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Wstęp

Położona między Zachodem i Wschodem Ukraina zawsze
była obiektem sporu między dwiema kulturami: zachodnioeuropejską (spadkobierczynią Rzymu) i moskiewską
(spadkobierczynią Bizancjum). (…) Stary spór dwóch
cywilizacji pozostawił wiele śladów w życiu ukraińskiego
narodu: w jego języku, psychice, sztuce, literaturze, religii –
w całej jego kulturze1.

Monografia niniejsza ma charakter interdyscyplinarny, stanowiąc próbę wielokierunkowego przedstawienia twórczości publicystycznej Dmytra Doncowa
(1883–1973). Zebrany materiał został potraktowany wieloaspektowo. W rezultacie w monografii zaprezentowany zostanie Doncow jako z jednej strony
funkcjonujący w określonych uwarunkowaniach społecznych i politycznych
ideolog i publicysta, z drugiej zaś – erudyta o ambicjach politycznych, szerokich naukowych zainteresowaniach i głębokiej wiedzy zarówno historycznej,
jak i literacko-filozoficznej.
Na tak gruntownej bazie ukazany zostanie czytelnikowi obraz publicysty,
który z ogromną swobodą włada językiem jak mieczem, w ten sposób włączając się w walkę o ukraińskie państwowe samostanowienie. Przeprowadzony
naukowy rekonesans i ocena zgromadzonego materiału dowodzą, że Doncow
w sposób sugestywny – w oparciu o zdobyte doświadczenie polityczne, znajomość procesów społecznych oraz głęboką wiedzę – wprawnie żonglując słowami, argumentuje, perswaduje, a nawet manipuluje w celu osiągnięcia wytyczonych politycznych i ideologicznych celów.
1

Д. Донцов, Модерне москвофільство, Київ 1913, s. 3.
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Z uwagi na specyfikę korpusu badawczego, osobowość Doncowa, wszechstronność jego wiedzy i zainteresowań w niniejszej publikacji przyjęta została określona metodologia opisu, polegająca na tym, że monografia ukazuje
działalność publicystyczną Doncowa zarówno z punktu widzenia biografii
intelektualnej myśliciela ideologicznego, jak i – a nawet przede wszystkim –
w ujęciu językoznawczym, przy czym wspomniane perspektywy są wobec
siebie wzajemnie komplementarne. Jestem bowiem przekonany, że nie sposób
dokonywać opisu języka Doncowa bez konkretnych odniesień do wątków ide
owych, pojawiających się na tle wydarzeń polityczno-społecznych i wiążących
się w jedną całość z aktualnym tokiem myślenia ideologa, odzwierciedlającym
się w jego publikacjach.
Podstawowym celem monografii jest językowy opis twórczości publicystycznej Doncowa w ujęciu politolingwistycznym. W celu zaprezentowania
możliwie najpełniejszego obrazu, a także ewaluacji analizowanych wypowiedzi
należało sięgnąć po instrumentarium politolingwistyczne, wykorzystane zostały
także narzędzia oferowane przez pragmalingwistykę i komunikację językową.
Korpus materiałowy stanowią wybrane publikacje autorstwa Dmytra Doncowa z lat 1910–1944. Na potrzeby analizy wyselekcjonowanych zostało ponad sto reprezentatywnych tekstów, wśród których znalazły się artykuły z czasopism, referaty i wykłady wydane jako odrębne druki oraz książki.
Zasadniczą badawczą część monografii stanowi rozdział czwarty książki, zatytułowany „Publicystyka Dmytra Doncowa w świetle politolingwistyki”, w nim
to bowiem zawarta została wielokierunkowa językoznawcza analiza zgromadzonego materiału w ujęciu politolingwistycznym, przy użyciu narzędzi służących pragmatycznemu opisowi zjawisk językowych mających odzwierciedlenie
w tekstach politycznych, jak również z wykorzystaniem teorii aktów mowy.
W rozdziale tym wyróżniono i opisano różne typy dyrektywnych i perswazyjnych aktów mowy; przedstawione zostały ponadto zidentyfikowane w pu
blicystyce Doncowa środki pragmatyczne, w tym wartościowanie jako narzędzie perswazji, prowokacja, szokowanie czy posługiwanie się przez publicystę
konstruktem wroga. Przeanalizowane zostały również chwyty erystyczne oraz
środki stylistyczne zawarte w składających się na korpus badawczy tekstach.
Proponowane studium analityczne o charakterze interdyscyplinarnym stanowi – o ile autorowi wiadomo – pierwsze tego rodzaju opracowanie poświęcone spuściźnie publicystycznej Doncowa. Podkreślić należy, że sama twórczość
10
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Ilustracja 1. Dmytro Doncow w młodości

