
«Успешное выполнение практико-ориентированных заданий может быть обеспечено только при ориентации учебного процесса на решение подобных задач. Умение решать практико-ориентированные задания будет способствовать повышению уровня ма- тематическои компетентности» [2], следовательно, увеличивать качество профессиональнои подготовки не только будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности, но и всех выпускников высших учебных заведении.Литература1. Михаилова, Н.В. Загадка «непостижимои эффективности математики» и математическии платонизм / Н.В. Михаилова // Матэматыка: прабле- мы выкладання. -  2007. -  № 1. -  С. 12-18.2. Усова, Л.Б. К вопросу об актуализации математических знании в профессиональнои подготовке будущего инженера безопасности жизнедеятельности [Электронньш ресурс] / Л.Б. Усова // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). -  СПб.: Реноме, 2012. -  С. 375-378. -  Режим доступа: URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1686. -  Дата доступа: 22.03.2019.
POLIGLOSJA LITURGICZNA JAKO FENOMEN 

RELIGIJNO-JĘZYKOWO-KULTURALNEJ SPOŁECZNOŚCI 
"PAX SLAVIA GRAECO-LATINA"

D. V. SkivitskiInstytucja Naukowa «Centrum badań białoruskiej kultury, język i literatury przy Narodowej Akademii Nauk Białorusi», ul. Surganowa 1, blok 2, 220072, Mińsk, Republika Białorusi e-mail: tarich25081982@yandex.byВ статье рассматривается проблема становления литургическои полиглоссии в богослужебнои практике униатскои Церкви в ареале «PAX SLAVIA GRAECO-LATINA» XVIII-XIX вв. Определяется межъязы- ковои баланс в религиозном функционировании униатскои Церкви и влияние литургических языков на развитие национальных языков славян, особенно в сфере сакрум.
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LITURGICAL MULTILINGUALISM AS A PHENOMENON
OF RELIGIOUS, LINGUISTIC AND CULTURAL COMMUNITY 

"PAX SLAVIA GRAECO-LATINA"
D. V. SkivitskiScholarly Institution «Centre for Research on Belarusian Culture, Language and Literature at the National Academy of Science of Belarus”, Surganov st. 1, b. 2, 220072 Minsk, Republic of Belarus e-mail: tarich25081982@yandex.byThe article considers the problem o f formation of liturgical multilingualism in a worship service o f the Ruthenian Unite church in “PAX SLA- 

VIA GRAECO-LATINA” area in the 18th -  19th century. The interlanguage balance in a liturgical practice of the Ruthenian Unite church is determined, as well as the influence of the liturgical languages on the development of national Slavic languages, especially in a sacrum sphere.
Key words: “SLAVIA ORTODOXA” “SLAVIA ROMANA”, “PAX SLAVIA 

