞci są
instytucjami zamierzonymi przez Boga, stają siĊ wyrazem doniosłej
misji, jaką Bóg zlecił kobiecie i mĊĪczyĨnie. W osobie drugiego człowieka spotyka człowiek odbicie BoĪej miłoĞci. Bóg zawarł przymierze,
przez które całkowicie oddał siĊ ludziom. W taki sam sposób chrzeĞcijanie rozumieją przymierze małĪeĔskie. We wzajemnej miłoĞci małĪonków Bóg Jeden w Trójcy Osób pragnął ukazaü Ğwiatu to przymierze,
które zawarł ze swoim ludem36.
Cytując biblijny tekst o Boskim ustanowieniu małĪeĔstwa jako
związku najĞciĞlejszego zjednoczenia mĊĪa i Īony (por. Rdz 2,24), Apostoł Narodów głosił, Īe „Tajemnica to wielka, a ja mówiĊ: w odniesieniu
do Chrystusa i do KoĞcioła” (Ef 5, 32). Fragment PieĞni nad pieĞniami
(Pnp 4,12) mówiący o tym, Īe Oblubienica jest „ogrodem zamkniĊtym”,
prowadzi do interpretacji, którą znajdujemy w Nowym Testamencie,
gdzie chrzeĞcijaĔskie małĪeĔstwo zostaje nazwane wielką tajemnicą „w
odniesieniu do Chrystusa i do KoĞcioła” (Ef 5,32)37. ĝw. Paweł w LiĞcie
do Efezjan (Ef 5,21-33) odsłonił najgłĊbszą warstwĊ teologiczną małĪeĔstwa – znaku Misterium Chrystusa. Tu miłoĞü BoĪa przybrała wcieloną
postaü oblubieĔczego zjednoczenia. Chodzi o nowe i wieczne Przymierze
miłoĞci zawarte na KrzyĪu i przypieczĊtowane Krwią ChrystusaOblubieĔca, umierającego dobrowolnie za OblubienicĊ swoją – KoĞciół,
czyli cały lud BoĪy. To właĞnie Misterium-Przymierze uobecnia siĊ w
pełni podczas kaĪdej Mszy Ğw. W Eucharystii dokonuje siĊ swoiste
zjednoczenie człowieka z Bogiem (zjednoczenie przebiega na dwóch
poziomach), tj. nastĊpuje tajemnicze przenikniĊcie i zespolenie Chrystusa
z człowiekiem. Dokonuje siĊ ono nie tylko w sferze ducha (Chrystus jako
istota duchowa działa w sferze ludzkiego ducha), ale równieĪ w sferze
zmysłowej (Ciało Chrystusa przyjmuje siĊ w sposób fizyczny, jako swoisty pokarm). Analogiczne zjawisko zachodzi w komunii małĪeĔskiej38.
Narzeczeni stają siĊ małĪeĔstwem przez „słowo” przysiĊgi małĪeĔskiej – zwrócił na to uwagĊ Jan Paweł II w swojej teologii ciała39. W
formule ustanowienia przymierza małĪeĔskiego (Rdz 2,24) składającej
siĊ z trzech czĊĞci, ujawnia siĊ jej trynitarny charakter:
J.Misiurek, ĝwiĊtoĞü Īycia małĪeĔskiego, „Ateneum KapłaĔskie”, red. W.KarasiĔski, r. 101: 2007,
z.2 (588), t. 149, s. 268; Episkopat Belgii, MałĪeĔstwo dziĞ, tłum. A.Frej, „Pastores”, red. J.Augustyn,
r.3: 2000, nr 4 (9), s. 128.
37
Vide: J. Kudasiewicz, PieĞĔ nad pieĞniami w Jana Pawła II teologii ciała, „Ethos”, red. T.StyczeĔ, r.
20: 2007, nr 3-4 (79-80), s. 165-179.
38
K.Knotz, Akt małĪeĔski. Szansa spotkania z Bogiem i współmałĪonkiem, Kraków 2001, s. 92.
39
Jan Paweł II, MĊĪczyzną i niewiastą stworzył ich..., op. cit., s. 403-405.
36
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1) opuszczenie – na wzór Boskiego opuszczenia, gdy Syn BoĪy opuĞcił
Ojca (Mt 6,9), wszak w opuszczeniu ujawnia siĊ tajemnica Ojca;
2) połączenie – bo „Słowo stało siĊ Ciałem” (J 1,14), wszak wejĞcie do
małĪeĔstwa dokonuje siĊ przez słowo na wzór Boskiego OblubieĔca,
który połączył siĊ z ludzkoĞcią-oblubienicą przez słowo, a w połączeniu
objawia siĊ tajemnica Wcielonego Słowa;
3) wspólnota („...i bĊdą ciałem jednym”; to jest moĪliwe w Tajemnicy
Trzeciej Osoby), wszak nastĊpuje ukonstytuowanie siĊ małĪeĔstwa jako
wspólnoty osób (łac. communionis personarum)40.
Przez analogiĊ wspomniany powyĪej oblubieĔczy aspekt wspólnotowy odnosił siĊ do narodzin KoĞcioła jako wspólnoty, którą utworzył
Duch ĝwiĊty w dniu PiĊüdziesiątnicy. Prorocka ksiĊga PieĞni nad pieĞniami była tym wielkim prognostykiem przyszłego poĞlubienia „nowego
Izraela” przez Chrystusa, czyli zapowiedzią szczególnych darów oblubieĔczych w Nowym Testamencie. Jezus Chrystus trafił juĪ na grunt
przygotowany, posługując siĊ przypowieĞcią o godach weselnych dla
wyraĪenia szczĊĞcia płynącego z BoĪego zaproszenia i przyjĊtego przez
człowieka (Mt 9, 15; 25, 1-12), dlatego Apostołowie widzieli w KoĞciele
OblubienicĊ Chrystusa (2 Kor 11,2; Ef 5, 23-29)41. Podobnie w małĪeĔstwie obecnoĞü Ducha ĝwiĊtego konstytuuje wspólnotĊ małĪeĔską i
stanowi o jej nierozerwalnoĞci. W chrzeĞcijaĔstwie małĪeĔstwo jest
odwzorowaniem Īycia wewnĊtrznego Trójcy ĝwiĊtej. Bóg obdarzył
człowieka sobą i odcisnął w Īyciu ludzkim swoje Trójjedyne Oblicze42.
Spotkanie z Bogiem w komunii małĪeĔskiej i miĊdzy samymi
małĪonkami moĪna przedstawiü za pomocą wizji trzech ołtarzy. Pierwszym z nich jest ołtarz eucharystyczny, gdzie małĪonkowie spotykają siĊ
na modlitwie, jednają siĊ z Bogiem i miĊdzy sobą. Drugim ołtarzem jest
stół domowy, który staje siĊ metaforą wiĊzi, stanowi symbol wszystkich
spotkaĔ, bĊdących okazją do rozmowy, dzielenia siĊ, wyjaĞniania spraw
małĪeĔskich i rodzinnych. Trzecim ołtarzem jest wspólne łoĪe, gdzie
małĪonkowie okazują sobie miłoĞü oraz partycypują w akcie stwórczym
Boga. „ĩona dzieli stół i łoĪe oblubieĔca. Na równi z nim bierze udział w
prokreacji, jest powiernikiem jego słów i sekretów, zna wszystkie jego
sprawy, jest zjednoczona z nim jak ciało jest zjednoczone z głową” (Jan
40

M.MicherdziĔski, O moĪliwoĞci trynitarnej interpretacji formuły ustanowienia przymierza małĪeĔskiego Rdz 2,24, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, red. J.Chmiel, r. 54: 2001, nr 3, s. 220.
41
O.Filek, Dojrzewanie oblubieĔczej miłoĞci BoĪej na przykładzie sł. B. S. Emilii Podoskiej, norbertanki (1845-1889), „Analecta Cracoviensia”, red. J.M.Dyduch, L.Kamykowski, r. 30-31: 1998-1999,
s.151.
42
Jan Paweł II, MĊĪczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament, [w:] O Jana Pawła II teologii ciała,
T.StyczeĔ (red.), Lublin 1998, s. 403-405.
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Chryzostom)43. MałĪeĔstwo chrzeĞcijaĔskie zostaje uĞwiĊcone obecnoĞcią Chrystusa w chwili zawierania sakramentu. MałĪeĔstwo to jest
miejscem ĞwiĊtym, tak samo jak miejscem ĞwiĊtym jest rodzina chrzeĞcijaĔska, gdy Bóg staje siĊ jednym z Członków rodziny44.
Wyzwolenie narodu wybranego z Egiptu oznaczało odkrycie
wielkiej i bezinteresownej miłoĞci Boga do człowieka, która szczególnie
ukazana została w Biblii, która mówi kaĪdemu pokoleniu o doĞwiadczeniu wyzwolenia z niewoli i radoĞci spotkania z Bogiem, uĞwiadamia, Īe
w kaĪdym pokoleniu człowiek powinien widzieü siebie samego tak, jak
gdyby to on sam wyszedł z Egiptu. Z tekstu (Rdz 2,25) i kontekstu wynika, Īe człowiek został stworzony jako szczególne dobro w relacji do
Boga („widział Bóg, Īe było bardzo dobre” – Rdz 1,31), ale zarazem jako
szczególne dobro dla innego człowieka. Po pierwsze, dobrem jest człowiek sam w sobie. Po drugie dobrem jest kobieta (niewiasta) dla mĊĪczyzny i mĊĪczyzna dla kobiety (we wzajemnoĞci).
6. Papieskie inspiracje dla wychowania w rodzinie
Obowiązek wychowania jest szczególnie trudny do realizacji,
jednak w rodzinie chrzeĞcijaĔskiej urzeczywistnia siĊ praca nad formacją
duchową. MałĪonkowie podejmują ją najpierw wobec siebie nawzajem, a
dopiero potem wobec dzieci. Wychowanie po chrzeĞcijaĔsku oznacza
wychowanie z Chrystusem (Przewodnikiem, Drogą, Prawdą i ĩyciem45).
Rodzina jest pierwszym Ğrodowiskiem kształtowania siĊ ładu
społecznego, kształtowania norm moralnych i stanowi filar stabilizacji
społecznej46. Rodzina stanowi pierwsze i zasadnicze Ğrodowisko wychowawcze, jej wychowawczej działalnoĞci nie jest w stanie zastąpiü jakiekolwiek inne Ğrodowisko.
Od początków chrzeĞcijaĔstwa rodzina była okreĞlana jako „domowy KoĞciół”. Jan Paweł II wiązał bardzo ĞciĞle misjĊ wychowania
przekazaną małĪonkom w sakramencie małĪeĔstwa z wychowawczym
posłannictwem KoĞcioła. W adhortacji Familiaris consortio podkreĞlał,
„Īe poprzez sakrament małĪeĔstwa zadanie wychowawcze rodziców
nabiera godnoĞci i charakteru powołania stając siĊ prawdziwą i w Ğci43

K.Knotz, Akt małĪeĔski. Szansa spotkania z Bogiem…op. cit., s. 199.
J.Perszon, Rodzina – zagroĪona nadzieja. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II, „Ateneum
KapłaĔskie”, red. W.KarasiĔski, r. 100: 2006, z. 2 (582), t. 146, s. 9-10.
45
S.SuwiĔski, Wychowanie dziecka do Īycia Eucharystią, „Ateneum KapłaĔskie”, red. W.KarasiĔski,
r. 100: 2006,z. 3 (583), T. 147, s. 63.
46
E.Dybowska, Oblicze współczesnej rodziny polskiej, „Problemy Rodziny”, oprac. A.RadwaĔska, r.
43: 2003, nr 3, s. 39-41.
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słym sensie posługą KoĞcioła w dziele budowania jego członków” (FC
38). PapieĪ przypomniał w adhortacji Catechesi tradendae, Īe jednym ze
skuteczniejszych sposobów chroniących przed współczesnymi zagroĪeniami jest modlitwa łączona z Īyciem. „W rodzinie chrzeĞcijaĔskiej ma
siĊ dokonaü włączenie wszystkich władz dziecka w Īywy kontakt z
Bogiem” (CatT 36)47.
JeĪeli społeczeĔstwa ludzkie — a wĞród nich rodzina — Īyją w
orbicie zmagaĔ pomiĊdzy cywilizacją miłoĞci a jej antytezami, to trzeba
dla tych zmagaĔ szukaü ostatecznej podstawy w słusznym sposobie
rozumienia człowieka oraz tego, co stanowi o spełnieniu, „urzeczywistnieniu” jego człowieczeĔstwa 48 . Według papieĪa, powołaniem kaĪdej
rodziny chrzeĞcijaĔskiej jest ukazywanie, Īe moĪliwe jest przeĪywanie
małĪeĔstwa w sposób całkowicie zgodny z zamysłem BoĪym oraz z
prawdziwymi potrzebami ludzi, samych małĪonków, a przede wszystkim
dzieci49. Rodzina jest wezwana, aĪeby swoim przykładem i Ğwiadectwem
oĞwiecała tych, którzy szukają prawdy (FC 54)50. PapieĪ Jan Paweł II
podkreĞlał, Īe prawdziwe wychowanie w rodzinie powinno zdąĪaü do
kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego51. Elementem najbardziej wyróĪniającym nauczanie Jana Pawła II było zwrócenie
uwagi na to, Īe formacja chrzeĞcijaĔska ma odkrywaü przed dzieckiem
relacjĊ czy korelacjĊ, jaka zachodzi miĊdzy modlitwą, liturgią i Īyciem52.
Przykładem rodzin umocnionych Bogiem, które stają siĊ siłą
człowieka i całego narodu, są rodziny Īyjące na wzór ĝwiĊtej Rodziny z
Nazaretu. ĝwiĊtoĞü jest powszechnym powołaniem ochrzczonych (Kon-

47

S.DziekoĔski, Formacja chrzeĞcijaĔska w rodzinie w nauczaniu KoĞcioła, Warszawa 2006, s.146,
476-479; J.Wilk, Rodzina jako podstawowe Ğrodowisko wychowawcze w Ğwietle doktryny KoĞcioła
katolickiego, [w:] Wychowanie w rodzinie od staroĪytnoĞci po wiek XX: materiały z konferencji
naukowej Katedry Historii Wychowania, czerwiec 1993 r., J.Jundziłł (red.), Bydgoszcz 1994, s.137141.
48
Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam Sane Ojca ĝwiĊtego Jana Pawła II. Z okazji Roku Rodziny
1994 (nr 14). Adres: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html
[dostĊp 20.12.2012]
49
A.J.Sobczyk, Tajemnica Nazaretu w nauczaniu Jana Pawła II, „Ateneum KapłaĔskie”, red.
W.KarasiĔski, r. 101: 2007, z. 1 (587), t. 148, s. 63.
50
A.R.Roman, Prorocka rola rodziny, tłum. G.Ostrowski, „Communio”, red. K.Dynarski, r. 23: 2003,
nr 4 (136), s. 106-107.
51
S.Kunowski, System chrzeĞcijaĔski wychowania, [w:] Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane,
A.Rynio (red.), Stalowa Wola, 1999, s. 49; A.Rynio, Katolicka myĞl pedagogiczna. Próba syntezy, [w:]
Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, A.Rynio (red.), Stalowa Wola, 1999, s. 415.
52
W.Zdaniewicz, Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Dziecko, sukcesy i poraĪki, W.Piwowarski
(red.), Warszawa-PoznaĔ 1984, s. 181-193.
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stytucja Dogmatyczna o KoĞciele Lumen gentium, 40), dlatego rodziny
chrzeĞcijaĔskie są zaproszone do jej urzeczywistniania w Īyciu.
Jan Paweł II twierdził, Īe człowiek jako istota zarówno duchowa,
jak i fizyczna jest zaleĪny od kultury. Kultura i wychowanie są od siebie
ĞciĞle uzaleĪnione (grec. paidea). Przez kulturĊ człowiek wzrasta ku
dobru, ukazanemu w sposób najpełniejszy w osobie Jezusa Chrystusa.
Człowiek spełnia siĊ w działaniu, które staje siĊ przyczynkiem do rozwoju osoby ludzkiej. W chrzeĞcijaĔstwie celem ostatecznym człowieka jest
Īycie wieczne; ten nadprzyrodzony element zobowiązuje człowieka do
jeszcze wiĊkszej aktywnoĞci doczesnej 53 . ĩycie ludzkie jest nie tylko
dane, zadane, ale i podarowane człowiekowi przez Boga. Dlatego człowiek spełnia siĊ przez dar ze swojego Īycia54. „Bóg i stworzony przez
Niego człowiek. W nim Pierwszy Widzący, poprzez Słowo, które stało
siĊ Ciałem, pokazał »postaü« swej miłoĞci i rozwiesił jej barwy w całym
stworzonym przez Siebie Ğwiecie, a człowiek daje Mu swą odpowiedĨ
Īyciem i tworzoną przez siebie kulturą”55. Kultura jest swoistym układem wartoĞci (dóbr), tworzonych, wybieranych i realizowanych w okreĞlony sposób. Ich tworzenie nadaje sens Īyciu człowieka56. Warto nauczaü umiejĊtnoĞci wyboru dobra i dobrowolnego działania57.
Jan Paweł II dostrzegał niebezpieczeĔstwo kultury masowej,
która zagraĪa procesowi wychowania w rodzinie, narzuca postawĊ biernego przyjmowania zewnĊtrznych mód i okreĞlonych wzorców zachowaĔ. PapieĪ mówił do młodzieĪy: „Musicie od siebie wymagaü, nawet
gdyby inni od was nie wymagali”58. ZachĊcał, aby szanowaü i rozwijaü
dobro wspólne – kulturĊ narodową, która była budowana wysiłkiem
poprzednich pokoleĔ w oparciu o chrzeĞcijaĔskie wartoĞci. MłodoĞü
wymaga brania na siebie odpowiedzialnoĞci za prawdĊ i porządek wartoĞci (hierarchiĊ dóbr): „KaĪdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje teĪ w
53