ukraińskiego ideologa doczekała się w ostatnich latach dogłębnych, ciekawych
i kompetentnych badań, prowadzonych zarówno w oparciu o metodologię, jak
i instrumentarium historyczne i politologiczne2. Nie było jednak dotychczas,
jak się wydaje, w badaniach nad twórczością Dmytra Doncowa prac o charakWśród najnowszych opracowań wymienić trzeba przede wszystkim prace Ołeksandra Zajcewa: О. За йцев, Український інтеґральний націоналізм (1920-ті–
1930-ті). Нариси інтелектуальної історії, Київ 2013; idem, Націоналіст
у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова. 1922–1939 роки. Начерк
інтелектуальної біографії, Київ 2019, z których druga poświęcona jest wyłącznie lwowskiemu okresowi działalności Dmytra Doncowa, a także książkę Myroslava Sh kandr ij a: Ukrainian Nationalism. Politics, Ideology, and Literature. 1929–1956,
New Haven 2015. Warto zwrócić również uwagę na artykuł Trevora Erl achera: The
Birth of Ukrainian „Active Nationalism”. Dmytro Dontsov and Heterodox Marxism
Before World War I, 1883–1914, „Modern Intellectual History” 2014, Vol. 11(3),
2
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terze lingwistycznym, które realizowałyby przyjętą w niniejszej monografii
perspektywę badawczą. Ufam, że kierunek ten pozwala rozpatrywać analizowany materiał właśnie we wspomnianym ujęciu interdyscyplinarnym, czyli
z uwzględnieniem roli językowych środków oddziaływania na odbiorcę, interpretowanych również z punktu widzenia politolingwistyki, w głębokiej analizie
pragmatycznej i w zanurzeniu historyczno-kulturowym.
Chciałbym gorąco podziękować znakomitej uczonej, Profesor Ewie Komorowskiej, przede wszystkim za impuls i zachętę do podjęcia badań w realizowanym przez niniejszą monografię kierunku, ale także za czas poświęcony
na pobudzające do kreatywnego myślenia dyskusje oraz za celne i nieocenione
w swej merytorycznej trafności uwagi.
Wszystkie wykorzystane i analizowane w niniejszej monografii fragmenty
artykułów i książek Dmytra Doncowa zostały zaprezentowane w przekładzie
na język polski dokonanym przez autora książki.

s. 519–548 oraz tegoż niepublikowaną dysertację The Furies of Nationalism. Dmytro
Dontsov, the Ukrainian Idea, and Europe’s Twentieth Century, University of North Carolina
at Chapel Hill, Chapel Hill 2017.
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Summary

Political Journalism of Dmytro Dontsov
Between 1910–1944 from the Perspective
of Political Linguistics