GRAECO-LATINA”, the Ruthenian Unite church, liturgy, religious practice.Na początku lat 60. XX wieku włoski slawista Riccardo Picchio wprowadził do obiegu naukowego nowe określenia: “SLAVIA ORTODOXA” oraz “SLAVIA ROMANA” stosowane do opisu wspólnych rozwojowych cech kulturalno-historycznych Słowian w epoce średniowiecza [6, с. 3]. Te określenia otrzymały uznanie w środowisku naukowców. Riccardo Pic- chio używał tych definicji w odniesieniu do rozwoju literatur narodów słowiańskich w przeszłości i nie nalegał na absolutną słuszność tych określeń. Następnie tezę o istnieniu dwóch słowiańskich obszarów cywiliza- cyjno-kulturowych przejął slawista radziecki -  Nikita Illicz Tołstoj, który rozciągnął wyżej wymienione określenia również na kształtowanie się języków literackich i narodowych obszarów “SLAVIA ORTODOXA” i “SLA
VIA ROMANA” [7, с. 26]. Rozważając istnienie w średniowieczu i czasach nowożytnych tych dwóch słowiańskich obszarów cywilizacyjnych w sposób nieco głębszy, można stwierdzić, że poza uwagą badaczy pozostały pewne tereny o charakterze przejściowym co do rozwoju religii, języka i kultury wśród Słowian, czyli obszar “SLAVIA GRAECO-LATINA”.Przy końcu XVI wieku -  w 1596 roku została zawarta unia religijna. Wydarzyło się to na terenie Rzeczy Pospolitej. W  Królestwie Węgier unia została zawarta w 1646 roku [5, с. 27]. Część hierarchów prawosławnych postanowiła podjąć się tego kroku politycznego. Można stwierdzać, że nawet w dniu dzisiejszym da się zaobserwować jego konsekwencje. Kościół
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Unicki, w nieco zmienionym kształcie, ciągle kontynuuje własną egzystencję w Europie Środkowo-Wschodniej.Już na początku XVIII wieku Cerkiew Unicka pozostawała suwerennym organizmem organizacyjnym na pograniczu trzech wielkich kultur: łacińskiej, bizantyjskiej i muzułmańskiej. Ta sytuacja religijno-językowo- -kulturalna była obecna między tymi prądami cywilizacyjnymi. Nowopowstała społeczność reprezentowała specyfikę tranzytową [9, с. 79]. Społeczność umownie nazywana “SLAVIA GRAECO-LATINA”, t.j. obszar geograficzny, zamieszkiwany przeważnie przez ludność słowiańską o podobnych cechach religijnych, kulturalnych oraz językowych, zaczęła się kształtować pod koniec XVII wieku. Liczba wiernych Kościoła Unickiego na terytorium Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego wynosiła pod koniec XVIII wieku ponad 4 miliony osób, zamieszkujących powyżej 10000 parafii w trzech arcybiskupstwach i sześciu biskupstwach [8, с. 7].Jeżeli nalega się na istnienie “PAX SLAVIA GRAECO-LATINA”, to najgłówniejszą cechą wyodrębniającą ten obszar była wspólna religia i Kościół Unicki. W  okresie od XVII do połowy XIX wieku większość ludności słowiańskiej w Europie Środkowo-Wschodniej identyfikowała się według własnej religii [13, с. 59]. Większość ludności “PAX SLAVIA GRAECO-LA
TINA” uznawała się za ludność słowiano-ruską albo też słowiańską, ze wspólną tradycją historyczną, wiarą, językiem liturgicznym -  cerkiewno- słowiańskim, oraz wspólnymi cechami życia gospodarczego i wspólnym językiem narodowym [4, с. 34].Język mówiony Unitów i język pisany w XVII wieku znajdowały się pod znaczącym wpływem religii. Kościół towarzyszył człowiekowi od urodzenia i do śmierci. Język nabożeństwa wpływał na rozwój języka mówionego i odwrotnie. Jeżeli język nabożeństwa transformował się pod wpływami zewnętrznymi, język mówiony też przeżywał te zmiany. Językiem dominującym w dziedzinie społeczno-kulturalno-religijnej w Rzeczy Pospolitej w XVII wieku był język polski. Już od XIV wieku języki narodowe w Wielkim Księstwie zaczęły odczuwać znaczne wpływy polszczyzny na różne aspekty własnej egzystencji. Co prawda, polonizacja odbywała się głównie wśród warstw oświeconych, arystokracji i szlachty średniej [14, с. 170]. Fenomen dyglosji polsko-ruskiej na Wshodzie Rzeczy Pospolitej w społeczeństwie był faktem oczywistym, ale wśród większości ludności wyznania unickiego język polski nie zdobył dużego uznania. Unici pozostawali przeważnie chłopami i byli raczej monojęzyczni [13, с. 170]. Sytuację analogiczną można było obserwować i na Węgrzech [4, с. 18].