J.Piątek, Kulturotwórcze elementy antropologii, [w:] Kultura a nasze istnienie, red. J.Łukomski,
Kielce 1999, s. 59, 61; M.A.Krąpiec, Sens kultury chrzeĞcijaĔskiej, Lublin 2004, s.10-13; D.Adamczyk, Wychowanie do budowania kultury chrzeĞcijaĔskiej, „Communio”, red. K.Dynarski, r.25: 2005,
nr 4, s.129.
54
K.Krajewski, Antropologia i etyka Īycia, „Ethos”, red. A.M.Wierzbicki, r. 16: 2003, nr 1-2 (61-62),
s. 29-31, 35.
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A.Merdas, PiĊkno kształtem jest miłoĞci, „Ethos”, red. A.M.Wierzbicki, r. 16: 2003, nr 3-4 (63-64), s.
437.
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A.RodziĔski, Kultura i chrystianizm, „Roczniki Filozoficzne”, r. 17: 1969, nr 4, s. 111.
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J.MiziĔska, PostĊp i okrucieĔstwo, [w:] Humanizm ekologiczny, red. S.Kycia, Lublin 1993, t. 2,
s.153.
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S.J.Kownacka, Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do
Ojczyzny, „Studia Theologica Varsoviensia”, red. S. MĊdala, r.35: 1997, nr 1, s. 221.
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Īyciu jakieĞ swoje »Westerplatte«, jakiĞ wymiar zadaĔ, który trzeba
podjąü i wypełniü (...)”59.
Jan Paweł II nauczał: „KaĪdy z was winien nosiü w sercu pragnienie bycia apostołem w swoim otoczeniu (...). ChrzeĞcijanin powinien
dbaü o swoje człowieczeĔstwo, którego miarą jest ludzkie serce. Młody
człowiek pozbawiony dobrego wychowania to niewydolne serce, by go
wzmocniü naleĪy siĊ modliü »jest siĊ mocnym we wierze dziĊki modlitwie«. (...) Serce w jĊzyku biblijnym oznacza ludzkie duchowe wnĊtrze,
oznacza w szczególnoĞci sumienie (...) człowieka wiĊc trzeba mierzyü
miarą sumienia. Miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba wiĊc
go mierzyü miarą Ducha ĝwiĊtego”60.
Współpraca człowieka z łaską Chrystusową to w istocie proces
wychowawczy odrodzenia siĊ wewnĊtrznego 61 . Nosząc w sobie Ğlad
Boga, człowiek dąĪy ku Niemu. Religia chrzeĞcijaĔska, ukazując obraz
Boga, który jest MiłoĞcią, daje człowiekowi trwały fundament ukierunkowania na pełne zaspokojenie tych potrzeb, co podkreĞla Ğw. Augustyn
w słowach: „UczyniłeĞ nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest serce
nasze dopóki nie spocznie w Tobie”62.
Jan Paweł II w Tryptyku rzymskim napisał o tym, Īe „kto kocha –
widzieü chce choü cieĔ postaci”. Drugą czĊĞü wspomnianego tryptyku
(Medytacje nad „KsiĊgą Rodzaju” na progu Kaplicy SykstyĔskiej) rozpoczyna fragment pt. Pierwszy Widzący. „Ten, który stwarzał, widział –
»widział, Īe było dobre« (...) Prawdziwe, dobre i piĊkne” – widział widzeniem jakĪe innym niĪ ludzkie 63 . Do rodziny (małĪeĔstwa) odnieĞü
moĪna słowa: „ChociaĪ oboje byli nadzy, nie doznawali wobec siebie
wstydu”, który przyszedł wraz z grzechem pychy. Bóg skierował wtedy
do człowieka pytanie: „Gdzie jesteĞ?”. Pytanie to dotyczy w istocie takĪe
godnoĞci ludzkiej (gdzie jest człowiek w swej godnoĞci jako osoba?).
Pytanie to jest zawsze aktualne, takĪe w odniesieniu do rodzin, w których
człowiek rodzi siĊ i umiera, istniejąc pomiĊdzy Początkiem i Kresem64.
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Abstrakt (Streszczenie)
1. Współczesne młode pokolenie staje siĊ przedmiotem przeobraĪeĔ społecznych i
kulturowych. Staje ono przed koniecznoĞcią wyboru okreĞlonych wartoĞci i ukształtowania własnej toĪsamoĞci Młody człowiek musi zmierzyü siĊ z ideową pustką i kryzysem kulturowym naszych czasów, trudnoĞcią z ustaleniem sensu zachodzących zjawisk
i własnej egzystencji. Wychowanie podporządkowano ideologii neutralnoĞci Ğwiatopoglądowej, która sprowadza siĊ do propagowania sceptycyzmu i relatywizmu poznawczego i moralnego. Zrezygnowano natomiast ze Ğwiadomego okreĞlania celów
wychowania i poczucia odpowiedzialnoĞci za jego wyniki. Wspólnym mianownikiem
niekorzystnych przemian społecznych jest „kryzys prawdy”, objawiający siĊ on jako
kryzys takich m.in. pojĊü jak: miłoĞü, wolnoĞü, bezinteresowny dar, osoba. Skutkuje to
odrzuceniem rygorów logiki, a nawet zdrowego rozsądku w formułowaniu teorii, sądów
i opinii równieĪ w sferze Īycia małĪeĔsko-rodzinnego, deprecjonując tradycyjne formy
małĪeĔstwa, rodziny i zacierając właĞciwy sens tych pojĊü i eliminując ze ĞwiadomoĞci
społecznej nadprzyrodzony wymiar tych odwiecznych wspólnot – jako miejsca ĞwiĊtego, KoĞcioła domowego. 2. MłodzieĪ potrzebuje wzoru Īycia. Nauczanie papieskie
pomoĪe młodym ludziom wyjaĞniü istotĊ pojĊcia „miłoĞü”, ukazaü drogĊ rozwoju
miłoĞci i jej odmian. PapieĪ Jan Paweł II analizował zagadnienie miłoĞci na przykładzie
PieĞni nad pieĞniami. Jego katechezy, oparte na Biblii i liturgii, ukazały głĊbiĊ oraz
piĊkno relacji mĊĪczyzny i kobiety, mĊĪa i Īony. NaleĪy na nowo odkrywaü i powracaü
do najwaĪniejszych myĞli Jana Pawła II, który nauczał, przypominał o godnoĞci i
ĞwiĊtoĞci małĪeĔstwa oraz rodziny. Przekazywaü wartoĞci, normy i wzory zachowaĔ
społecznych, moralnych i religijnych, nauczając o miłoĞci, o odpowiedzialnym rodzicielstwie, o ĞwiĊtoĞci Īycia i o godnoĞci człowieka. Aby młodzi ludzie mieli ĞwiadomoĞü nadprzyrodzonego wymiaru swego Īycia, Īe to, co robią, ma swój głĊbszy sens i
skutek duchowy. 3. Przykładowy wybór zasadniczych twierdzeĔ teologicznych na temat
miłoĞci, godnoĞci człowieka, małĪeĔstwa i rodziny moĪe zaowocowaü zrozumieniem i
właĞciwym przeĪyciem rzeczywistoĞci miłoĞci, sakramentu małĪeĔstwa oraz procesu
tworzenia chrzeĞcijaĔskiej rodziny. SiĊganie do Biblii, do nauki KoĞcioła, zwłaszcza
nauczania Jana Pawła II, właĞciwie ukierunkuje i uwraĪliwi młodych ludzi na dawanie
Ğwiadectwa Īycia chrzeĞcijaĔskiego. 4. Nauka Jana Pawła II o godnoĞci człowieka,
małĪeĔstwa i rodziny, powinna uzdalniaü człowieka do takiego Īycia, by üwicząc siĊ w
wierze, nadziei i miłoĞci, umieĞcił on Boga w centrum swego Īycia.
Słowa kluczowe:
Jan Paweł II, pojĊcie miłoĞci, PieĞĔ nad pieĞniami, godnoĞü człowieka, communio
personarum – duchowa przestrzeĔ przymierza małĪeĔskiego, ĞwiĊtoĞü rodziny, wartoĞü
Īycia, wychowanie, katechizacja,
The Title in English:
The Dignity of the Family in the Thoughts of John Paul II and the Interpretation “The Song of
Songs”
Abstract (Summary):
1. The contemporary younger generation becomes a subject of social and cultural
transformations. It comes across the necessity of choosing particular values and shaping
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their own identity. A young man must meet with ideological emptiness and cultural
crisis of these days, with the difficulty of establishing a sense of the current phenomena
and one’s own existence. A persons’ upbringing has been subordinated to the ideology
promoting the neutrality of views, which means bringing forward cognitive and moral
scepticism and relativism. At the same time, conscious defining goals of education and
the sense of responsibility for its results has been given up. The common denominator
of these adverse social changes is the/a "crisis of truth", which is manifested as a/the
crisis of the categories like, e.g.: love, freedom, free gift, a person. It results in rejecting
the requirements of logic and even of common sense in formulating any theory or
judgements and opinions also with regard to the marital-family life, in depreciating
traditional form of marriage and family, blurring the proper meaning of these categories
and eliminating from the social awareness the supernatural dimension of the everlasting
communities - as the holy place, the home Church. 2. Young people need the/a pattern
of life. The Pope's teaching will help the young people to understand the meaning of the
concept of "love", to show the path of maturing of love and its variations. Pope John
Paul II examined the question of love on the example of the Song of Songs. His monumental catechesis, based on the Bible and liturgy, reveal the depth and beauty of the
relationship between man and woman, husband and wife. It is necessary to return to and
rediscover the main thought of John Paul II, who kept teaching and reminding of the
dignity and holiness of marriage and family. How to transmit values, norms and patterns
of social, moral and religious, teaching about love, responsible parenthood, holiness of
life and human dignity. So young people were aware of supernatural dimension of their
life and that what they do has a deeper meaning and spiritual effect. 3. A sample selection of basic theological statements about love, human dignity, marriage and family
may lead to understanding and proper experience of the reality of love, marriage and the
process of building the Christian family. Drawing from the Bible, the Church's teaching,
especially the teaching of John Paul II, may properly direct and sensitize young people
to bear witness to the Christian life. 4. John Paul II's teaching on human dignity, marriage and the family, should enable a person to live in such a way that by excercising
faith, hope and love one will place God at the center of one’s life.
Key words:
Pope John Paul II, the concept of love, The Song of Songs, human dignity, communio
personarum - spiritual space of marital covenant, the holiness of family, the value of
life, education, catechesis
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UrzĊdu Miejskiego w Pszczynie pt. „Ludzie Naszej Ziemi”. Uczestniczka projektu
badawczego pt. „Wychowanie i edukacja ku dojrzałemu przeĪywaniu wiary we wspólnocie chrzeĞcijaĔskiej” ks. prof. dr. hab. Henryka Krzysteczko (Zakład Katechetyki,
Pedagogiki ChrzeĞcijaĔskiej i Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu ĝląskiego w Katowicach. E-mail: nruman[at]interia.pl
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[Rev.] Aleksandra Pethe, Ars, fides et ratio: esej teologiczny?
(Tischner – Pasierb – Szymik), Siedlce: Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 2012, s. 271,
bibliogr. s. 243-264, indeks.
W polskiej historii badaĔ literackich mamy juĪ prace poĞwiĊcone
esejowi religijno-filozoficznemu, jednak esej teologiczny (bardzo w
ostatnich latach popularny) nie doczekał siĊ dotąd jakiegokolwiek ujĊcia
literaturoznawczego. Rozprawa Aleksandry Pethe Ars, fides et ratio: esej
teologiczny? (Tischner – Pasierb – Szymik) (Siedlce 2012) wypełnia
dotkliwą lukĊ badawczą, przywraca naszej uwadze zjawisko waĪne i
ciekawe. JeĞli dobrze rozumiem intencje autorki, ksiąĪka jest próbą
monografii pewnej odmiany gatunkowej. Obszerna pierwsza czĊĞü rekonstruuje szerokie kulturowe tło zjawiska i jego cechy, zaĞ druga poĞwiĊcona jest analizie pojedynczych, reprezentatywnych „egzemplarzy”
gatunku.
I tak oto w pierwszym rozdziale natrafiamy na próbĊ opisu „polskiej ponowoczesnoĞci”. Najpierw (s. 22) pojawia siĊ krótka historia
samego pojĊcia „postmodernizm” (autorka odwołuje siĊ m.in. do prac
Zygmunta Baumana) i definicja tego terminu sformułowana przez Włodzimierza Boleckiego (s. 24), nastĊpnie zarys polskiej „recepcji” postmodernistycznych idei i próba polemiki z ponowoczesną koncepcją
humanistyki, etyki i religii.
Drugi rozdział rekonstruuje kontekst współczesnej teologii. Autorka poszukuje przede wszystkim momentów „otwarcia” teologii na
literaturĊ. Odnajduje je wĞród postulatów szerszego „upodmiotowienia”
teologicznego dyskursu, skorelowania go z osobistym doĞwiadczeniem
wiary teologa i wĞród nakazów otwarcia jĊzyka teologii na jĊzyki innych
nauk i dziedzin Īycia (s. 52). W podrozdziale pt. Teolog i literatura
badaczka odsłania stopniowe dojrzewanie refleksji literaturoznawczej do
analizy i interpretacji idei teologicznych w dziełach literackich, przede
wszystkim jednak ewolucjĊ wewnątrz samej teologii, prowadzącą do
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postrzegania literatury jako locus theologicus, co wiĊcej – do uznania
literatury za sprzymierzeĔca w wypracowywaniu nowego jĊzyka teologii
i nowych form jej wyrazu. Za ks. Jerzym Szymikiem, autorka referuje
poglądy Jean-Pierre’a Maninge’a, który podkreĞla, iĪ właĞnie esej „posiada naturalne wprost predyspozycje, aby pełniü rolĊ medium dla »teologii «” (s. 64).
W trzecim rozdziale rozprawy, doktor Pethe przypomina stan polskich badaĔ nad esejem jako gatunkiem literackim. Wydaje siĊ, Īe niepotrzebnie odwołuje siĊ do ujĊü słownikowych, wpada jednak podkreĞliü,
Īe sprawnie referuje zasadnicze myĞli o formie eseju, zawarte w pracach
takich badaczy jak m.in. Wojciech Głowala, Tadeusz Bujnowski, Marta
Wyka, Roma Sendyka, Małgorzata Krakowiak, Dorota Heck, Andrzej
Zawadzki, Jan BłoĔski oraz Paweł Markowski. TrochĊ szkoda, Īe autorka nie pokusiła siĊ o ujĊcia diachroniczne, pozwalające Ğledziü nie tylko
proste „przyrastanie refleksji”, ale i zasadnicze zmiany w sposobie myĞlenia i pisania o tej formie. Gdyby jeszcze przy tym uwzglĊdniła pracĊ
Krzysztofa Dybciaka pt. Inwazja eseju („PamiĊtnik Literacki”, 1977 nr 4)
mogłoby siĊ okazaü, Īe juĪ w latach siedemdziesiątych rozkruszano
strukturalistyczny paradygmat ujmowania tego gatunku, pisano o jego
relacyjnoĞci, antycypując o wiele póĨniejsze tezy Michała Pawła Markowskiego. Nie z nich jednak korzysta autorka. Podejmując decyzje
metodologiczne, stara siĊ raczej uchwyciü „miejsca wspólne” rozlicznych teorii i na ich podstawie sformułowaü swoisty „ekstrakt” gatunkowych właĞciwoĞci eseju.
Druga czĊĞü pracy zmienia optykĊ spojrzenia, przenosi je z ogółu
na szczegół. Dr Pethe rozpoczyna wywód od przypomnienia historii
polskiego eseju religijnego oraz badaĔ nad nim i stara siĊ wyjaĞniü, na ile
kategorie literaturoznawcze mogą byü uĪyteczne w opisie dyskursu
teologa – zwłaszcza gdy ten posługuje siĊ formą eseju. Trzy ostatnie
rozdziały poĞwiĊcone są kolejno eseistycznej twórczoĞci kaĪdego spoĞród autorów wymienionych w tytule ksiąĪki. Zawierają m.in. dane biobibliograficzne dotyczące poszczególnych pisarzy (warto podkreĞliü
dobrą orientacjĊ habilitantki w rozległej literaturze przedmiotu), odsłaniają niektóre właĞciwoĞci ich esejów i wybrane problemy w nich poruszane. Pisząc o autorze Filozofii dramatu, doktor Pethe podkreĞla, Īe
„wĞród komentatorów twórczoĞci Józefa Tischnera dominuje przekonanie, Īe o charakterze jego bogatej spuĞcizny pisarskiej zadecydowały
inspiracje filozoficzne” (s. 118). Wybiera jednak do analizy te teksty –
nie brak ich wĞród pism eseisty – które przekraczają horyzont filozofii i
wyraĨnie sadowią siĊ na terenie teologii. Obiektem obserwacji czyni
przede wszystkim zbiór Ksiądz na manowcach, wymienia równieĪ inne,
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pozostające w orbicie refleksji teologicznej (warto dodaü, Īe doczekały
siĊ one ostatnio osobnego opracowania w ksiąĪce Jerzego Sikory pt.
TwórczoĞü kaznodziejska ks. Józefa Tischnera, Warszawa 2012). Autorka
próbuje omówiü Tischnerowską „koncepcjĊ eseistycznego przekazu”, jej
dialogowy charakter i metaforyczny jĊzyk. W rozdziale poĞwiĊconym
eseistyce ks. Janusza Stanisława Pasierba dowiadujemy siĊ z kolei o
wyraĨnie w niej zaznaczonej obecnoĞci „ja” autorskiego i programowej
otwartoĞci tekstów, badaczka Ğledzi takĪe metateologiczne wypowiedzi
pisarza oraz ukazuje obecne w nich refleksje metaliterackie i metajĊzykowe (dotyczące m.in. zagadnieĔ formy i słowa). Stara siĊ przy tym
dementowaü zakorzenione w opracowaniach przekonanie, Īe eseistyczne
dociekania Pasierba koncentrują siĊ głównie wokół sztuki i kultury a nie
– wokół teologii. Ostatni rozdział – poĞwiĊcony twórczoĞci ks. Jerzego
Szymika – odsłania zasady rządzące konstrukcjĊ jego esejów, Īywioł
subiektywny i autobiograficzny w nich obecny, a takĪe jego teologiczne
refleksje na temat literatury. ZakoĔczenie rozprawy stanowi rekapitulacjĊ
osiągniĊtych rezultatów badawczych.
Jak je scharakteryzowaü? Budzą pewien niedosyt, wypada chyba
rozpocząü od zastrzeĪenia, Īe ksiąĪka piĊtrzy rozmaite zapory utrudniające identyfikacjĊ stawianych problemów i ocenĊ sposobu ich rozwiązywania. Przeszkodą okazuje siĊ niekiedy warstwa edytorsko-jĊzykowa.
Omyłki w nagłówkach niektórych rozdziałów i błĊdy interpunkcyjne
moĪna by przypisaü nie doĞü starannej korektorce ksiąĪki. Byü moĪe to
właĞnie ona ponosi teĪ winĊ za rozmaite błĊdy składniowe (uwagĊ zwraca zwłaszcza predylekcja do umieszczania orzecznikowego przymiotnika
w narzĊdniku, podczas gdy norma nakłania do mianownika) czy teĪ
niezrĊczne sformułowania typu „w rezultacie przedstawionych dotąd
zagadnieĔ” (s. 102) itp. Bywa jednak, Īe czĊste kłopoty stylistyczne łączą
siĊ w dysertacji z kłopotami terminologicznymi. Na s. 99 autorka aprobatywnie wyraĪa siĊ o KoĞciele jako „instytucji ideologicznej”. Czy jednak
na pewno dobrze pojmuje termin „ideologia”? Jego poprawne rozumienie (odsyłam np. do definicji w Encyklopedii Katolickiej KUL) i znajomoĞü najnowszej historii uniemoĪliwia dziĞ podobne twierdzenia. KoĞciół jako instytucja odwraca siĊ od ideologii co najmniej od czasów
likwidacji PaĔstwa KoĞcielnego (nawet gdyby chodziło o tzw. ideologizacjĊ teologii, to i tak granicĊ stanowiłby Sobór WatykaĔski II). Jeszcze
wiĊkszą konfuzjĊ budzi tytuł jednego z podrozdziałów: Esej teo-logiczny
i literackie kryteria opisu zjawiska. Polszczyzna zna konstrukcje typu
„kryteria oceny” i „kategorie opisu”. Dokonana przez autorkĊ kontaminacja jest błĊdem jĊzykowym i ma istotne konsekwencje logiczne. Czym
bowiem miałyby byü wymienione „literackie kryteria opisu zjawiska”?
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Tekst nie pozostawia wątpliwoĞci, Īe chodzi o strukturalne właĞciwoĞci
eseju (por. uwagi na s. 97-98). Tytuł jest zatem mylący, jego drugi fragment powinien brzmieü „literaturoznawcze kategorie opisu zjawiska”.
DbałoĞü o logikĊ i jĊzykową precyzjĊ nie zawsze towarzyszą wiĊc
wywodom badaczki. Poszczególne czĊĞci rozprawy noszą nazwĊ „kontekstów”. Czy na pewno słusznie? Jak podaje dostĊpny w Internecie
Słownik JĊzyka Polskiego, leksem „kontekst” oznacza „czĊĞü wypowiedzi ustnej lub pisemnej potrzebną do właĞciwego zrozumienia jakiegoĞ
wyrazu, stwierdzenia; otoczenie wypowiedzi”. Opisany w drugim rozdziale stan współczesnej teologii na pewno moĪe stanowiü waĪne tło
pomagające zrozumieü jakąĞ czeĞü problematyki związanej z esejem
teologicznym. MoĪe takim rozjaĞniającym otoczeniem staü siĊ równieĪ
zarys cech kultury postmodernistycznej. Ale podobnym tłem na pewno
nie są badania nad poetyką eseju. Są one raczej obszarem refleksji nad
narzĊdziami badawczymi – waĪnym dla autorki pracy, a nie dla samych
pisarzy i ich twórczoĞci. Zupełnie nie rozumiem równieĪ, dlaczego i w
jaki sposób kontekstem mają byü rozdziały analityczne – poĞwiĊcone
esejom Tischnera, Pasierba i Szymika. Czy takĪe one są tłem do jakiejĞ
nieznanej wypowiedzi? Chciałbym w to wierzyü, tymczasem jednak
obawiam siĊ, Īe wbrew zasadom logiki i normom jĊzyka polskiego leksem „kontekst” uczyniono w ksiąĪce synonimem wyrazu „rozdział”
(sic!).
Skoro zaĞ mowa o kompozycji pracy, to chciałbym siĊ upomnieü
takĪe o Ğmielszą selekcjĊ i odwaĪniejsze porządkowanie dyskursu. Nasuwa siĊ pytanie: czy rozdział III nie powinien siĊ znaleĨü wĞród objaĞnieĔ dotyczących metodologicznego zaplecza rozprawy (na początku)?
Nie jestem teĪ pewny, czy na pewno warto poĞwiĊcaü tyle uwagi postmodernizmowi i wdawaü siĊ w polemikĊ (która schodzi w pracy do
poziomu publicystycznego), skoro, jak pisze autorka, nie był on dobrze
znany omawianym autorom. Mam równieĪ wątpliwoĞci, czy w pracy o
eseju teologicznym potrzebne są dzieje mód metodologicznych w krĊgach polskich literaturoznawców.
Kiedy pytamy o rezultaty badaĔ, pytamy teĪ o cel pracy. Zapytajmy czy został on wyraĨnie okreĞlony? Zagadnienie wydaje siĊ istotne,
bo umiejĊtnoĞü jasnego stawiania problemu badawczego i konsekwencja
w dowodzeniu nie są mocną stroną dyskursu wypełniającego ksiąĪkĊ. We
wstĊpie odnajdujemy przynajmniej dwie osobne (by nie rzec: wzajemnie
siĊ wykluczające) dyrektywy badawcze. Na s. 9 czytamy: „Do najwaĪniejszych problemów zaliczyü powinno siĊ nie tylko zagadnienia gatunkowe, strukturalne czy wyróĪniki literackoĞci, ale takĪe tematykĊ zmagaĔ autorów z tworzywem literackim”, zaĞ na s. 8 natrafiamy na frag130

