
 

 

STRESZCZENIE 

 Niniejsza rozprawa analizuje, w jaki sposób dzięki nowomowie dominującej w Związku 

Radzieckim, doszło do zniewolenia literatury na Białorusi. Zniewolenie literatury postrzegano jako 

splecioną zależność a) literatury od władzy komunistycznej; b) Mińska od Moskwy i c) estetyki od 

aktualnej polityki radzieckiej. Nowomowa to język partii komunistycznej, która kreuje człowieka 

radzieckiego (komunistyczne drukarstwo / print-communism). 

 Nowomowa na Białorusi została w niniejszej pracy przeanalizowana jednocześnie na trzech 

poziomach: materialno-archiwalnym (statystyka materiałów drukowanych), performatywnym 

(sylwetki przywódców-mówców) i tekstowym (sowietyzmy w utworach, wizerunki przywódców i 

wrogów). Dokonano analizy utworów literackich służących władzy i przejmujących jej język, 

odnotowano przejawy nowomowy na Białorusi za prezydentury Aleksandra Łukaszenki oraz 

pokazano transformację radzieckiego kanonu „broń służy książce” w schemat „broń jest książką”. 

 W pierwszej części rozprawy nowomowa została ujęta jako zjawisko epoki druku,  zostały 

omówione jej cechy i funkcje. Na podstawie obszernego materiału została pokazana obecność 

nowomowy w literaturze białoruskiej. 

 Nowomowa kreuje człowieka radzieckiego a) na poziomie przestrzeni (toponimia); b) na 

poziomie ciała jako elementu manifestacji komunistycznej; c) świadomości – tu istotną rolę odgrywają 

kolektywne praktyki czytelnicze. Wyodrębniono czternaście uniwersalnych cech nowomowy oraz 

dwie cechy specyficznie białoruskie (rusyfikacja i przedruk). Do znanych już cech (manicheizm, 

wrogocentryzm, eschatologia, fetyszyzm, selektywność, nieprecyzyjność, arbitralność, magiczność, 

addytywność – z kultury oralnej – rytualność, idiomatyczność, serwilizm) autor przedstawionej 

rozprawy dodał „tragizm optymistyczny” i „zniewolony śmiech”. 

 Rzeczy tragiczne i komiczne nowomowa wpisuje w schematy służące władzy komunistycznej. 

Śmiech zniewolony to a) śmiech hierarchiczny; b) śmiech bytów redukowanych; c) śmiech na rozkaz; 

d) śmiech towarzyszący morderstwu; e) śmiech na serio. Byt redukowany to różnorodność, która 

została sprowadzona do czegoś jednego. Pojęcie śmiechu zniewolonego pozwala wydedukować 

wszystkie cechy nowomowy z wrogocentryzmu i bytów redukowanych. 

  W rozdziale „Zniewolenie w czasie” zostały zanalizowane zmiany nowomowy w trzech 

aspektach: a) materialnym (statystyka druków); b) strukturalno-rytualnym (tematy w szkolnych 

podręcznikach, nowomowa w zbiorach poezji, wystąpienia na kongresach partyjnych) oraz c) 

taktycznym (zachowania komunistów i pisarzy). Zbadano też, w jaki sposób nowomowę przyswajają 

uczniowie i pisarze (Arkadź Kulaszou, Zmitrok Biadula). 

 Pokazano, iż nowomowa przeszła przez trzy wielkie fazy rozwojowe (i podobne mikrocykle 

w krótszych periodach): rozrost (do lat 30.), porządkowanie (do lat 50.) i upadek. Fazy te odpowiadają 

zmianom materialnym (liczba książek, w których można odnaleźć nowomowę, objętość referatów 
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