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Wspólna wiara i język liturgiczny były w tym czasie zasobem konsolidacyjnym dla ludności wymienionego obszaru. Liturgia -  tajemnica uniwersalna, zawierająca „narodowe” oraz regionalne cechy wyróżniające [3, с. 124]. Jeżeli na początku własnej egzystencji liturgia Kościoła Unickiego niczym się nie różniła od liturgii Kościoła Prawosławnego, to już od końca XVII wieku, gdy w 1695 roku został wydany w Klasztorze Bazylianów w Supraślu (rozpoczęto wydanie w Wilnie) nowy liturgikon unicki „Л6ІТОУРПКОН”, nabożeństwa unickie zaczęły nabliżać się do tradycji łacińskiej [11, с. 58]. Liturgikon wydany został przy wsparciu finansowym księcia Karola Stanisława Radziwiłła, pod zwierzchnictwem Cypryana Żochowskiego metropolity kijowskiego i arcybiskupa płockiego unickiego nakładem ponad trzy tysiące egzemplarzy [3, с. 126].Liturgikon unicki z lat 1693-1695 jest źródłem unikatowym dotychczas pozostającym wśród naukowców incognito [3, с. 124]. Badacze podejmowali pewne próby prowadzenia badań nad tekstem liturgikonu unickiego, lecz te próby nie miały charakteru systematycznego. Jest to źródło bardzo interesujące m. in. pod względem lingwistycznym [1, с. 168].Wydany cyrylicą, pierwszy liturgikon unicki mieścił w sobie dużo informacji dla badaczy z dziedziny slawistyki, i przede wszystkim dla bia- łorutenistów. W  tekście można znaleźć liczne cechy charakterystyczne dla narodowego języka starobiałoruskiego z XVII wieku [2, с. 261]. Korpus liturgicznych i paraliturgicznych tekstów unickich stanowi ciekawy obiekt dla badań naukowych, aczkolwiek istniejąca dotychczas sytuacja społeczno-polityczna nie sprzyjała prowadzeniu wszechstronnych i niezawisłych badań nad tymi tekstami. Podstawą analizy są teksty unickie ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Mińsku.Po Soborze w Zamościu głębokich zmian doznała też praktyka liturgiczna Unitów [11, с. 277]. Jeżeli przed tym Soborem Kościół Unicki był bliższy w obrzędach liturgicznych Kościołowi Prawosławnemu, po Soborze praktyka religijna Unitów stała się już bliższa Kościołowi Katolickiemu. Nabożeństwa liturgiczne zezwolono prowadzić nie tylko w języku cerkiewnosłowiańskim, ale już po polsku i po łacinie [12, с. 4]. Kościół unicki prowadził szeroką działalność w zakresie szkolnictwa szerokich warstw społecznych [15, с. 359].Na terenie zaboru rosyjskiego, nawet po ostatecznej kasacie Kościoła Unickiego, liturgiczne teksty unickie pozostawały w obiegu do początku XX wieku [3, с. 136]. Ale jeżeli skupimy się na analizie porównawczej cech językowych, w ujęciu diachronicznym, tekstów liturgicznych cerkiewno-
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słowiańskich z XVII-XVIII wieków z terenów całej “PAX SLAVIA GRAECO- LATINA”, możemy dojść do wniosku, że wpływów na rozwój języków narodowych doznała głównie fonetyka i słownictwo i w mniejszym stopniu składnia języków narodowych Słowian.Pod wpływem języków liturgicznych powstają nowe spółgłoski w językach narodowych, np. [g]: тупоГраф'ІА, Гвалтовне, Гды, Гарнецъ, 
фиГура; [f] Шафоване, оферовати, трафилъ, трефунок, инфамеса, 
фалшивый, строовати, фтндушъ, февруарій. Zachodzi substytucja nosówek [ę] [ą] przez dwuznaki [он], [ен]: вонтпливый, опентаный, 
окрентъ, охендо^тво, бленкитный, бенкарт. Obecność twardych dziąsłowych spółgłosek przedniojęzykowych przed głoskami wąskimi realizuje się na piśmie w sposób dwojaki, ale w wymowie występuje tylko jako głoska [y] (созидаше-созыданк, гвоздика-гвоздыка, присланый- 
прысланый, риза-рыза, Римский-Рымский, пелгрим-пелгрым, пати- 
на-патына, еретицкий-еретыцкий, крик-крык, стригаль-стрыгаль, 
визит-визыт, патриархъ-патрыархъ, инквизицыл-инкви^ыцыл, ар- 
тикулъ-атыкулъ, прескрипцыА-пресрыпцыА). Stosowanie cyrylickich liter с- i ш- uzyskuje stabilność na piśmie w pozycji inicjalnej w słowach zapożyczonych (шпеный -  спеный, Сатана -  шатанъ, спиталь -  шпи- 
таль, скло -  шкло) (Tabela 1).