ment: „Zatem analizie oraz interpretacji literaturoznawczej – w oparciu o
warsztat, który wypracowała metodologia hermeneutyczna – poddane
zostaną dwudziestowieczne, a takĪe najnowsze wypowiedzi prozatorskie,
które z całokształtu współczesnego dorobku pisarskiego wyróĪniają takie
swoiste cechy jak praktyczne myĞlenie religijne wyrastające z głĊbi
autentycznego Īycia w wierze, niejednokrotnie przybierające kształt
literackiego Ğwiadectwa istnienia i działania Boga w Ğwiecie ludzkim
oraz Ğwiadectwa wzajemnych interakcji Bóg-człowiek”. Pomijam brak
precyzji logicznej (elementy strukturalne zawsze są cechami gatunkowymi), wątpliwą stylistyczną urodĊ obu zdaĔ i błĊdy składniowe w
kaĪdym z nich. Chodzi mi o to, Īe cytowane fragmenty okreĞlają dwa
róĪne cele badawcze, implikują dwa róĪne podejĞcia metodologiczne i
dwa róĪne obszary moĪliwych rezultatów. Analiza genologiczna jest
czymĞ innym niĪ hermeneutyka – wymaga innych procedur i prowadzi
do odmiennych wniosków. Próby ich łączenia musiałyby oznaczaü powrót do dawnych sposobów rozumienia literatury i anachronicznych
sposobów czytania; do opisu formy i treĞci, do mechanicznych wyliczeĔ
cech „formalnych” i powierzchownego opisu głównych wątków czy
problemów.
Wydaje siĊ, Īe tak jednak dzieje siĊ w recenzowanej rozprawie.
Nie dowiemy siĊ ani tego, o jaki rodzaj hermeneutyki literackiej chodzi
autorce, ani teĪ tego, w jaki sposób chce prowadziü obserwacje genologiczne. W miejscu trafnie postawionych zagadnieĔ badawczych czĊsto
natomiast pojawiają siĊ pytania kierujące uwagĊ w stronĊ zagadnieĔ
wykraczających poza nauki o literaturze (por. np. seriĊ pytaĔ na s.107).
Rzecz jest waĪna, bo dobre ustawienie problemu mogłoby w radykalny
sposób zmieniü oblicze ksiąĪki. Genologiczna analiza eseju wymaga
przecieĪ szczególnej wraĪliwoĞci na jego relacyjny charakter. Propozycje
metodologiczne Krzysztofa Dybciaka i Michała Pawła Markowskiego
nakazują za kaĪdym razem widzieü w nim rodzaj naruszenia systemu. Na
pewno jest do pomyĞlenia praca ukazująca, w jaki sposób analizowana
eseistyczna twórczoĞü Tischnera, Pasierba czy Szymika przekracza istniejący porządek form piĞmiennictwa teologicznego. (W przypadku ks.
Jerzego Szymika mamy wszak do czynienia z planowaną i konsekwentnie realizowaną strategią. Autor najpierw – w ksiąĪce W poszukiwaniu
teologicznej głĊbi literatury – formułuje program eseizacji piĞmiennictwa
teologicznego, a nastĊpnie w kolejnych ksiąĪkach konsekwentnie realizuje sformułowane wczeĞniej zasady. Z kolei twórczoĞü Pasierba dostarcza
niezmiernie ciekawych przykładów eseizacji homilii czy nawet mowy
pogrzebowej oraz nadawania gatunkom nieteologicznym statusu eseju
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teologicznego – tak jest m.in. w przypadku pisanych przez teologa recenzji filmowych).
Omijając tĊ waĪną perspektywĊ badawczą, przyjmując strukturalistyczny sposób myĞlenia o gatunkach stanĊła autorka przed koniecznoĞcią dowodzenia, Īe analizowane przez nią eseje... są esejami. Procedura
badawcza nie mogła w takim wypadku polegaü na czym innym niĪ na
sformułowaniu cech eseju (doktor Pethe podaje je na s. 76) i sprawdzeniu,
które z tych cech wystĊpują w pismach wybranych autorów (rozmaite
„czynnoĞci sprawdzające” obserwujemy w trzech ostatnich rozdziałach
pracy). Rezultatem podobnych obserwacji staje siĊ wyliczenie, prosta
rejestracja faktu, Īe w utworach wspomnianych eseistów dochodzi do
głosu subiektywne „ja” autorskie, pojawia siĊ Īywioł autobiograficzny,
dialogicznoĞü, skłonnoĞü do nasycania wywodu rozmaitymi intertekstami,
metaforyzacja jĊzyka, kompozycyjna otwartoĞü itp. Niewiele dowiemy
siĊ o funkcjach i semantyce wymienionych kategorii w konkretnych
tekstach lub zespołach tekstów. Co wiĊcej: poniewaĪ podobna perspektywa badawcza rozdzieliła „eseistyczne” i „teologiczne”, autorka czuje
siĊ w obowiązku uwodniü równieĪ, Īe autorzy, których twórczoĞü omawia, są teologami. SiĊga przy tym po rozmaite argumenty – nie zawsze
dotyczące teologii. CzĊĞü z nich brzmi przekonująco, zbyt łatwo jednak
w moim odczuciu stawia znak róĪnoĞci pomiĊdzy „kapłaĔskim” i „teologicznym”. Co wiĊcej, moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe według badaczki eseje
teologiczne tworzą u nas wyłącznie ksiĊĪa lub eksksiĊĪa. A tak przecieĪ
nie jest.
Trudno zatem oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe metodologiczna hybrydycznoĞü trzech ostatnich rozdziałów ma swe Ĩródło w poczuciu, Īe
analiza genologiczna nie doprowadziła do satysfakcjonujących rezultatów poznawczych. Aby poszerzyü spektrum obserwacji autorka stara siĊ
opisaü czĊĞü problematyki poruszanej przez wspomnianych eseistów.
Przypomina np. „czym jest w definicji Tischnera wiara religijna” (s. 131)
jeszcze na tej samej stronie próbuje uchwyciü funkcjonujący w pismach
eseisty „model właĞciwej postawy duszpasterza” (tamĪe). W rozdziale
poĞwiĊconym kolejnemu autorowi mamy do czynienia z próbą uzasadnienia tezy, Īe „program teologiczny Pasierba moĪna sprowadziü do
zasady polegającej na rozwijaniu refleksji wyrastającej bezpoĞrednio z
tekstu Biblii oraz nurtu teologii patrystycznej, która w całkowicie uzasadniony sposób posługiwałaby siĊ »poetycką obrazowoĞcią« jako podstawową metodą wyrazu” (s. 163). Nieco dalej autorka opisuje kreĞlony
rĊka eseisty portret Erazma z Rotterdamu (s. 164-167) a wreszcie i Pasierbową „teologiĊ formy” (s. 181-194). Choü moĪe siĊ to wydaü dziwne,
praca rzeczywiĞcie realizuje uproszczony model opisu „formy i treĞci”
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(zdawałoby siĊ: dawno przezwyciĊĪony). Wspomniane „pomieszanie
dyskursów” – genologicznego i tematycznego – ma oczywiĞcie waĪne
konsekwencje. Sprawia, Īe zamiast wyraĨnego postawienia problemu i
konsekwentnej argumentacji czĊsto pojawia siĊ tok skojarzeniowy
(zwłaszcza w trzech ostatnich rozdziałach).
Pora na konkluzjĊ. Choü ksiąĪka budzi róĪnego rodzaju niedosyty
i wątpliwoĞci, trudno jednak nie wspomnieü o pozytywach. Jej najwaĪniejszą zaletą jest trudny do podwaĪenia fakt, iĪ odkrywa ona nowy
materiał badaĔ. JeĞli nawet omija bardziej skomplikowane narzĊdzia
analityczne, nie imponuje dyscypliną myĞlową i ĞmiałoĞcią interpretacyjnej wyobraĨni, to jednak dokonuje wstĊpnych rozpoznaĔ, otwiera
drogĊ do kolejnych, doskonalszych eksploracji, wnosząc tym samym
wkład w rozwój badaĔ nad ciekawymi zjawiskami literackimi.
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(1929-1993), Szymik Jerzy (1953-),
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[Rev.:] Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania,
Alina Rynio et al. (ed.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012,
s. 448.
Publikacja pt. Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania
pod redakcją Aliny Rynio, Katarzyny Braun, Anny Lendzion i Danuty
Opozdy, została zaadresowana do wszystkich zatroskanych o religijnomoralne wychowanie społecznoĞci. KsiąĪkĊ podzielono na nastĊpujące
krĊgi tematyczne (rozdziały): 1) wychowanie religijno-moralne w nauce i
myĞli KoĞcioła, 2) obszary rozwoju religijno-moralnego i urzeczywistniania siĊ osoby oraz 3) Ğrodowiskowy kontekst wychowania religijnomoralnego. Dwudziestu szeĞciu autorów z róĪnych oĞrodków naukowych
polskich i zagranicznych podjĊło siĊ opracowania poszczególnych zagadnieĔ.
Tom otwiera wprowadzenie Aliny Rynio na temat znaczenia pojĊcia ‘wychowanie religijno-moralne’. Tekst jej autorstwa ukazał funkcjĊ
Ğrodowisk wychowawczych w procesie formacji moralno-religijnej,
przedstawił dokumenty KoĞcioła odnoszące siĊ do tego zagadnienia,
zawierając ogólną prezentacjĊ kwestii tego typu wychowania, akcentując
prawo jego obecnoĞci w Īyciu publicznym i postulat realnego okreĞlenia
wychowania religijno-moralnego jako zadania priorytetowego. Autorka
przypomniała powszechne powołanie do ĞwiĊtoĞci oraz kwestiĊ udziału
dzieci w praktykach religijnych.
Ks. Zbigniew Marek omówił Wychowanie religijno-moralne,
wskazując nastĊpujące aspekty tej problematyki: religiĊ w Īyciu człowieka, pedagogikĊ religijną (pedagogikĊ religii), wychowanie religijne,
wychowanie moralne. Wymieniając punkty wspólne ‘wychowania’ i
‘wychowania religijnego’, zaakcentował kwestiĊ poszerzenia zakresu
samopostrzegania człowieka i Ğwiata jako jeden z rezultatatów procesu
wychowania chrzeĞcijaĔskiego.
Stanisław KoĞü w rozwaĪaniach Idea rozwoju całego człowieka –
wkład nauki społecznej KoĞcioła w integralną wizjĊ wychowania, omówił
stosowne dokumenty i okreĞlił okolicznoĞci słuĪące rozwojowi człowie135