The aim of this dissertation is to carry out a linguistic analysis of the texts
written and published by the Ukrainian politician, political thinker, and ideologist Dmytro Dontsov (1883–1973). The analysis of the material is made with
the use of the tools of political linguistics, including the tools of pragmalinguistics and the theory of speech acts.
The task undertaken by the present author is to investigate the language of
political journalism of Dontsov from the perspective of political linguistics.
The analysis is carried out within this scientific subdiscipline, benefiting from
the latest achievements in the field of linguistics. Particular attention is paid
to the pragmatic analysis of language, including the theory of speech acts,
describing such phenomenon as manipulation, persuasion, eristic and stylistic
functions, etc. The analysis covers over one hundred representative texts of the
Ukrainian journalist published between 1910–1944.
The thesis demonstrates that deprecating speech acts play a significant role
in the examined texts. The collected material allows us to prove the hypothesis
that the act of deprecating not only plays a fundamental role, but also serves
specific political goals. On the one hand, Dontsov’s deprecation is to make readers/recipients aware of what society should avoid, and on the other hand, it is
a form of social education. Deprecation is here a pragmatic and argumentative
device. The analysis of the material also leads us to the conclusion that there
are many fragments of Dontsov’s writings in which the emotive function is
significant. It should be emphasized that in Dontsov’s journalism, two kinds of
361
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valuation can be distinguished: positive and negative. The identified devices of
expressing negative valuation are systemic devices (including lexical devices,
such as the use of selected lexemes), as well as textual devices that include
cultural connotations.
The detailed examination of the material allows us to extract those fragments in which the Ukrainian ideologist consistently creates the image of the
enemy. Among the various linguistic devices employed to construct the image of the enemy, we find the conscious creation of a dichotomous system,
provoking xenophobia, discrediting the opponent through negative valuation,
creating a negative image of the opponent using metaphors, using irony and
ridiculing the opponent.
The review of the collected material shows that the aim of irony used by
Dontsov in his writings was primarily to ridicule and discredit political opponents. For example, the equivalents of the expressions decisive battle and
ultimate victory were typically used by creators and supporters of the doctrines
of fascist authoritarianism, attracting many followers in the interwar period in
Europe.
The investigated material allows us to take an overview of the dynamics
of Dontsov’s language for more than thirty years (1910–1944). As Ukraine
experienced numerous misfortunes, the language of his political texts became
increasingly apocalyptic.
The analysis of the collected material presents the image of Dmytro
Dontsov as a bright political journalist, an ideologist of Ukrainian “active nationalism” involved in the issue of Ukrainian independence to such an extent
that even in texts which were supposed to be culture-related only, such as lite
rary criticism or book reviews, he was unable to refrain from expressing his
political ideas. It is worth mentioning that this ideological commitment sometimes led him to the dangerous identification of the political enemy – aggressive
Tsarist Russia or Bolshevik imperialism – with Russian people. Fragments
of the analyzed texts in which the Ukrainian ideologist constructs a linguistic
image of the enemy may nowadays be a warning against using language to
antagonize people and spread xenophobia. Even if Dontsov intended to defend
his homeland from the real enemy, it should be noted that in some writings he
dangerously teetered on the boundary beyond which the phenomenon known
today as “hate speech” could easily emerge.
362
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Let us hope that this monograph will open the way to further linguistic
research on the political thought not only of Dmytro Dontsov, but also other
significant Ukrainian political thinkers of the interwar period. The monograph
supplements the research carried out from the historical and political prespectives with a linguistic view, creating an opportunity to see – on a wider landscape – the evolution of the Ukrainian political thought of the first half of the
twentieth century, both in its form and content.
Słowa kluczowe: język polityki, dyskurs polityczny, politolingwistyka,
pragmalingwistyka, Dmytro Doncow, publicystyka polityczna
Key words: political language, political discourse, political linguistics, pragmalinguistics, Dmytro Dontsov, political writings

Książka stanowi pierwsze tego rodzaju językoznawcze studium
poświęcone spuściźnie publicystycznej Dmytra Doncowa (18831973). Publicystyka polityczna ukraińskiego ideologa poddana została analizie politolingwistycznej na podstawie ponad stu jego
reprezentatywnych tekstów z lat 1910-1944, wyselekcjonowanych na potrzeby studium. Analizę korpusu materiałowego przeprowadzono przy wykorzystaniu instrumentarium politolingwistyki, przyjmując metodę interpretacji faktów językowych w pełnym
zanurzeniu społeczno-kulturowym, co pozwoliło na głębsze odczytanie intencji autora tekstów politycznych, także poprzez kontekstową analizę użytych przezeń środków językowych. Na tle
dokonanej systematyzacji zjawisk językowych typowych dla twórczości ideologa ukraińskiego „czynnego nacjonalizmu” wyłania
się obraz Dmytra Doncowa jako nietuzinkowego publicysty politycznego, który – dojrzale i świadomie posługując się szeregiem
środków językowych – nie stroni w działaniach perswazyjnych
od zabiegów wartościowania, ironii, manipulacji czy tworzenia
konstruktu wroga.
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