Tabela 1Zjawiska fonetyczneŹródło liturgiczneZjawisko fonetyczne Katechizm supraski 1722 roku Katechizm poczajewski 1756 roku
Katechizm trnawski J. De Kamilisa 1698 rokuSubstytucja nosówek [ę] [ą] przez dwuznaki [он], [ен] + + -Powstanie zwartej tylno-podniebien- nej spółgłoski [g] + + +Zachowanie spółgłoski [f] w słowach zapożyczonych + + +Twarde przedniojęzykowe spółgłoski przed głoskami wąskimi w realizacji na piśmie w sposób dwojaki, ale w wymowie występujące jako głoska [y]

+ + +
Stosowanie cyrylickich liter с- i ш- na piśmie w pozycji inicjalnej w słowach zapożyczonych + + +
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Podsumowując wyżej wymienione cechy fonetyczne i graficzne da się stwierdzić, że od drugiej połowy XVII wieku te procesy w coraz większy sposób wpływały na rozwój języka tekstów liturgicznych Cerkwi Unickiej. Do początku XVIII wieku pisownia języka liturgicznego w “PAX 
SLAVIA GRAECO-LATINA” doznała dość znacznych zmian pod wpływami obcymi, przede wszystkim, pod wpływem języka łacińskiego, polskiego oraz węgierskiego, zarówno pisanego jak też mówionego. W ielka liczba zapożyczeń językowych nie pozwalała na szybką adaptację zapożyczeń do reguł gramatycznych ówczesnych języków narodowych. Umożliwiło to jednak intensywniejszy rozwój języków narodowych słowiańskich w przyszłości.Fleksja języków obcych nie uzyskała szerszej popularności wśród użytkowników języków “prostych”. Wpływy obcej fleksji, zgodnie z tekstami liturgicznym i paraliturgicznymi, ograniczone zostały do zapożyczeń łacińskich, które nie doznały pełnej adaptacji w językach niemieckim, polskim i węgierskim, co z kolei wpłynęło na język liturgiczny i mówiony Słowian.Zachowanie bez zmian końcówek -a , -um w poszczególnych rzeczownikach pochodzenia łacińskiego w językach polskim i niemieckim spowodowało wystąpienie tego samego zjawiska w języku liturgicznym Unitów. Liczne przykłady można odnaleźć w tekstach liturgicznych: ПривилеА, 
семинары, сакрамента, сгбсидУгмъхаритативгмъ, семинарыгмъ, 
плагжмъ, катедратикгмъ, сакртм, сакра. Zachowanie końcówki -u sz  w liczbie pojedynczej w rzeczownikach łacińskich zapożyczonych za pośrednictwem języka polskiego zaczęło przedostawać się do języka liturgicznego: Юбилегшъ, фоундушъ, новицыгшъ, нгнцыгшъ. Również da się odnotować tworzenie czasowników strony wzajemnej za pomocą niestabilnej partykuły akcentującej ca zgodnie z regułami języków zachodnio- słowiańskich: АбысАспытавъ, которыйсАволочатъ, самисАошгкгютъ, 
пре^ъоушисАпроникали, вамсАсповедала, жемсАдаладотыкати, 
ежелисАневстыдалъ, повиннисАвстримати, абысАкелихъневывернтв, 
нехайсАстараеть, при^наюсА (Tabela 2).Po dokonaniu analizy wpływów fleksji obcej na język liturgiczny można stwierdzić, że nie były te wpływy na tyle wyraźne, jak to było w wypadku fonetyki. Tłumaczy to się tym, że ze wszystkich systemów językowych właśnie fleksja jest najmniej narażona na wpływy obce.
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Zjawiska fleksyjne Tabela 2

Źródło liturgiczneZjawiska fleksyjne Katechizm supraski 1722 roku Katechizm poczajewski 1756 roku
Katechizm trnawski J. De Kamilisa 1698 rokuZachowanie końcówek -um  w liczbie pojedynczej i -a  w liczbie mnogiej rzeczowników łacińskich + + +