ka w powołaniu chrzeĞcijaĔskim oraz postulat uwzglĊdniania wymiaru
transcendentalnego w wychowaniu.
Alina Rynio w artykule pt. Pedagogiczne przesłanie błogosławionego Jana Pawła II gwarantem toĪsamoĞci pedagogiki chrzeĞcijaĔskiej,
wyjaĞniła znaczenie terminu ‘wychowanie’, ukazując zarówno „papieski
paradygmat pojmowania integralnoĞci, rozwoju i wychowania” (s. 62),
jak i „teologiczno-antropologiczną podstawĊ papieskiego przesłania
pedagogicznego” (s. 70), konstatując, Īe to nauczanie jest Ĩródłem nadziei, przetrwania cywilizacyjnego zamĊtu oraz budzi z uĞpienia moralnego. To opracowanie nabrało znamion osobistego Ğwiadectwa, bo obok
piĊciu racjonalnie uargumentowanych tez, autorka odwołała siĊ siĊ takĪe
do swoich osobistych spotkaĔ z Ojcem ĝwiĊtym Janem Pawlem II.
Jarosław Horowski w tekĞcie pt. Inicjacyjny charakter wychowania
– próba rekonstrukcji idei w odwołaniu do myĞli Karola Wojtyły zanalizował pojĊcie ‘inicjacji’ oraz inicjacyjny charakter wychowania na przykładzie teorii wychowania odwołującej siĊ do myĞli Karola Wojtyły oraz
praktyk inicjalnych w wychowaniu.
Roman Jusiak w artykule pt. PapieĪa Jana Pawła II wychowanie
społeczne omówił kwestiĊ wychowania społecznego u Jana Pawła II.
Tekst koncentruje siĊ na podstawach realizowanej przez papieĪa koncepcji wychowania. Skupił siĊ na podstawie antropologicznej (filozoficznej),
teologicznej (teologii katolickiej), osobowym autorytecie Jana Pawła II,
ogólnej charakterystyce papieskiej pedagogii i Jego zasługach, elementach społecznych w wychowaniu oraz regułach jego urzeczywistnienia, z
wyakcentowaniem faktu, Īe Jan Paweł II wykrował swego rodzaju własną, osobistą, jĊzykową ekspresjĊ, gesty, znaki, symbole, wykorzystywał
Ğpiew, osobowy kontakt z ludĨmi, a w centrum procesu samowychowania umieĞcił Boga.
Małgorzata Tomczyk w tekĞcie pt. Integralna pedagogika katolicka
w ujĊciu o. Jacka Woronieckiego zaprezentowała nowatorskie pojĊcie
pedagogiki tegoĪ dominikanina w kontekĞcie ujĊü nowoĪytnych i współczesnych, syntetyczny i chrzeĞcijaĔskie model kształcenia i wychowania,
a takĪe formacjĊ sprawnoĞci cnót, eksponując zasadnicze idee o charakterze postulatywnym i konstatując, Īe „(…) szczytem doskonałoĞci jest
zachowaü umiar we wszystkim, co siĊ robi” (s. 121).
Ryszard Polak w artykule pt. Wychowanie religijne człowieka w
ujĊciu ks. Józefa Winkowskiego przedstawił postaü zakopiaĔskiego katechety, kapłana, który poĞwiĊcił siĊ wychowaniu młodzieĪy szkolnej.
Autor przybliĪył jego dzieła i teoriĊ wychowania, przestrzegając przed
naturalistyczną koncepcją pedagogiczną jako jednym z najwaĪniejszych
zagroĪeĔ. Zwrócił siĊ do pedagogów chrzeĞcijaĔskich oraz filozofów,
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psychologów, socjologów i historyków o wiĊksze zaangaĪowanie w
wychowanie religijne człowieka, które ma na celu doprowadzenie nie
tylko chrzeĞcijan do Chrystusa.
Maria Opiela w rozwaĪaniach pt. Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego scharakteryzowała Ĩródła inspiracji dla rozwoju
jego myĞli pedagogicznej, jej społeczno-kulturowy kontekst rozwoju.
Przedstawiła takĪe kwestiĊ integralnego rozwoju dziecka i waĪnoĞci
wczesnego wychowania. Skoncentrowała siĊ na zagadnieniu osoby i
wartoĞci w kontekĞcie dynamiki przedstawionej koncepcji pedagogicznej, konstatując, po pierwsze, Īe Bojanowski wskazał na Chrystusa jako
centrum historii oraz Īywiołów wychowawczych, po wtóre, Īe „ze swoją
wizją wychowania i nowatorskimi rozwiązaniami organizatorskimi wpisał siĊ w nurt rodzącej siĊ w XIX wieku pedagogiki wieku przedszkolnego” (s. 158).
Druga czĊĞü omawianej ksiąĪki nosi tytuł Obszary rozwoju religijno-moralnego i urzeczywistniania siĊ osoby i zawiera osiem artykułów.
Lucyna Dziaczkowska w tekĞcie pt. Religijno-moralny wymiar
rozwoju i wychowania człowieka. Potrzeby i zagroĪenia skupiła siĊ na
swoistej pochwale wychowania człowieka oraz przedstawiła specyfikĊ
wychowania moralnego. Autorka opisała wychowanie religijne i moralne
jako szczególną szansĊ dla budowania toĪsamoĞci człowieka w kontekĞcie zagroĪeĔ wynikających z pseudowychowania moralnego i religijnego, postrzegając, Īe trwałoĞü czy głĊbia wiary zaleĪy przede wszystkim
od Ğwiadectwa Īycia najbliĪszych. Religia jest siłą Īyciodajną i przynosi
wiele korzyĞci, przede wszystkim pozwala uchroniü dorastające pokolenie przed nihilizmem, barbarzyĔstwem, poczuciem braku sensu Īycia,
psychicznym i fizycznym samozniszczeniem.
Witold Starnawski w artykule pt. UnikalnoĞü – jej konsekwencje
dla poznania i rozwoju osoby dotknął problemu znaczenia pojĊcia ‘indywidualnoĞci’ oraz analizował je w kontekĞcie kształtu poznania oraz
działania w rozwoju człowieka. Autor podkeĞlił praktyczny charakter
pedagogiki, takĪe negatywne przejawy indywidualizmu.
Iwona Jazukiewicz poddała analizie na nowo kwestiĊ greckiej arete
w tekĞcie pt. Cnota jako kategoria urzeczywistniania siĊ osób w wychowaniu, akcentując istotĊ cnoty, właĞciwoĞci wszystkich cnót, specyfikĊ
pracy wychowawczej oraz cnotĊ wychowaniu.
Grzegorz Grzybek w artykule pt. Wychowanie jako rozwój osobowoĞci etycznej w czynie ukazał zagadnienie ‘samostanowienia’ jako
warunek samowychowania oraz czyn jako warunek rozwoju osobowoĞci
etycznej, wskazując przy tym na elementy składowe czynu samowychowania w ludzkiej strukturze dąĪenia do celu.
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Stanisław Czesław Michałowski w tekĞcie pt. Na spotkanie człowieka. Edukacja integralna w aksjomacie personologicznym skupił siĊ na
kwestii wizji pedagogii osoby jako nadziei współczesnoĞci, nadto wskazał moĪliwoĞci interpretacji osoby człowieka oraz relacji ludzkich w
Ğwietle ekofilozofii Īycia. Przedstawił edukacjĊ integralną jako uczenie
siĊ całoĞciowego rozumienia rzeczywistoĞci w kontekĞcie praw Īyciowych oraz czynników wychowania.
Stanisława Konefał w artykule pt. Miejsce i rola przyjaĨni w wychowaniu chrzeĞcijaĔskim zaprezentowała przyjaĨĔ jako wartoĞü. Nawiązując do historii wielkich, duchowych przyjaĨni, uznała, Īe podstawą
autentycznej przyjaĨni jest integralny obraz osoby ludzkiej, a przyjaĨĔ to
niezbywalny element wychowania chrzeĞcijaĔskiego, do którego wyzwaniem jest sytuacja egzystencjalna człowieka XXI w.
Ewa Panecka w tekĞcie pt. Zachowania altruistyczne młodzieĪy
drogą do prawdziwego człowieczeĔstwa przedstawiła zagadnienie postaw
młodych ludzi wobec nowej rzeczywistoĞci, ukazała obraz współczesnej
młodzieĪy, potrzebĊ nowej formacji. PodkreĞliła kwestie rozumienia
zachowaĔ altruistycznych, słuĪby w rodzinie jako drogi do prawdziwego
człowieczeĔstwa. Zaprezentowała stanowisko KoĞcioła wobec zachowania altruistycznego młodych ludzi. OkreĞliła szkołĊ jako miejsce urzeczywistniania zachowaĔ altruistycznych, konstatując przy tym, Īe „Wychowanie do miłoĞci braterskiej jest dzisiaj nieodzownym warunkiem
ładu społecznego” (s. 271).
Zbigniew Rudnicki tekĞcie pt. Wychowawcze aspekty refleksji o
umieraniu i Ğmierci zanalizował zagadnienie tajemnicy Ğmierci. Autor
przedstawił Ğmierü jako sytuacjĊ graniczną w perspektywie refleksji
pedagogicznej.
W trzecim rozdziale pt. ĝrodowiskowy kontekst wychowania religijno-moralnego zamieszczono dziewiĊü artykułów.
Jerzy Kołaczkowski w artykule pt. Zasady wychowania dziecka w
rodzinie w Ğwietle „Listu do Efezjan (Ef. 6,4)” wskazał na rodzinĊ jako
najwaĪniejsze Ğrodowisko wychowawcze, na ojca jako wychowawcĊ,
zanalizował metody wychowywania dziecka w rodzinie, w tym zwrócił
uwagĊ na karcenie oraz „napominanie PaĔskie”, przy jednoczesnym
unikaniu pobudzania dziecka do gniewu.
Mieczysław Rusiecki w tekĞcie pt. Wychowanie religijne w rodzinie podjął problematykĊ wychowania religijnego, kwestiĊ prawa rodziców do niego, problem uwarunkowaĔ potrzebnych do zachodzenia prawidłowych oddziaływaĔ wychowawczych ze strony rodziców na dziecko. Autor omówił zagadnienie etapów religijnoĞci w dzieciĔstwie i
okresie dorastania. Poruszył problematykĊ religijnoĞci w Īyciu dorosłego
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człowieka, ukazując jej fenomen, umoĪliwiający wytrwanie „w dobrym
do koĔca i dojĞcia do doskonałoĞci” (s. 334).
Czesław Galek w artykule pt. Wychowanie religijne młodzieĪy
szkolnej w II połowie XIX wieku w Ğwietle polskiej literatury pamiĊtnikarskiej i beletrystycznej ukazał Ğrodki i metody wychowania religijnego
młodzieĪy gimnazjalnej na zeimiach polskich na terenie trzech zaborów
(rosyjskiego, austriackiego i pruskiego). UwzglĊdnił przy tym kwestiĊ
obowiązkowych praktyk religijnych, funkcjĊ katechezy w formacji religijnej dzieci i młodzieĪy szkolnej oraz rezultaty wychowania religijnego.
Autor pokazał, Īe „Dla wielu uczniów okres gimnazjum był czasem
pogłĊbienia wiary wyniesionej z rodzinnych domów” (s. 351).
Małgorzata Kowalik w tekĞcie pt. Nauczyciel polonista jako wychowawca wspierający rodzinĊ w wychowaniu religijnym dzieci ukazała
załoĪenie, Īe polonista winien byü wychowawcą wspierającym, który
musi uzupełniaü pracĊ rodziców poprzez dąĪenie do wzoru osobowego
przez siebie obranego, nadto poprzez przemyĞlaną współpracĊ z rodzicami, pomoc Ğwiadczoną w rozwoju wiary oraz zabiegi dydaktyczne i
okreĞlone metody pracy, aby ukształtowaü pełną dojrzałoĞü chrzeĞcijaĔską i zagwarantowaü rozwój osobowoĞci uczniów.
Lidia Dakowicz w artykule pt. WartoĞci religijne w przekazie nauczycieli wybranych szkół w Białymstoku omówiła odnoĞną kwestiĊ w
procesie rozwoju człowieka. Zaprezentowała przy tym w jedenastu tabelach dane statystyczne mające potwierdziü jej tezy. W podsumowaniu
wyników swoich badaĔ stwierdziła przeszkody w urzeczywistnianiu
wartoĞci religijnych.
Dorota Frąk w tekĞcie pt. Rola Ğrodowisk wychowujących na przykładzie instytucji wychowawczych prowadzonych przez Zgromadzenie
Sług Jezusa, zajĊła siĊ kwestią oddziaływania Ğrodowiska wychowawczego na osobĊ, pokazując przy tym wypracowany wzorzec wychowania „na fundamencie wartoĞci chrzeĞcijaĔskich” (s. 391).
Dariusz Widelak w artykule pt. Resocjalizacja i ekumeniczny wymiar opieki duszpasterskiej w zakładach karnych, zajął siĊ zagadnieniem
wychowawczej funkcji kapelana wiĊziennego, konstatując m.in., Īe
„człowiek zawsze ma otwartą drogĊ powrotu do społeczeĔstwa” (s. 415).
Piotr ZaĔko w opracowaniu pt. Obrazoburstwo czy pedagogika. Religia w wytworach wizualnych polskich prowokatorów kultury podjął
analizĊ wybranych aspektów zjawiska prowokacji kulturowej w Polsce,
wskazując na ukryte i zaskakujące (w odróĪnieniu od prowokatorów
kultury zachodniej) pytania nawiązujące do religii i duchowoĞci we
współczesnym Ğwiecie oraz konstatując m.in., Īe „Z analizowanych
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wytworów wizualnych prowokatorów kultury wyłania siĊ obraz religii
zdesakralizowanej, bĊdącej narzĊdziem przemocy” (s. 432).
ElĪbieta Kopacz w artykule pt. Kapliczki, figury i krzyĪe przydroĪne
jako lokalne dziedzictwo kulturowe i wyzwanie dla współczesnego wychowania poruszyła zagadnienie elementów religii w edukacji regionalnej, w kontekĞcie „obiektów małej architektury sakralnej” (s. 438).
Wskazała przy tym na kształcenie systemu wartoĞci religijnych przez
(„małą”) architekturĊ.
Omówiona ksiąĪka zbiorowa jest przyczynkiem do badaĔ nad celowoĞcią wychowania religijnego.
The title in English:
Religious and Moral Dimension of Development and Upbringing
Key words
religious education, Christian education, religious and moral upbringing, pedagogy of
religion, Christian pedagogy, catholic pedagogy, literary religious culture, moral education, catholic education, religious development,
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[Rev.:] Zorâna Lanovik, Hermeneutica Sacra, RedakcìjnoVydavniþij Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 586, [2], s.
Monografia literaturoznawczo-biblistyczna pt. Hermeneutica Sacra, której autorką jest Zorâna Lanovik, ukraiĔska profesorka literaturoznawstwa z Uniwersytetu w Tarnopolu, jest przykładem niezwykle rzetelnego opracowania zagadnienia sakrologicznego. Uczona z Ukrainy,
zajmując siĊ m.in.literaturą rosyjską i ukraiĔską teorią literatury, komparatystyką (studiami komparatystycznymi), biblistyką, wypracowała
własne ujĊcie sakrologii i sakrologicznej hermeneutyki, zwłaszcza w
zakresie motywów biblijnych w literaturze. Bardzo obszerna (licząca 586
stron) ksiąĪka pisana w jĊzyku ukraiĔskim stanowi niezwykle waĪne
dzieło w zakresie sakrologii literatury i hermeneutyki literatury biblijnej
(interpretacji Biblii). Monografia składa siĊ ze wstĊpu (Vstup, s.6-13)
oraz trzech rozdziałów zasadniczych, podzielonych z kolei na liczne
podrozdziały.
W rozdziale pierwszym pt. Bìblìâ ì lìteratura: specifìka hudožn’oʀ
prirodi bìblìjnih tekstìv âk osnova bìblìjnoʀ germenevtiki [tj. Biblia i
literatura: specyfika artystycznej natury tekstów biblijnych jako podstawa hermeneutyki biblijnej] (s.14-57) autorka analizuje m.in. nastĊpujące
kwestie: 1) Biblia i literatura piĊkna (literatura artystyczna) w kontekĞcie
problemu interpretacji tekstu (s.14-19), 2) historia Ğwiata (Weltgeschichte) oraz historia ĞwiĊta (Heilsgeschichte) w relacji do problemów historyzmu i mitologizmu w Biblii (s.19-37), 3) jĊzykowe koncepty Biblii (s.
38-43), 4) poetyka i retoryka (artystyczna natura tekstów biblijnych,
s.43-50), 5) polisemantycznoĞü i dialogiczna mnogoĞü Biblii (s.50-57).
W rozdziale drugim pt. Geneza bìblìjnoʀ germenevtiki: lìteraturoznavþij aspekt [tj. Geneza hermeneutyki biblijnej: aspekt literaturoznawczy] (s.58-280) autorka poruszyła nastĊpujące zagadnienia dotyczące dziejów hermeneutyki biblijnej (historiografia teorii interpetacji Biblii): 1) intertekstualnoĞü i alegoryzm jako dominanty dawnej Īydowskiej
hermeneutyki tekstów sakralnych (s.58-74), 2) zasady literackiej inter141

pretacji Starego Testamentu we wczesnej apologetyce (s. 75-79), 3)
rozwój alegorycznej i literalno-historycznej metody interpretacji Biblii w
patrystycznej egzegetyce (s.79-93), 4) koncepcja tekstowej interpretacji
w Ğredniowiecznej scholastyce (s.93-107), 5) filologiczny zwrot okresu
humanizmu i renesansowa hermeneutyka (s.108-111), 6) transformacja
biblijnej hermeneutyki w epoce reformacji (s.112-128), 7) indukcyjne
podstawy antycznych tekstów w naukowym paradygmacie modernizmu,
nowoĪytnoĞci (s.128-153), w tym – takie problemy, jak: a) biblijny racjonalizm (s.128-130), b) krytyka historyczno-literacka (s.131-140), c)
interpretacja gramatyczna (s.140-144), d) podejĞcie filozoficznokulturologiczne [filozoficzno-kulturoznawcze] (s.145-150), d) biblijny
irracjonalizm (s.150-153), nadto 8) interpretacyjny model najnowszej
hermeneutyki biblijnej (s.154-270), w tym – kwestie takie, jak: a) liberalna szkoła hermeneutyki (s.154-180), b) mitologiczna szkoła hermeneutyki (s.180-184), c) biblijny egzystencjalizm (s.184-193), d) najnowsza hermeneutyka fenomenologiczna (s.194-218), e) niehermeneutyczny model analizy tekstów biblijnych (s.218-234), f) powroty do
załoĪeĔ „hermeneutyki czystej” (s.235-270), 9) nieĞwieckie szkoły biblistyki (s.270-280).
W rozdziale trzecim pt. Metodologìþna sistema analìzy bìblìjnih
tekstìv [tj. Metodologiczny system analizy tekstów biblijnych] (s. 281541), autorka przedstawiła nastĊpujące kwestie: 1) podstawy zewnątrztekstualny (pozatekstowy, zewnątrztekstualnoĞciowy) kontekst
Biblii jako interpretacyjny paradygmat metody historyczno-krytycznej
(krytycznohistorycznej) w hermeneutyce (s.281-331), w tym zagadnienia
takie, jak: a) paradygmat historyczny (s.283-305), b) paradygmat kulturologiczny (kulturoznawczy, s.305-321), c) paradygmat geograficzny
(s.321-331), nadto 2) paradygmat rodzajowy (gatunkowy, genologiczny)
i krytycznoliteracka metoda interpretacji (s.332-387), w tym kwestie
takie, jak: a) specyfika epiki (prozy) i rodzajów (gatunków) prozatorskich w Starym Testamencie (s.335-342), b) staroĪydowska poezja i
literatura mądroĞciowa (s.342-358), c) opowiadania prorockie: czynniki
rodzajotwórcze (gatunkotwórcze, genologiczne) i artystyczno-obrazowe
osobliwoĞci (s.358-371), d) Ewangelia jako podstawa rodzajów (gatunków) Nowego Testamentu (s.371-381), e) literaturoznawcza (literacka)
analiza nowotestamentowych listów (s.381-387), f) rodzajowa (gatunkowa) natura literatury apokaliptycznej: specyfika artystycznej organizacji
tekstu (s.388-396), nadto 3) paradygmat autorski i psychologiczna metoda interpretacji (s.396-417), 4) paradygmat jĊzykowy i gramatyczna
metoda interpretacji (s.417-439), 5) kontekstualne oraz intertekstualne
zasady analizy hermeneutycznej (s.439-465), 6) metatekstualne para142

dygmaty Biblii oraz zasady ich interpretacji (s.465-541), w tym – problemy takie jak: a) paradygmat archetypiczny (s.465-481), b) paradygmat
symboliczny (s.481-505), c) paradygmat alegoryczny (s.505-519), d)
paradygmat typologiczny (s.519-541). Autorka przedstawiła osobno
wnioski z analizy (Visnovki, s.542-562), zamieĞciła obszerną bibliografiĊ
(Lìteratura s.563-586).
KsiąĪka nie posiada indeksu nazwisk, indeksu geograficznego,
ich obecnoĞü niewątpliwie ułatwiałaby wyszukiwanie informacji osobowych lub geograficznych. KsiąĪka nie posiada przypisów dolnych lub
koĔcowych, ale wewnątrztekstowe (głownie odnoszące siĊ do perykop
biblijnych). KsiąĪka nie ma takĪe streszczenia (summary) w jĊzyku
angielskim, co niewątpliwie ułatwiłoby zapoznanie siĊ z jej treĞcią czytelnikowi spoza Ukrainy, nieznającemu jĊzyka ukraiĔskiego. ksiąĪka w
całoĞci napisana została w jĊzyku ukraiĔskim.
UwaĪam, Īe rzeczą konieczną jest przetłumaczenie jej i wydanie
w jĊzyku angielskim, aby koncepcja ukraiĔskiej szkoły sakrologicznej
stała siĊ dostĊpna dla czytelników innych narodów europejskich.
The title in English:
Hermeneutica Sacra [Sacred Hermeneutics]
Słowa-klucze:
literatura, teoria literatury, komparatystyka, hermeneutyka, sakrologiczna hermeneutyka, Biblia i literatura, sacrum, mistyka, literatura chrzeĞcijaĔska, literatura europejska,
sakrologia, ukraiĔska sakrologiczna szkoła badawcza,

Key words
literature, literary theory, comparative studies, hermeneutics, sacrological hermeneutics,
the Bible and literature, sacred, mistique, Christian literature, European literature,
sacrology, the Ukrainian research school of sacrology,
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[Rev.:] Zorâna Lanovik, Hermeneutica Sacra, RedakcìjnoVydavniþij Vìddìl TNPU, Ternopìl’ 2006, 586, [2], p.
A literary and biblistic monograph entitled Hermeneutica Sacra
written by Zorâna Lanovik, an Ukrainian professsor of literature at the
University of Ternopil, is a very good example of a sacrological scholarly study. Professor Lanovik deals with Russian and Ukrainian literature, theory of literature, comparative studies and the Bible. She has
created her own concept of sacrology and sacrological hermeneutics,
especially in the sphere of biblical motifs in literature. This extensive
monograph (586 pages), written in Ukrainian, is a very important work
concerned with the theme of the sacrology of literature and hermeneutics
of biblical literature. The monograph consists of an introduction (pages
6-13) and three main chapters, divided into many small parts (subsections).
In the first chapter entitled The Bible and literature: specificity of
artistic nature of the biblical texts as the basis of biblical hermeneutics
(p. 14-57) the author deals with the following questions: 1) the Bible and
artistic literature in the context of textual interpretation (p.14-19), 2) the
history of the world (Weltgeschichte) and the holy history
(Heilsgeschichte) in relation to the problems of historicism and mythologicism (mythology in scholarly cognition) in the Bible (p.19-37), 3)
lingual concepts in the Bible (p. 38-43), 4) poetics and rhetoric (artistic
nature of the biblical texts, (p. 43-50)), polysemantics and dialogic multiplicity of the Bible (p.50-57)
The second chapter entitled Genesis of the biblical hermeneutics:
an aspect of literary studies (p.58-280) presents the following issues
concerning the history of biblical hermeneutics (‘historiography’ of the
theory of the interpretation of the Bible): 1) intertextuality and allegorism
as dominants of the ancient Jewish hermeneutics of sacred texts (p.5874), 2) principles of literary interpretation of The Old Testament in the
early apologetics (p.75-79), 3) development of allegorical and historical
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and literary method of interpretation of the Bible in patristic exegetics
(p.79-93), the conception of textual interpretation in scholasticism in the
Middle Ages (p.93-107), 5) philological change in the period of humanism and renaissance hermeneutics (p.108-111), 6) transformation of
biblical hermeneutics in the Reformation era (p.112-128), 7) inductive
basis of ancient texts in scholarly paradigm of modernism (p.128-153),
including such problems as: a) biblical rationalism (p.128-130), b) historical and literary criticism (p. 131-140), c) grammar interpretation
(p.140-144), d) philosophy and cultural studies (p.145-150), d) biblical
irrationalism (p.150-153) and, moreover, 8) interpretive model of the
latest biblical hermeneutics (p.154-270), including issues such as: a) the
liberal school of hermeneutics (p.154-180), b) the mythological school of
hermeneutics (p.180-184), c) the biblical existentialism (p.184-193), d)
the most recent phenomenological hermeneutics (p.194-218), e) extrahermeneutical model of analysis of biblical texts (p.218-234), f) return to
the assumptions of "pure hermeneutics" (p.235-270), 9) non-secular
schools of Biblical Studies (p.270-280).
In the third chapter entitled Methodological system of analysis of
biblical texts (p.281-541), the author presents the following questions: 1)
the basis of ‘extra-textual’ context of the Bible as an interpretative
paradigm of the historical and critical method in hermeneutics (p.281331), including issues such as: a) the historical paradigm (p.283-305), b)
paradigm of cultural studies (p.305-321), c) the geographical paradigm
(p.321-331), moreover, 2) the generic paradigm and critical-literary
method of interpretation (p.332-387), including issues such as: a) the
specificity of the epic (prose) and types (species) of prose in the Old
Testament (p.335 -342), b) ancient Jewish poetry and wisdom literature
(p.342-358), c) the stories of the prophets: creating genological factors
and artistic-figurative curiosities (p.358-371), d) Gospel as the basis of
generic description of the New Testament (p.371-381), e) literary
analysis of the letters of the New Testament (p.381-387), f) the generic
nature of apocalyptic literature: the specificity of artistic organization of
the text (p.388-396); besides 3) the author’s paradigm and psychological
method of interpretation (p.396-417), 4) the paradigm of language and
grammatical method of interpretation (p.417-439), 5) contextual and
intertextual principles of the hermeneutical analysis (p.439-465), 6)
metatextual paradigms of the Bible and principles of their interpretation
(p.465-541), including such problems as: a) the archetypal paradigm
(p.465-481), b) the symbolical paradigm (p.481-505), c) the allegorical
paradigm (p.505-519), d) the typological paradigm (p.519-541). The
author presents the conclusions of the analysis separately (p.542-562),
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and includes an extensive bibliography (i.e. the literature of the subject p.563-586).
In my opinion, it would be useful to translate this book into English to make it possible for scholars from other European countries to
become familar with the conceptions of the Ukrainian sacrological
school.
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Abstract (Summary)
The book written by Mar’âna Lanovik in Ukrainian language entitled The Relativity Theory of Literary Translation. Projections of Literary Criticism [Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo perekladu. Lìteratoroznavþì proekcìʀ] is certainly worthy of the reader’s attention. The
author (a woman), a Ukrainian professor of literature from the University
in Ternople, has prepared an extensive monographic study of the problems from the field of translatology. Prof. Lanovik, who in her research
deals with Russian and Ukrainian literature, theory of literature,
comparative studies and theory of literary translation, has analyzed the
issues referred to in the title of her book in a very thorough and profound
manner. The book consists of an introduction, three main chapters,
divided into sections and subsections, and conclusions followed by a long
bibliographical list of primary and secondary literature.
The author discusses three fundamental issues: 1) a psychological
and cultural approach to literary translation, 2) a formal and structural
approach to literary translation, and 3) translation and the problems of
understanding the literary work. In my opinion, the book should be
translated into English.
Abstrakt (streszczenie):
KsiąĪka autorstwa Mar’âny Lanovik napisana w jĊzyku ukraiĔskim, zatytułowana Teorìâ vìdnosnostì hudožn’ogo perekladu. Lìteratoroznavþì proekcìʀ [Teoria wzglĊdnoĞci przekładu literackiego. Projekcje literaturoznawcze] jest warta uwagi czytelnika. Autorka, ukraiĔska
profesorka literaturoznawstwa z Uniwersytetu w Tarnopolu, przygotowała obszerne opracowanie monograficzne zagadnienia z zakresu translatologii. Uczona z Ukrainy, zajmując siĊ m.in. literaturą rosyjską i ukraiĔ-

ską, teorią literatury, komparatystyką (studiami komparatystycznymi),
teorią przekładu literackiego z jĊzyków obcych, w sposób wnikliwy
zanalizowała tytułową problematykĊ.
KsiąĪka składa siĊ ze wstĊpu, trzech rozdziałów zasadniczych,
podzielonych na podrozdziały i jeszcze mniejsze cząstki tekstu (podsekcje) oraz wniosków (konkluzji) i obszernego spisu literatury przedmiotu
na koĔcu publikacji. Autorka dyskutuje trzy zasadnicze zagadnienia: 1)
psychologiczno-kulturoznawcze (psychologiczno-kulturologiczne) podejĞcie do przekładu literackiego, 2) formalno-strukturalne podejĞcie do
przekładu literackiego oraz 3) przekład i problemy zrozumienia dzieła
literackiego (wytworu). Moim zdaniem, ksiąĪka powinna byü przetłumaczona na jĊzyk angielski.
The title in English:
The Relativity Theory of Literary Translation: Projections of Literary Critisism
[The Theory of Relativity of Literary Translation: Literary Criticism Projections]
Słowa klucze:
tekst, dzieło literackie, interpretacja, paradygmat literaturoznawstwa, metodologia,
przekład literacki, odzwierciedlenie, literatura piĊkna, teoria literatury, teoria przekładu
literackiego, studia porównawcze, literatura europejska, ukraiĔska szkoła badawcza,
Key words:
text, writing work, interpretation, literary criticism paradigm, methodology, literary
translation, reflection, literature, foreign literature, literary theory, theory of literary
translation, comparative studies, European literature, Ukrainian research school,
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of the Ternopil Volodimir Hnatiuk National Pedagogical University], Ternople 2006,
469, [3] p.
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[Rev.:] Mowy koĞcielne Fabiana Birkowskiego o ĞwiĊtym
Jacku / Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae, przełoĪyła Beata Gaj, opracowała Maria RowiĔskaSzczepaniak, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole 2007, 52 [2] s., il.
KsiąĪka Mowy koĞcielne Fabiana Birkowskiego o ĞwiĊtym Jacku
(Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthiae) w przekładzie z
łaciny na jĊzyk polski dokonanym przez BeatĊ Gaj oraz w opracowaniu
Marii RowiĔskiej-Szczepaniak – wprowadza na nowo do kultury polskiej
łaciĔskojĊzyczne dzieło kaznodziei królewskiego sprzed czterystu lat.
Dominikanin Fabian Birkowski (1566-1636), bakałarz i magister Akademii Krakowskiej, wykładowca literatury greckiej i rzymskiej w tejĪe
Akademii, znany był z mów pogrzebowych z okazji zgonu sławnych
osób (np. Jana Zamoyskiego, ks. Piotra Skargi, Jana Karola Chodkiewicza, Bartłomieja Nowodworskiego, króla Zygmunta III Wazy) oraz tzw.
‘mów obozowych’, kierowanych m.in. do rycerstwa w związku z jakąĞ
waĪną dla Rzeczypospolitej bitwą. F.Birkowski uczestniczył w wyprawie
królewicza Władysława IV pod Chocim ‘na Turka’ oraz wczeĞniej w
jego wyprawie ‘na Moskala’. ĩył wiĊc w czasach zajĊcia Moskwy przez
Polaków na pocz. XVII w., czyli wydarzenia historycznego dotąd bez
precedensu. Trzeba przypomnieü, Īe tylko Polakom w latach 1610-1612 i
Napoleonowi Bonapartemu w 1812 r. udało siĊ zająü MoskwĊ. Fabian
Birkowski zwyciĊstwo chocimskie uczcił kazaniem pt. Panu Bogu podziĊkowanie za uspokojenie Korony i Wielkiego KsiĊstwa Litewskiego
(1621), był autorem Kazania obozowego o Bogarodzicy (1623).
Kazania na niedziele i ĞwiĊta (1628) i Orationes Ecclesiasticae
(1622) stanowią zbiory jego mów koĞcielnych. DziĊki tłumaczeniu Beaty
Gaj na jezyk polski czytelnik moĪe siĊ po prawie czterystu latach od
powstania dzieła – zapoznaü siĊ z treĞcią wyboru Mów koĞcielnych w
polskim jĊzyku literackim. W istocie jest to waĪne wydarzenie kulturalne
i edytorskie. KsiąĪka pt. Mowy koĞcielne Fabiana Birkowskiego o ĞwiĊtym Jacku (2007) składa siĊ z czterech czĊĞci. W czĊĞci pierwszej Maria

RowiĔska-Szczepaniak w studium pt. ĝwiĊty Jacek – Patron Królestwa
Polskiego (s.VII-XXX) analizuje osobĊ i dzieło tego polskiego ĞwiĊtego
takĪe kontekĞcie trzech mów Fabiana Birkowskiego. Studium zawiera
skróconą bibliografiĊ przedmiotu. W czĊĞci drugiej zaprezentowano
faksymile (fotoreprodukcje) tekstu łaciĔskiego z oryginalnego wydania
pt. Fabiani Bircovii, Orationes ecclesiasticae z 1622 r. Są to trzy mowy
Birkowskiego po łacinie: 1) Hyacinthina prima, sive de votis religiosis S.
Hyacinthi (s. [196-211]), 2) Hyacinthina secunda, sive de itineribus
aeternitatis (s. [211-225]), 3) Hyacinthina tertia, sive de ornamentis
religiosorum (s. [225-234]). W czĊĞci trzeciej pt. Fabiana Birkowskiego,
Mowy koĞcielne zawarte teĪ same trzy mowy w tłumaczeniu na jĊzyk
polski: 1) Pierwsza mowa ku czci Ğw. Jacka, czyli o zakonnych Ğlubach
Ğw. Jacka (s. 4-19), 2) Druga mowa ku czci Ğw. Jacka, czyli o drogach do
wiecznoĞci (s. 19-33), 3) Trzecia mowa ku czci Ğw. Jacka, czyli o zbroi
zakonnej (s. 33-42). W czĊĞci czwartej autorstwa Beaty Gaj pt. „ŁaciĔski” ĞwiĊty Jacek Fabiana Birkowskiego, czyli kilka słów od tłumaczki (s.
43-52) zawarto pogłĊbioną analizĊ tłumaczonego dzieła łaciĔskiego,
m.in. kontekstu kulturowego i chwytów retorycznych. Artykuł Beaty Gaj
z odniesieniami do kultury antycznej i staropolskiej ukazuje we właĞciwym Ğwietle historycznym piĊknje przyswojone polszczyĨnie dzieło
F.Birkowskiego. Przekład jest zrozumiały, zadbano o uwspółczeĞnienie
jĊzykowe tłumaczonego tekstu, co takĪe jest zasługą Beaty Gaj.
The title in English:
The Ecclesiastical Speech of Fabian Birkowski about Saint Hyacinth / Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae

Key words:
Fabian Birkowski OP (1566-1635), St. Hyacinth Odrowaz (1183-1257), The Roman
Catholic Church, sermon, old Polish literature, homiletics, theology, hagiography,
history of Roman Catholic Church, Dominicans,

Słowa-klucze:

Fabian Birkowski OP (1566-1635), Ğw. Jacek OdrowąĪ (1183-1257), KoĞciół RzymskoKatolicki, Polska, kazanie, literatura staropolska, homiletyka, teologia, hagiografia,
historia KoĞcioła Rzymskokatolickiego, Dominikanie,

Bibliografia / First Literature:

[Birkowski Fabian], Mowy koĞcielne Fabiana Birkowskiego o ĞwiĊtym Jacku / Orationes Ecclesiasticae Fabiani Bircovii Hyacinthinae, przełoĪyła Beata Gaj, opracowała
Maria RowiĔska-Szczepaniak, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole
2007, 52 [2] s., il.
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[Rev:] Mariola Jarczykowa, Rhymes and Sermons at Burial. Funeral Matters of Radziwill Family in the 17th Century.
Wydawnictwo Uniwersytetu ĝląskiego, Katowice 2012, 280
s.
The book entitled Rhymes and Sermons at Burial. Funeral Matters of Radziwill Family in 17th Century is devoted to literary works
related to the death of the members of the Radziwill of BirĪe family. The
book consists of four chapters focused on the people whose death left a
comparatively rich literary documentation in the form of sermons, homilies, epitaphs and testaments. One of the most interesting achievements
of this research that dealt with the materials mentioned above is equalization of the status of all investigated texts: oratorical, documentary and
poetic. Latin epitaphs, occasional poems, funeral sermons and homilies
as well as documents such as testaments have been treated as materials of
equal importance in this research.
Another merit of the book is the inclusion of the texts that have
remained so far in manuscripts. Although they were copied mostly as
anonymous texts, Mariola Jarczykowa took the trouble to determinate the
authorship of some these 17th century texts by means of the analysis of
extensive correspondence related to the funerals. There is no doubt that
Mrs Jarczykowa is very well prepared to deal with the subject. She has
been involved in the seminar of the Committee on the Study of the Reformation in Poland and Eastern and Central Europe (the University of
Warsaw, Institute for Interdisciplinary Studies „Artes Liberales”, December 18-19, 2009). She is also known as an expert in nineteenthcentury editions of addresses and letters by Krzysztof Radziwiłł (15851640) and as a specialist in the Reformation’s “culture of the word”
(manuscripts, books, poetry and the art of public speaking). She is the
author of four scholarly books. Apart from the most recent publication
that is being reviewed here, there are three other studies: The Book and
Literature in the Circle of the BirĪa Radziwiłłs in the First Half of the
Seventeenth Century (Katowice 1995); Reading Matter by Piotr Ko-

chlewski. On the Literary Activity Performed by the Secretary to the
Radziwills of BirĪe in the First Half of the 17th Century (Katowice 2006)
and Kultura epistolarna w krĊgu Radziwiłłów birĪaĔskich w XVII wieku
(Kielce 1998). At present, she is head of the Department of Baroque and
Old Books in the Institute of Polish Literature.
As far as Rhymes and Sermons at Burial is concerned, it has to be
stressed that in the context of the topic of religious poetry, the two most
interesting chapters of the book are the second and the third ones. The
second chapter, presenting the literature about women’s death, focuses on
Radziwill’s two wives: Zofia Słucka and Katarzyna Potockia. The first
lady was the addresse of some Latin funeral poems, religiously-tinged,
published by Salomon RysiĔski and of a few poems by Daniel
Naborowski, whereas the memory of Katarzyna Potocka was celebrated
by Catholic priests in, among other things, one emblematic print. Latin
occasional poems and epitaphs also provide the literary and sacred context of the children’s death, involving the youngest members of the family, i.e. Krzysztof Radziwill’s progeny: Mikołaj, Jerzy and Halszka.
Describing the duchess the poets use Latin words such as virtus, pietas
and bonitas, but in the case of the lament after the death of a child the
floristic imagery is usually employed (e.g. the image of a rose cut by a
sickle).
Taking everything into account, it can be undoubtedly confirmed
that Mariola Jarczykowa’s book Rhymes and Sermons is an interesting,
informative and valuable study. Her analysis of occasional poems connected with Radziwill of BirĪa family brings to the reader’s notice many
unknown texts and demonstrates artistic and rhetorical values of the
poetry in the seventeenth century.
Bibliography (First Literature [in Polish]):
Jarczykowa Mariola, Przy pogrzebach rzeczy i rytmy: funeralia Radziwiłłowskie z XVII
wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu ĝląskiego, Katowice 2012, ss. 275, [5] s., [4] s.
tabl., [1] k. tabl., il., seria: PodrĊczniki i Skrypty Uniwersytetu ĝląskiego w Katowicach,
nr 2996, ISSN 0208-6336.
Bibliography (First Literature (translated into English)]:
Jarczykowa Mariola, Rhymes and Sermons at Burial. Funeral Matters of Radziwill
Family in the 17th Century, Univeristy of Silesia Publishing House, Katowice 2012,
280, [5], [4], p., ISBN: 978-83-226-2122-6
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[Rev.:] Oksana Petrìvna Âkovina, Metaphysics in Poetry:
Ukraine of the 17th Century, Scholarly and Publishing Centre “Opillya”, L’viv 2010, pp. 216 (Series Depository
Opillya. Education and Science)
For the first time in Ukrainian literature attention was drawn to
metaphysical poems by compilers of the anthology Ukrainian Poetry:
The Middle of the 17th century – Volodimir Krekoten and Mikola Sulima
(Kyiv, 1992, in Ukrainian). They published some anonymous texts called
metaphysical poetry (under the subtitle: religious and philosophical
poems) dividing them into following groups: prayer poems, Christmas
carols, homiletic poems and poems about death. The next step in the
study of this topic in Ukraine was a monograph by Tetiana Riazantseva
To Paint a Thought: Conceptism as a Trend of Metaphysical Poetry in
European Baroque Literature (Kyiv, 1999, in Ukrainian). In fact, before
that there had been no tradition of research into Baroque metaphysical
poetry in Ukraine.
Oksana Yakovyna’s monograph is based on her candidate thesis
(Ph.D. thesis) Metaphysical Ukrainian poetry of the second half of the
seventeenth century (2002). The researcher is well prepared to deal with
such a topic. Oksana Yakovyna has a doctoral degree in Philology and an
M. A. in Religious Sciences. She studied philology at the Taras
Shevchenko National University of Kyiv and theology at the St. Thomas
Aquinas Higher Institute of Religious Sciences of Kyiv (the Branch of
the Pontifical University "Angelicum", Rome, Italy). Now Oksana
Yakovyna carries out research on the subject of metaphysics in art and on
Christian theology as a Fellow of the Shevchenko Institute of Literature
at the National Acadamy af Sciences of Ukraine.
As Dr Yakovyna points out herself, in her book she examines the
ways of combining the metaphysical worldview of a particular person
with the worldview of a particular epoch as a means of self-cognition
through poetry. The method offered to the readers enables connecting
modern problems of literary theory with medieval studies in the context

of national mentality and religious tradition. By conducting comparative,
cultural, philosophical, theological and literary analysises of Baroque
poetic texts Oksana Yakovyna investigates problems of personalism and
hierarchy, humility and dynamism of the will of man, freedom and
dependence on God. The author’s purpose is to reconstruct the character
of metaphysical thinking with the help of baroque texts. This enables an
understanding of the affinity between Ukrainian and European spiritual
and social traditions. The author follows the stages of her study and
invites the readers to get to know the unique essential existence of the
poetic world through metaphysics.
Oksana Yakovyna explores the content and form of the Ukrainian
metaphysical poetry of the 17th century (the works of Ivan Velychkovskii, Ivan Ornovskii, Samiylo Mokryevych, Danylo Bratkovskii,
Stefan Yavorskii, Pylyp Orlyk, Ivan Maksymovyh). She draws the
reader’s attention to different faces of metaphysical poetry in the works
of these authors and to the striking richness and symbolic meaning of the
metrics of their poetry. The principles of metaphysical existence of the
man and the world can be expressed not only through the content but also
through the form or unity of content and form. If we compare Ivan Velychkovskii’s epic and didactic poetry and Ivan Ornovskii’s lyric and
ramatic poetry, we see that metaphysics of both authors is deeply rooted
in an intimate, personal experience of reality. However, the firstmentioned poet is a man who looks at the world, as it were, from the
side, noticing all its flaws and strengths. Ornovskii’s texts are different in
this respect: they represent pain and a certain confusion of the man who
is like an accomplice of these contradictory elements in this world.
Metaphysical feelings of the poets are substantially different, in spite of
the fact that they come from the same generation and that their
biographies are similar.
The Ukrainian metaphysical poetry of the 17th century dealt with
the issue of human transience, impermanence and futility; it expressed a
hope of salvation in God, and also referred to the temptations,
weaknesses and passions of man's life in the world of the matter. These
texts reveal an attitude of a man torn between the flesh and eternal life.
He is aware that he should live in order to reach salvation, but cannot
resist temptations of the world in which he lives, he cannot overcome his
weaknesses. As Oksana Yakovyna says, the structure of “the image of
the world”, created by Ukrainian metaphysical poets of the Baroque
period is compiled from such oppositions as Christian, sacred and
profane elements, multilingual environment and form’s unity in their
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complex and universal alloy, which integrates scholastic philosophy with
a national experience of the world.
The Ukrainian researcher tries to delimit metaphysical, religious
and philosophical poems as separate categories. It is an ambitious task;
there are more common features than differences between metaphysical,
religious and philosophical poems: God, Love, Death, the Person and the
World are key notions for all of them. Religious thinking was dominant
in the Baroque period, the meditation’s poetic model was superimposed
on the traditions of philosophical lyrics, which are derived from
Antiquity and the Middle Ages. The art of meditation was the basis of the
poetic art of the Baroque period. As Oksana Yakovyna says,
metaphysical cognition in the Ukrainian Baroque poetry of the
seventeenth century manifests itself primarily as rational process, through
which poetic emotion associates with cognition, intuitive and
supernatural (mystical). Philosophical cognition within Baroque poetry is
usually linked with the sphere of ratio, in which emotion, unlike
metaphysical poetic discourse, does not have transcendental functions of
the connection with verum, bonum, pulchrum, but serves only as a means
of filling the rational thought with a specific visual sense. Religious
cognition is unique and, by its nature, does not create communicative
situations. Thus, the basis of religious cognition is the practice of faith,
the basis of philosophical cognition is ratio (including intuitional
philosophy and religious philosophy), and the system knowledge is a
result of rational intercourse, which is synthesized through faith with
mentality.
According to many researchers, the essence of the highly intellectualized metaphysical poetry defies precise definition. Neither thematic
criteria, nor metaphysical consciousness are not enough. As T.S. Eliot in
his classical essey The Metaphysical Poets (1921) said, not only is it
extremely difficult to define metaphysical poetry, but difficult to decide
which poets practice it and in which of their poems. “Metaphysical
poets” is a term coined by the poet and critic Samuel Johnson to describe
a loose group of British lyric poets of the 17th century, whose work was
characterized by the inventive use of conceits, and by speculation about
topics such as love or religion. Their style was characterized chiefly by
wit. The metaphysical poetry was written in 17th-century England,
France, Germany, Holland, Spain, Italy etc. Christoph Mrovtsevich
(Krzysztof Mrowcewicz), who compiled an anthology of Polish
metaphysical poetry of the Baroque (1993), believes that the discussion
on metaphysical poetry is still open.
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As Oksana Yakovyna underlines, the Ukrainian metaphysical
poetry of the seventeenth century was created within the cultural
traditions of the the Polish–Lithuanian Commonwealth and
predominantly in Polish (literary and state language). The features of
metaphysical Baroque poetry were conditioned by a struggle of different
traditions, cultures, religious faiths, ideologies and governments in the
Ukrainian consciousness. The author sees the identity of the Ukrainian
metaphysical poetry in striving for hierarchical unity of internal human
life and in a especial role of the creative emotion. Orthodoxy, which
traditionally did not stress the personal factor in man, placed the
Common above the Personal. Oksana Yakovyna says that the Polish
formula "Me and God" has something in common with the inversed
formula of the Ukrainian metaphysical poetry - "God and Me". In our
opinion, this view upon the features of the Ukrainian metaphysical poetry
(compared with Polish) in the Polish–Lithuanian Commonwealth requires additional argumentation.
A future task in this research field is to consider links between
Ukrainian metaphysical poetry and logic, which was for the metaphysical
poets a tool of emotions. It is significant that the sonnet, a lyrical form, so
popular in metaphysical poetry, has been called by Herbert Grierson " a
poetic analogy of the syllogism".
In conclusion of the above it should be underlined that Oksana
Yakovyna’s monograph is undoubtedly a significant contribution to the
study of the Ukrainian metaphysical poetry of the 17th century.
Bibliography (First literature) in Cyrlic alphabet:
Ɉɤɫɚɧɚ ɉɟɬɪɿɜɧɚ əɤɨɜɢɧɚ, Ɇɟɬɚɮɿɡɢɤɚ ɜ ɩɨɟɡɿʀ: ɍɤɪɚʀɧɚ ɏVȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɇɚɭɤɨɜɨɜɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɰɟɧɬɪ „Ɉɩɿɥɥɹ”, Ʌɶɜiɜ 2010, ɫɫ.216 (ɋɟɪɿɹ „ɋɤɚɪɛɧɢɰɹ Ɉɩɿɥɥɹ: Ɉɫɜɿɬɚ
ɿ ɧɚɭɤɚ”).
Bibliography (First literature) transliterated into Latin alphabet:
Oksana Petrìvna Âkovina, Metafìzika v poezìï: Ukraïna XVII stolìttja, Naukovovidavniþij centr Opillâ, L’vìv 2010, ss. 216 (Serìâ ”Skarbnicâ Opìllâ: Osvìta ì nauka)
(the book in Ukrainian).
Bibliography (First Literature) translated into English:
Oksana Petrivna Yakovyna, Metaphysics in the Poetry: Ukraine of the 17th Century,
Scholarly and Publishing Centre “Opillya”, Lviv 2010, pp. 216 (Series Depository
Opillya. Education and Science) (the book in Ukrainian)
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The John Paul II Association of Polish Writers in Chicago:
a Report on the Activities in the Years 2006-2013
During his two-year stay in America Cyprian Norwid wrote one
of the most beautiful hymns of longing:
“ For the country where a piece of bread
Is picked up from the ground with respect
Due to a heavens’ gift...
I am longing, my Lord … ".