Zachowanie końcówki -usz w liczbie pojedynczej rzeczowników łacińskich zapożyczonych za pośrednictwem języka Dolskiego
+ + +

Tworzenie czasowników strony wzajemnej za pomocą niestabilnej partykuły akcentującej ca zgodnie z regułami języków zachodniosłowiańskich
+ + +

W  procesie rozw oju słow nictw a języka liturgicznego w X V III- XIX wieku znaczącą rolę odgrywały zapożyczenia obce. Były niezbędne do nominacji nowych pojęć religijnych. Największą liczbę zapożyczeń stanowiły rzeczowniki [1, с. 169]. W  sferze sakrum od XIV do końca XVIII wieku dużą część stanowiły germanizmy, łacinizmy oraz polonizmy. Pod względem liczebności słownictwa, leksykon religijny jest jednym z najbardziej rozbudowanych w słow iańskich językach narodowych XVIII wieku. Do początków XVIII wieku Kościół Unicki jeszcze nie zdążył stworzyć własnej terminologii sakralnej.Podsumowując analizę fenomenu poliglosji liturgicznej wspólnoty “PAX SLAVIA GRAECO-LATINA” da się stwierdzić, że jeden z najbardziej znaczących wpływów na rozwój języka liturgicznego Unitów w XVIII-XIX wieków wywarły ówczesny język polski, oraz języki węgierski, cerkiew- nosłowiański i łaciński. Przykłady takich to wpływów są związane z rozwojem fonetyki i słownictwa słowiańskich języków narodowych. Zmiany w słownictwie są tłumaczone otwartością słownictwa na włączanie nowych pojęć zwłaszcza w dziedzinie sakralnej. Głównymi cechami charakterystycznymi słownictwa religijnego Unitów były:powstanie dubletów monosemantycznych pod wpływem języków obcych: Служитель -  
каплан, крестъ -  крижъ, литгргил -  набожен’ство, мтка -покгта, 
жаль -  скртха, споведъ -  исповедъ, парохіл -  парафы, 5 мп>й -  смокъ, 
церковь -  костелъ, испытание -  е^аменъ, монахъ - 5 аконникъ, жена -
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малжорка, искгшеше -  покуса. Zapożyczeń bezpośrednich dokonywano z łaciny, języków węgierskiego i polskiego: пекло, чистецъ, фортеца, 
каплица, келихъ, аппаратъ, ланцугъ, коптъ, индулгенцыА, процессіА, 
шлмтжна, пыха, декретъ, кламца, скарбъ, діецезый, юристъ, бла$нъ, 
катедра, пре^ентацыА, пре^ентъ, патентъ, отпуста, тестаментъ, 
трибугалъ, министеръ, кварта, жегнати.Leksykon tekstów liturgicznych był głównym źródłem wzbogacania i urozmaicania terminologii religijnej Kościoła Unickiego. Innymi źródłami były łacina i język polski, przede wszystkim jako źródło pierwotne, czyli jako pośrednik między językami zachodnioeuropejskimi a językiem liturgicznym Unitów. Z innej strony, neologizmy religijne nie miały w społeczeństwie słowiańskim XVIII i XIX wieku dużego potencjału derywacyj- nego [1, с. 169]. Nowe terminy prawie nigdy nie przekraczały granic sfery religijnej, pozostając rzeczownikami monosemantycznymi.Patrząc na ten problem pod względem istniejących warunków pozaję- zykowych, na podstawie tekstów liturgikonów unickich da się odnotować, że atrakcyjność społeczna wyrafinowanego języka liturgicznego, który istniał wyłącznie w literaturze religijnej, już na początku XVIII wieku prawie nie istniała [10, с. 33]. Od połowy XVIII wieku nabożeństwa już częściowo były odprawiane w innych językach. Spowiadać się w kościołach Unici mogli po polsku również jak i w innych językach przez tłumaczy „той зась 
который неоумеет по Полскг, или по Ргскг, можетъ сповъдатисА 
през тлумача". W  przedsłowiu słownika cerkiewnosłowiańskiego-pol- skiego trafnie zauważono, że „поставлАемыхъ въ Іерейство Людей, шко 
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