The Polish Writers Association of John Pope II (PWA) was
founded on 9th July 2006. Maciej Andrzej ZarĊbski, a guest from Poland
and honarary member of the Board of PWA, was present at the first
official meeting of the Association.
Members of the Board of PWA in Chicago in the years 2006-2013
The Board of the Polish Writers Association was formed for the
term of 2006-2010 and Alina Szymczyk was elected President of the
Association, ElĪbieta Chojnowska – Vice-President and Władysław
Panasiuk – Secretary. Later, Janusz Kopeü and Andrzej Chojnowski were
added to the Board as new members. Since February 2010 to March 2012
the PWA was directed by the President –Alina Szymczyk, the VicePresident – Andrzej Chojnowski, the Secretary – Robert Paweł RedliĔski,
the Members – Janusz KliĞ and Jan KamiĔski, and the Man of Trust –
Józef Maciasz Broda.
Since 18th January 2012 to the election of 21st March 2012 the
Board consisted of the following persons: President – Alina Szymczyk,
Vice-President – Andrzej Chojnowski, Secretary – Anna Konarska, the
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Members: Janusz KliĞ, Jan KamiĔski, Man of Trust – Józef Maciasz
Broda.
On 21st March 2012 an election meeting took place and a new
board was created: President – Alina Szymczyk, Vice-President –Andrzej
Chojnowski, Secretary – Barbara ĩukrowska,
Financial Secretary – Maria Mili Purymska, Man of Trust– Józef Maciasz Broda, President of the Control Committee – Jan ĩółtek, Delegate of
ZKP (Związek Klubów Polskich, the Polish Clubs Alliance) – Robert
Paweł RedliĔski.
Members of the Polish Writers Association
On 23rd June 2013 the John Paul II Polish Writers Association included the following members (names given in the alphabetical order; if
not written otherwise - the country of residence is the United States of
America):
1) Antoni Bosak, 2) Andrzej Chojnowski, 3) Leonard Gogiel, 4) ElĪbieta
Idziak, 5) Janusz KliĞ, 6) Anna Marzena Konarska, 7) Józef Maciasz
Broda, 8) Henryk Musa, 9) Wadysław Janusz Obara (Poland), 10) ElĪbieta Oliwkiewicz-Alen, 11) Bogusław Pacer, 12) Eleonora PrzybyłoTrzpit, 13) Maria Mili Purymska, 14) Katarzyna Murawska, 15) Robert
Paweł RedliĔski, 16) Anna WaluĞ SikoĔ, 17) Marianna Maja Soroborska,
18) Ewa Sporna, 19) Grzegorz Stefanek, 20) Alina Szymczyk, 21) Izabela Trzaska-Przybylska, 22) Jan ĩółtek, 23) Barbara ĩubrowska.
Natalia Poneta Piekarska and Maciej Andrzej ZarĊbski are the honorary
members of the John Paul II Polish Writers Association.
The Jesuits – spiritual guardians of the John Paul II Polish Writers
Association
Father Władysław Gryzło SJ became a spiritual guardian of the
PWA when it was founded, i.e. in 2006. At the beginning he attended the
literary meetings of the poets as a convivial guest. A little later Father
Tadeusz Kukułka SJ replaced him as a mentor of the PWA, but shortly
afterwards he was called back to join his congregation in Krakow. His
replacement was Father Superior Stanisław Czarnecki SJ; at present the
spiritual guardian of the Association is Father Jerzy KarpiĔski SJ.
Secular poets and their spiritual guardians meet, become friends
and then have to part when the mentors are transferred to other posts by
their religious authorities, but a close connection between the Polish
Chicago poets and the Jesuit Society is maintained.
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Activities of the John Paul II Polish Writers Association – poetry
meetings
Although the location of the Association was the building of the
Polish Club Alliance, most meetings took place in the Jesuit Center in
Chicago. At the beginning the group consisted only of nine persons, but
new members were joining in and were added to the list. They represented various levels of the art of writing. On the one hand, among the
members there were experienced writers, but on the other – there were
many who were just beginners. The main aim of the Association has been
to help all the writers, particularly those that are starting their careers.
Evenings of poetry reading, organized by the Association, were getting
considerable coverage in local media in Chicago. Many people came to
the literary meetings, among them journalists working for the press as
well as those working for radio and television, professional writers,
people involved in culture and art.
From the beginning the Association supported new writers, providing similar promotion for them regardless of their origin and previous
work.
The first poetry volumes were published which brought joy and
satisfaction to their authors. Press reviews and interviews in local radio
stations were helpful to the writers to reach their readers. Now only a few
poets write for their own circles, whereas the members of the PWA write
for the whole world making use of the Internet. It is an ambitious challenge, but the number of the readers is growing constantly, and, in fact,
no one knows their exact number.
The main force behind the organization has always been Alina
Szymczyk, the other authors were only helping her. There were meetings
with such writers as, for instance, Krystyna Nowobilska who spent the
best years of her life in Syberia. Each month there are meetings organized for new poets and writers both the local ones from Chicgo, as well
as outsiders. (Teresa Kaczorowska, Natalia Piekarska-Poneta).
Not all the members of the PWA are writers and poets and not all
the poems meet the requirements for publication, but still the PWA has
published and has helped to promote many new names. For some time
now the PWA has been organizing workshops conducted by Wladyslaw
Panasiuk. Poetry needs patience and time and is not an easy task. Alina
Szymczyk, President of the Association, has organized two workshops
led by Agnieszka Janik from Wrocław. All this has been done for the
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benefit of the writers as writing requires constant education and improvement of its skills.
The Jesuit Center in Chicago regularly hosts such events as Poets’
Spring and Poets’ Fall which provide occasions for finding true poetic
talents. It also has to be mentioned that the PWA has been supported by
the local actors, radio announcers and television. Since 2009 the WPA
has its own internet site (www.literaci.org) where you can find the catalogue of the achievements of all the members as well as the news about
the activities of the Association.
Joint publications of the PWA
The WPA has been publishing literary almanacs since 2006. The
first publication of this kind was devoted to the patron of the Association
– John Paul II. Every year the Regional Society in Zagnansk, the publishing house of Maciej ZarĊbski who is a traveler, a writer and a regionalist,
issues one volume of poetry which includes some members of the WPA
among its contributors. (see: bibliography). (...).
Key words: Polish literature abroad, Polish poetry, American poetry, 21st century,
Chicago, The John Paul II Association of Polish Writers in Chicago, Poland, USA,
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Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago. Sprawozdanie z działalnoĞci w latach 2006-2013
Cyprian Norwid, bĊdąc za Oceanem1, napisał jeden z najpiĊkniejszych hymnów tĊsknoty:
Do kraju tego, gdzie kruszynĊ chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba…
TĊskno mi Panie…

Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago powstało dnia 9 lipca 2006 r. Na załoĪycielskim zebraniu w Związku Klubów Polskich obecny był goĞü z Polski – Maciej Andrzej ZarĊbski –
honorowy członek zarządu ZLP JPII.
Składy Zarządu Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w
Chicago 2006-2013
W 2006 r. powołano zarząd (na kadencjĊ 2006-2010), na czele
którego stanĊła prezeska Alina Szymczyk, jej zastĊpczynią została ElĪbieta Chojnowska, sekretarzem – Władysław Panasiuk. PóĨniej uzupełniono skład zarządu o dwóch nowych członków, którymi byli Janusz
Kopeü i Andrzej Chojnowski. Od lutego 2010 r. Zrzeszeniem zarządzali:
prezeska – Alina Szymczyk, wiceprezes – Andrzej Chojnowski, sekretarz
– Robert Paweł RedliĔski, członkowie – Janusz KliĞ i Jan KamiĔski, mąĪ
zaufania – Józef Maciasz Broda. Od 18 stycznia 2012 r. do wyborów 21
W grudniu 1852 r. Cyprian Norwid odbył podróĪ do Ameryki. ĩaglowy kliper, na którego pokładzie
znalazł siĊ pisarz, płynął przeszło dwa miesiące, a to z powodu braku wiatru. Poeta goĞcił w Nowym
Jorku przez dwa lata.
1

marca 2012 r. zarząd pracował w składzie: Alina Szymczyk – prezeska,
Andrzej Chojnowski – wiceprezes, sekretarz – Anna Konarska, członkowie – Janusz KliĞ, Robert Paweł RedliĔski; komisja do spraw kontroli:
Maria Mili Purymska, Józef Maciasz Broda (mąĪ zaufania). W dniu 21
marca 2012 r. odbyło siĊ zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym
został wybrany nowy zarząd w składzie: Alina Szymczyk – prezeska,
Andrzej Chojnowski –wiceprezes, Barbara ĩubrowska – sekretarz protokołu, Maria Mili Purymska – sekretarz finansów, Józef Maciasz Broda –
mąĪ zaufania, Jan ĩółtek – przewodniczący komisji kontroli, Robert
Paweł RedliĔski – delegat do ZKP (Związku Klubów Polskich).
Członkowie i członkinie ZLP im. JPII
Członkami lub członkiniami Zrzeszenia Literatów Polskich im.
Jana Pawła II w Chicago, według stanu na czerwiec 2013 r. są (nazwiska
w porządku alfabetycznym, jeĞli nie zapisano inaczej – to krajem zamieszkania twórców są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej): 1)
Antoni Bosak, 2) Andrzej Chojnowski, 3) Leonard Gogiel, 4) ElĪbieta
Idziak, 5) Janusz KliĞ, 6) Anna Marzena Konarska, 7) Józef Maciasz
Broda, 8) Henryk Musa (Polska), 9) Władysław Janusz Obara (Polska),
10) ElĪbieta Oliwkiewicz-Alen, 11) Bogusław Pacer, 12) Eleonora Przybyło-Trzpit, 13) Maria Mili Purymska, 14) Robert Paweł RedliĔski, 15)
Anna WaluĞ SikoĔ, 16) Marianna Maja Soroborska, 17) Ewa Sporna, 18)
Grzegorz Stefanek, 19) Alina Szymczyk, 20) Izabela TrzaskaPrzybylska, 21) Jan ĩółtek, 22) Barbara ĩubrowska. Honorowymi członkami ZLP im. JPII są Natalia Poneta Piekarska oraz Maciej Andrzej
ZarĊbski.
Jezuici – opiekunowie duchowi poetów ZLP im. JPII
Opiekunem duchowym ZLP im. JPII w 2006 r. stał siĊ o. Władysław Gryzło SJ. Na samym początku istnienia biesiadował on z poetami
podczas spotkaĔ literackich2. Nieco póĨniej w ZLP im. JP II pojawił siĊ
w charakterze opiekuna o. Tadeusz Kukułka SJ, lecz juĪ po kilku miesiącach zasilił szeregi Jezuitów w Krakowie. Zastąpił go superior o. Stanisław Czarnecki SJ, a obecnie w 2013 r. opiekunem Zrzeszenia Literatów
Polskich im. Jana Pawła II w Chicago jest o. Jerzy KarpiĔski SJ. Poeci
2

O. Władysław Gryzło SJ wraz ze Stanisławem ZieliĔskim tworzyli duet akordeonowy koncertujący
podczas spotkaĔ literackich. O. Władysław Gryzło SJ wyjechał jednak do Rzymu, natomiast Stanisław
ZieliĔski do Tarnowa.
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Ğwieccy oraz ich duchowni opiekunowie poznają siĊ, zaprzyjaĨniają,
przywykają do siebie, a póĨniej siĊ rozstają, gdy dany opiekun zostaje
przeniesiony decyzją władz zakonnych na inną placówkĊ, ale trwała wiĊĨ
chicagowskich poetów polskich z Zakonem Jezuitów jest utrzymywana.
DziałalnoĞü ZLP im. JP II – spotkania poetyckie
Choü siedzibą Zrzeszenia był budynek Związku Klubów Polskich, to jednak wiĊkszoĞü spotkaĔ odbywała siĊ w sali u Ojców Jezuitów w Chicago. Na początku grupa liczyła dziewiĊü osób, ale wciąĪ
zgłaszali siĊ nowi piszący. Poziom pisarstwa moĪna oceniü jako zróĪnicowany. Z jednej strony – przychodzili ludzie doĞwiadczeni, ale z drugiej
strony – nie brakowało równieĪ osób początkujących. Po to istnieje
organizacja, aby pomagaü wszystkim pisarzom, szczególnie zaĞ tym
stawiającym pierwsze kroki. Wieczory poetyckie, organizowane przez
ZLP im. JPII odbijały siĊ szerokim echem w miejscowych mediach w
Chicago. Wiele osób przychodziło na spotkania literackie, w tym –
dziennikarze, publicyĞci z radia i telewizji, pisarze, ludzie kultury artystycznej.
Wyłaniały siĊ nowe nazwiska osób piszących, lecz wszyscy literaci byli promowani jednakowo bez wzglĊdu na ich dorobek i umiejĊtnoĞci pisarskie.
Wydano pierwsze tomiki, a wraz z nimi rysowała siĊ radoĞü na
twarzach ich autorów. Pierwsze artykuły w prasie, radiowe wywiady nie
mogły byü literatom obojĊtne, to siĊ twórcom podobało. Dzisiaj tylko
garstka poetów pisze dla siebie, natomiast członkowie ZLP im. JP II za
poĞrednictwem internetu piszą dla całego Ğwiata. To okazuje siĊ trudnym
wyzwaniem, a grono czytelników ciągle wzrasta, przy czym nikt tak
naprawdĊ nie wie, ilu ich jest?
Głównym motorem organizacji ZLP im. JP II od początku była
Alina Szymczyk, inni autorzy tylko jej pomagali. Organizowano wieczory z udziałem twórców, np. Krystyny Nowobilskiej, która najpiĊkniejsze
lata swojego Īycia spĊdziła na nieludzkiej Syberii. KaĪdego miesiąca
organizowane są spotkania dla poetów i prozaików, zarówno miejscowych, chicagowskich, jak i przyjeĪdĪających z Polski (np. Teresa Kaczorowska, Natalia Piekarska-Poneta).
Nie wszyscy członkowie ZLP im. JP II są pisarzami i nie wszystkie wiersze nadają siĊ do publikacji (zdarzają siĊ takĪe utwory mierne).
Zrzeszenie Literatów wypromowało wiele osób piszących, od dłuĪszego
czasu organizuje posiady poetyckie w połączeniu z warsztatami, które
prowadzi Władysław Panasiuk. Poezja wymaga czasu i wytrwałoĞci i
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wcale nie jest łatwą sztuką. Dwukrotnie prezeska Alina Szymczyk zorganizowała warsztaty pisarskie, które prowadziła Agnieszka Janik z
Wrocławia. Wszystko to dla dobra piszących, bo pisanie wymaga ciągłego kształcenia i doskonalenia umiejĊtnoĞci.
W Jezuickim OĞrodku Milenijnym w Chicago regularnie odbywają siĊ Wiosny Poetyckie oraz Jesienie Poetyckie, czyli szukanie prawdziwych talentów. Na spotkania te przychodzą osoby niezrzeszone i
czasami wstĊpują w szeregi ZLP im. JPII. Zarząd Zrzeszenia wielką
wagĊ przywiązuje do waĪnych rocznic i z tej okazji organizuje dla literatów chicagowskich patriotyczne wieczory. Podczas Opłatków Poetyckich
płyną polskie kolĊdy. NaleĪy wspomnieü, iĪ ze Zrzeszeniem Literatów
przez wszystkie lata współpracują tutejsi aktorzy, dziennikarze i radiowcy.
Od 2009 r. ZLP im. JP II ma własną stronĊ internetową:
www.literaci.org, na której widnieje dorobek twórczy członków zrzeszenia i wiele nowoĞci związanych z działalnoĞcią tej organizacji literackiej.
Na stronie internetowej zamieszczane są teksty członków ZLP im. JP II,
jak równieĪ teksty autorstwa przyjaciół z Polski. Na podstronach pomieszczono kalendarz imprez i wydarzeĔ, galeriĊ zdjĊü i wiele innych
informacji.
Wydawnictwa zbiorowe ZLP im. JP II (almanachy poezji)
Zrzeszenie zaczĊło wydawaü almanachy literackie. Pierwszym
był poĞwiĊcony patronowi tej organizacji literackiej, nosił tytuł Janowi
Pawłowi II Chicagowscy poeci (2006). KaĪdego roku ĝwiĊtokrzyskie
Towarzystwo Regionalne w ZagnaĔsku – wydawnictwo Macieja ZarĊbskiego, który jest pisarzem, podróĪnikiem i regionalistą, przyjacielem
ZLP im. JP II, wydaje jeden zbiór poezji z udziałem twórców – członków
chicagowskiego stowarzyszenia. Niektóre ksiąĪki zbiorowe wydawane są
takĪe wspólnie przez wspomniane ĝwiĊtokrzyskie Towarzystwo Regionalne w ZagnaĔsku i Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawła II w
Chicago (wtedy miejsce wydania podano: ZagnaĔsk-Chicago).
Zrzeszenie moĪe siĊ poszczyciü kilkoma antologiami. Pierwsza
wspomniana juĪ ksiąĪka zbiorowa pt. Janowi Pawłowi II Chicagowscy
Poeci (ZagnaĔsk 2006), zawierała wiersze autorstwa dziewiĊtnastu poetów. Publikacja zawiera takĪe tekst Od Redakcji M. A. ZarĊbskiego,
nadto Słowo wstĊpne o. Władysława Gryzło SJ i Aliny Szymczyk, Posłowie Zdzisława Tadeusza Łączkowskiego.
Drugą zbiorową pozycją jest antologia pt. Powroty, (ZagnaĔsk
2008), w której wiersze zamieĞciło osiemnastu autorów. Tekst Od Re170

dakcji napisał Maciej A. ZarĊbski, a Słowo wstĊpne – o. Władysław
Gryzło SJ i Władysław Panasiuk.
Trzecia antologia pt. Czy moĪe byü inaczej (ZagnaĔsk 2009) zawierała wiersze autorstwa dwudziestu trzech twórców. WstĊp do tej
ksiąĪki napisała Alina Szymczyk. Trzy odrĊbne promocje trzech wspomnianych zbiorowych ksiąĪek literackich miały miejsce w chicagowskim
Jezuickim OĞrodku Milenijnym (JOM).
Czwarta antologia poetycka pt. Spojrzenie (ZagnaĔsk 2009) zawierała utwory poetyckie autorstwa czterech poetów (cztery czĊĞci
ksiąĪki odrĊbnie zatytułowane): Aliny Szymczyk – Modlitwa, Janusza
Klisia – Kwiaty w moim oknie, Janusza Kopcia – Jedna czwarta, Władysława Panasiuka „(…) z nich zaĞ najwiĊksza jest miłoĞü”. Słowo wstĊpne
do SpojrzeĔ napisał Władysław Panasiuk, natomiast Posłowie Maciej A.
ZarĊbski. Odbyły siĊ dwie promocje tej antologii – jedna w chicagowskim JOM, druga – w ‘Cafe Prague’ w Chicago.
Piątą antologiĊ pt. Droga do Ğwiatła: almanach patriotycznoreligijny poetów chicagowskich (ZagnaĔsk–Chicago 2010) wydano ze
Słowem wstĊpnym Aliny Szymczyk i Posłowiem autorstwa o. Jerzego
KarpiĔskiego SJ.
Szóstą ksiąĪką zbiorową poetów z Chicago jest publikacja pt. Bez
złudzeĔ: antologia poetów chicagowskich (ZagnaĔsk-Chicago 2010)
takĪe ze WstĊpem Aliny Szymczyk i Posłowiem o. Jerzego KarpiĔskiego.
Do siódmej antologii pt. Sursum Corda – w grĊ serca: wiersze i
proza (ZagnaĔsk 2012) WstĊp napisał Władysław Panasiuk, natomiast
Posłowie Alina Szymczyk, a recenzjĊ wydawniczą – prof. Kazimierz
Braun z Uniwersytetu Buffalo.
W druku w 2013 r. jest nastĊpna, ósma pozycja pt. Wyznanie emigranta.
Wydawnictwa indywidualne członków i członkiĔ ZLP im. JP
II (tomiki poetyckie)
Rokrocznie drukowane są nowe tomiki indywidualne, bo kaĪdy
poeta ma ambicjĊ i chce pozostawiü po sobie zapisany Ğlad. Nie wszystkie wydane przez członków ZLP im. JP II ksiąĪki naleĪą do dzieł z „górnej półki”, ale waĪniejsza jest wola pisania i poĪyteczne wykorzystanie
czasu na twórczoĞü.
Członkinie i członkowie Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana
Pawła II w Chicago wydały / wydali własne tomiki poetyckie (niektóre
osoby nawet po kilka). PoniĪej podano niepełny wykaz indywidualnych
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tomików członków i członkiĔ ZLP im. JP II w porządku alfabetycznym
(według nazwisk autorów / autorek).
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Ikona Matki Boskiej typu Eleusa
Pierwsze przedstawienia Bogurodzicy w ikonach powstały zapewne po soborze efeskim w 431 r., który przyznał Maryi tytuł Theotokos – Matki Boga, Bogurodzicy. Powstawały wówczas wizerunki Maryi
podkreĞlające tĊ prawdĊ, równoczeĞnie zaczĊły kształtowaü siĊ podstawowe typy Jej przedstawieĔ. Na wszystkich wizerunkach Maryja jest
powaĪna, wrĊcz smutna, poniewaĪ trzymając Dzieciątko, jest Ğwiadoma
Jego misji i cierpienia, które Je czeka. Od czterech podstawowych typów
ikonograficznych Matki BoĪej: Tronującej, Orantki (Modlącej siĊ),
Hodegetrii (Wskazującej DrogĊ) i Eleusy (Dziewicy Czułej, Miłosiernej)
wywodzi siĊ bardzo wiele wariantów.
Prezentowana ikona naleĪy do typu Eleusa (ros. ɭɦɢɥɟɧɢɟ [umilenije [transkr. umilenie]). Jest to typ przedstawienia ikonograficznego
Matki BoĪej z Dzieciątkiem, w którym wyeksponowany został związek
szczególnej serdecznoĞci miĊdzy Matką a Dzieckiem. W ikonie tej zanika dostojeĔstwo Bogarodzicy, a objawia siĊ głĊboka ludzka czułoĞü
matki do dziecka nacechowana smutną zadumą, a niekiedy i cierpieniem.
Maryja ukazana w półpostaci trzyma Dzieciątko Jezus przy lewym ramieniu i, przytulając je do siebie w czułym geĞcie obiema rĊkami,
opiera swoją twarz o Jego policzek. Pochyla ku Niemu głowĊ, wsłuchując siĊ w słowa Jezusa objawiające według starej, wschodniej tradycji
misterium Jego Ğmierci i Zmartwychwstanie. Emanuel zwrócony jest
twarzą do swojej Matki. OdsłoniĊte lewe ucho skłania ku modlitwie
ludzi. Rączka małego Jezusa, lekko wsparta na szyi Bogurodzicy, błogosławi człowiekowi. W drugiej rączce Dzieciątko trzyma zwój Pisma,
który jest symbolem BoĪej tajemnicy, symbolem Ĩródła wiary. ZwiniĊty
pergamin umieszczony w Jego dłoni – jako kod symboliczny przekazuje
nam prawdĊ, Īe Bóg jest naszym Prawodawcą, Īe Dzieciątko Jezus jest
Drogą, Prawdą i ĩyciem, a zarazem SĊdzią sprawiedliwym i miłosiernym. Przychodzi, aby wypełniło siĊ to, co napisano o Nim w PiĞmie
ĝwiĊtym i po to m.in., aby naprawiü to, co zepsuł człowiek w Prawie
Boskim przekazanym przez MojĪesza. Nade wszystko jednak przycho-

dzi, by zbawiü człowieka. Mały Jezus odziany jest w błĊkitny chiton i
złocisty himation. Pionowe paski symbolizują w ikonografii czystoĞü i
doskonałoĞü ludzkiej natury Zbawiciela a takĪe Jego mesjaĔskie posłannictwo. Strój błĊkitno-ugrowy przypomina boskoĞü Chrystusa i ĝwiatłoĞü
Odwieczną, która wcieliła siĊ w naturĊ ludzką, aby ją uĞwiĊciü.
Oblicze Matki BoĪej jawi siĊ jako miłosierne i pełne łaskawoĞci.
Maryja ubrana jest – tak jak na wiĊkszoĞci kanonicznych wizerunków –
w niebieską sukniĊ i ciemno-purpurowy maforion (wierzchnią chustĊ)
okrywający całą postaü. Jej włosy pod maforionem skrywa niebieska
chusta. Nad czołem i na obu ramionach znajdują siĊ trzy gwiazdy na
znak Jej dziewictwa przed, w czasie i po urodzeniu Jezusa. MajestatycznoĞü postaci Bogurodzicy podkreĞlają pionowo udrapowane szaty nadające całoĞci charakter wertykalny. UĪyty w tle ikony kolor złoty, utoĪsamiany ze szlachetnym metalem, a okreĞlany w ikonografii jako kolor
kolorów, oznacza wiecznoĞü, niezniszczalnoĞü i boskoĞü. Złoto jest
symbolem Ğwiatła Chrystusa Ğwiecącego w ciemnoĞciach naszego ducha
przez wiarĊ, nadziejĊ i miłoĞü. Blask ten (łaska BoĪa) przemienia całe
stworzenie i daje mu przystĊp do rzeczywistoĞci niebieskich. W ikonie
widoczne jest „muzyczne” wyczucie współbrzmienia linii, form i koloru,
doskonałe opanowanie Ğrodków pozwalających opowiadaü o Niebie.
The title in English: An Icon of Mother of God (a Type of Eleusa)
Słowa-klucze: kultura chrzeĞcijaĔska, malarstwo, ikona, Matka BoĪa, Eleusa, XX wiek,
Key words: Christian culture, painting, icon, Our Lady, Eleusa, 20th century,
Bibliography / Bibliografia (Second literature):
Jazykowa Irina [Âzykova Irina Konstantinovna], ĝwiat ikony, przekł. z ros. Henryk
Paprocki, Wyd. KsiĊĪy Marianów „Promic”, Warszawa 2009 [tytuł ros. oryginału:
Bogoslovie ikony, 1995].
[Bez autora (without an author)], Ikona Matki BoĪej, „Oremus. Teksty liturgii Mszy
ĞwiĊtej na kaĪdy dzieĔ (rok B/II)” [Wydawnictwo KsiĊĪy Marianów MIC], r.18: 2012,
nr 7 (191), sierpieĔ 2012 r.
A picture on the cover of this volume:
The Author of the picture (an icon): unknown. The Title: unknown. Time: 20th century,
a modern icon copy of the type of Eleousa, probably modelled on the icon of Our Lady
of Yaroslavl or in Vladimir.
Obraz na okładce tego tomu:
Autor obrazu: nieznany. Tytuł: nieznany. Datowanie: 20. wiek, modernizowana kopia
ikony typu Eleusa, prawdopodobnie wzorowana na ikonie Matki BoĪej Jarosławskiej
lub Włodzimierskiej.
Information about the Author:
Anna Marta ĩukowska, PhD., a professor at the Maria Curie-Skłodowska University in
Lublin (Poland).
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The Virgin of Eleousa Icon


The Virgin of the Eleousa icon (or Eleousa) (Greek: ਫȜİȠȪıĮ —
Tenderness or Showing Mercy, Russian: ȿɥɟɭɫɚ – ɍɦɢɥɟɧɢɟ) is a variant
of the older type of the same icon – Hodegetrea (Greek: įȘȖȒĲȡȚĮ,
literally: "She who shows the Way"; Russian: Ɉɞɢɝɢɬɪɢɹ), and expresses the special intensity of the loving relationship between the God Mother and the Christ child.
The most famous example of The Eleousa icon type is the Vladimir icon of the Mother of God (ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ ɢɤɨɧɚ Ȼɨɠɢɟɣ
Ɇɚɬɟɪɢ), one of Russia's most venerated icons, originally painted in
Constantinople in 12th century. On this icon the Virgin Mary hugs Jesus
close to her while God – child is warmly nestled against her cheek. As
was rightly mentioned the intimate poses of the heads and hands display
the warm emotional attachment of the Virgin and Child. Important difference of this new type of icon is that the faces of Mother and the Child
are not shown in frontal way but they are turned toward one another,
cheeks touching each other.

The Title in English:
The Virgin of Eleousa Icon

Key words:

ݑȜİȠȪıĮ, painting, icon, Our Lady, Mother of God, Eleousa, Tenderness or Showing
Mercy, 
Information about theAuthor:
Fr Vladimir Vukašinoviÿ (Vladimir Vukašinoviü [ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɭɤɚɲɢɧɨɜɢʄ]),
Ph.D., a historian of art, a Serbian Orthodox priest, associate professor at the University
of Belgrade [Beograd] (Serbia).
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Ikona Maryi Dziewicy Eleusy
Maryja Dziewica o typie ikony Eleusy lub Eleousy (grec.:
ݑȜİȠȪıĮ — CzułoĞü, TkliwoĞü lub Miłosiernie Ukazująca [Jezusa], ros.:
ȿɥɟɭɫɚ – ɍɦɢɥɟɧɢɟ ɢɥɢ Ɇɢɥɭɸɳɚɹ [Ukochanie, Umiłowanie lub Miłująca]) jest wariantem starszego typu tej samej ikony – Hodegetrii (grec.:
ݾįȘȖȒĲȡȚĮ, dosłownie: „Ta, która wskazuje DrogĊ”; ros.: Ɉɞɢɝɢɬɪɢɹ),
oraz wyraĪa specyficzną intensywnoĞü miłującej relacji pomiĊdzy Matką
BoĪą i Dzieciątkiem Jezus (Chrystusem).
Najbardziej znanym przykładem ikony typu Eleusy jest ikona
Matki BoĪej Włodzimierskiej (ros. (ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ ɢɤɨɧɚ Ȼɨɠɢɟɣ
Ɇɚɬɟɪɢ), jedna z najbardziej czczonych ikon w Rosji, oryginalnie malowana w Konstantynopolu w 12 wieku. Na tej ikonie Maryja Dziewica
tuli Jezusa blisko do siebie, gdy Bóg – Dzieciątko serdecznie przytula siĊ
do Jej policzka. Jak słusznie wspomniano, intymne pozy głów i rąk
wyjaĞniają ciepłe, emocjonalne przywiązanie Matki Dziewicy i Dziecka.
Istotną róĪnicą tego nowego typu ikony jest to, Īe twarze Matki i Dziecka
nie są ukazane frontalnie (en face), ale są zwrócone ku sobie wzajemnie,
dotykając siĊ policzkami.
[tłum. z ang. Marek Mariusz Tytko]
The Title in English:
The Virgin of Eleousa Icon
Key words: ݑȜİȠȪıĮ, painting, icon, Our Lady, Mother of God, Eleousa, Tenderness or Showing Mercy,

Informacja o Autorze:
o.Włodzimierz Wukaszinowiü (Vladimir Vukašinoviü, Vladimir Vukašinoviÿ
[ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɭɤɚɲɢɧɨɜɢʄ]), doktor, historyk sztuki, serbski ksiądz prawosławny,
docent Uniwersytetu Belgradzkiego [Beograd, Belgrad] (Serbia).
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ɧɨɜɵɟ, ɜɚɠɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɨɜɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɬ. ɟ. ‘ɞɨɛɚɜɨɱɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ’)
3. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
(ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ,
ɬɨɱɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ)
4. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
5. ɉɨɥɧɨɬɚ (ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɫɟɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ)
6.
ɋɜɹɡɶ
ɫ
ɱɢɬɚɬɟɥɟɦ
(ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ)
7. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɫɵɥɨɤ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫɫɵɥɨɤ)
8. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɞɚɱɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ)
9. əɫɧɨɫɬɶ / ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɬɚɛɥɢɰ, ɞɢɚɝɪɚɦɦ
10. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ
ɂɬɨɝɢ: ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɥɢ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ?
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɥɢ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɬɟɨɪɢɟɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ?
Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɬɟɤɫɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ,
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ?
ɋɨɜɩɚɞɚɸɬ ɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ, ɫ
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɜɵɜɨɞɚɦɢ?
2. ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐɂə
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ / Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɫɬɚɬɶɢ: (ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɨɬɜɟɬ)
ɉɈȾȾȿɊɀɂȼȺɘ ȻȿɁ ɂɁɆȿɇȿɇɂɃ (ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɛɟɡ
ɭɫɥɨɜɢɣ)
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɨɤ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
(ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟɦ – ɬɟɤɫɬ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ)
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɨɤ (ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɪɟɰɟɧɡɢɹ) (ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ, ɬɟɤɫɬ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ)
ɇȿ ɊȿɄɈɆȿɇȾɍȿɌɋə, ȼɈɁȼɊȺɓȺȿɌɋə (ɜ ɞɚɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ) (ɨɬɤɥɨɧɹɟɬɫɹ, ɬɟɤɫɬ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ)
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱɧɚɹ ɩɨɞɩɢɫɶ Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɚ ..........................................

3. ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ
…………………………………………………………….......................................
………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………….…
[ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ (ɦɚɤɫɢɦɭɦ 600 ɡɧɚɤɨɜ)]
4. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ (1-10) ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ:
1. .......……………………………………………………………............................
2. .......……………………………………………………………………………
3. .......……………………………………………………………………………
4. .......……………………………………………………………………………
5. .......…………………………………………………………………………….
6. .......…………………………………………………………………………….
7. .......…………………………………………………………………………….
8. .......……………………………………………………………………………..
9. ...... .…………………………………………………………………………….
10. ......……………………………………………………………………………
[ɦɚɤɫɢɦɭɦ 600 ɡɧɚɤɨɜ]
.....................................................................................
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱɧɚɹ ɱɢɬɚɟɦɚɹ ɩɨɞɩɢɫɶ Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɚ
Ƚɨɪɨɞ.............................................. ɞɚɬɚ ......................................... (ɞɟɧɶ-ɦɟɫɹɰ-ɝɨɞ)
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Formularz recenzji
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KOD recenzowanego artykułu (dane identyfikacyjne nazwisko i imiĊ Autora, jego afiliacja,
stopieĔ i tytuł, są zakodowane i znane tylko Redakcji aĪ do momentu publikacji, poniewaĪ
proces recenzowania jest podwójnie anonimowy) .....................
Tytuł recenzowanego artykułu (tekstu) .............................................................................
Tematyka recenzowanego artykułu (tekstu) ............................................
Recenzja artykułu
StopieĔ/tytuł, imiĊ i nazwisko Recenzenta: ................................……………………....
1. Tabela oceny recenzenckiej według kryteriów
Kryteria recenzji tekstu i ocena Bardzo Mar- Akceptowalna Dobra Bar
dzo
słaba
ginalzgodnoĞci tekstu z kryteriami:
dona
bra
1.ZgodnoĞü z tematyką czasopisma
2. OryginalnoĞü (czy tekst zawiera
nowe, waĪne ustalenia badawcze,
nowe, znaczące informacje, tj.
‘wartoĞü dodana’)
3. JakoĞü warsztatu naukowego
(metodologia badawcza, czy autor
stosuje prawidłowe metody badaĔ i
czy stosuje zasady wymagane dla
publikacji tekstów naukowych)
4. PrzydatnoĞü praktyczna
5. KompletnoĞü (czy są wszystkie
elementy tekstu naukowego)
6. Komunikacja z czytelnikiem
(czy treĞü jest spójna, logiczna?)
7. JakoĞü odniesieĔ do literatury,
jakoĞü cytowaĔ (przypisów)
8. Organizacja i sposób prezentacji treĞci
9. PrzejrzystoĞü / jakoĞü sporządzenia tabel, wykresów
10. AktualnoĞü tematu
Implikacje: Czy tekst prawidłowo identyfikuje wpływ jego treĞci na realizacjĊ
badaĔ naukowych, przedsiĊwziĊü teoretycznych, praktycznych lub rozwój społecznoĞci?
Czy tekst stanowi pomost pomiĊdzy teorią i praktyką?
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Czy tekst moĪe byü wykorzystany w praktyce edukacji,
w dalszych badaniach?
Czy wyniki badawcze przedstawione w tekĞcie są zbieĪne z wnioskami badawczymi?
2. REKOMENDACJA
Rekomendacja / JakoĞü artykułu: (proszĊ zaznaczyü tylko jedną odpowiedĨ)
DO ZAAKCEPTOWANIA BEZ ZMIAN (rekomendujĊ bezwarunkowo)
Do akceptacji po drobnych poprawkach redakcyjnych
(rekomendujĊ warunkowo – tekst nie spełnia paru kryteriów)
Do akceptacji po znaczących poprawkach (wymagana
ponowna recenzja) (nie rekomendujĊ, tekst nie spełnia
kryteriów)
NIE ZAAKCEPTOWANY, ODRZUCONY (w obecnej postaci) (odrzucam, tekst nie spełnia kryteriów)

własnorĊczny podpis Recenzenta (lub parafka) ........................
3. UZASADNIENIE
………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
[merytoryczne walory recenzowanego tekstu (maksymalnie 600 znaków)]
4. Ewentualne uwagi do poszczególnych punktów (1-10) kryteriów:
1. ..........………………………………………………………………………
2. ..........………………………………………………………………………
3. ..........………………………………………………………………………
4. ..........………………………………………………………………………
5. .....……………….........................................................................................
6. ...………………….......................................................................................
7. ……………………......................................................................................
8. ……………………......................................................................................
9. ..........………………………………………………………………………
10. ..........……………………………………………………………………..
[maksymalnie 600 znaków]
........................................................................................
własnorĊczny, czytelny podpis Recenzenta
MiejscowoĞü.............................................., data ......................................... (dd.mm.rrrr)
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