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Cybernetyka!i!nauki!humanistyczne!w!ZSRR
,,[…] Money appeared to be more important than that of freedom in producing breakthroughs.’’
Loren!R.!Graham1

Wstęp
Poj"cie!cybernetyki,!kto# rej!podstawy!zawiera!klasyczne!dzie o!Wienera!
(Wiener!1948),!jest!dzis# !juz$ !raczej!rzadko!uz$ ywanym!terminem.!Przyczyna!jest!
raczej!oczywista.!Wi"kszos# c#! problemo# w!stawianych!sobie!przez!cybernetyk"!
przej" y!inne!dyscypliny!wiedzy:!matematyka!i!jej!ro# z$ ne!dzia y!(np.!teoria!sterowania),!!informatyka!teoretyczna!i!stosowana,!teoria!sztucznej!inteligencji,!
biologia,! socjologia,! psychologia,! neurologia,! psychiatria! oraz! ro# z$ ne! kierunki!
techniczne,!automatyka,!robotyka!i!mechatronika,!elektronika!oraz!!elektronika!
i! telekomunikacja,! zarz%dzanie! i! niezwykle! ostatnio! modna! kognitywistyka,!
a!takz$ e!wiele!innych.!
Cybernetycy!w!latach!60.! XX!wieku!mieli!daleko!id%ce!plany!naukowe!
w!ro# z$ nych! dziedzinach.!Takz$ e!w!dziedzinach!nauk!humanistycznych.! Zamierzali!je!zrealizowac# !przy!pomocy!nowego!paradygmatu!naukowego!–!cyberne-

1 Loren!Graham!(1998:!rozdzia

!3)!stwierdzi !to!w!kontek&cie!finansowania!nauki!za!czas'w!Stalina!i!ogromnych!osi%gni"*!dokonanych!za!jego!rz%d'w.!Era!Stalina!to!niebywa a!ilo&*!nagr'd!Nobla!otrzymanych!przez!naukowc'w!radzieckich!w!dziedzinie!fizyki!i!chemii. Era Stalina to era
kultu nauki. To za Stalina zbudowano w!ZSRR!bomb"!atomowa!i!wodorow%.!Jednym!s owem,!nauka!za!czas'w!Stalina!kwit a.!Tego!nie!mo+na!powiedzie*!o!erze!Chruszczowa,!kt'rej!pierwsze!
dziesi"*! lat! powszechnie! uwa+a! si"! za! okres! odwil+y,! to! znaczy! relatywnie! wi"kszej! wolno&ci!
(Gerovitch 2002: 5).
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tyki.!!Mimo!tego,!z$ e!wiele!osi%gni"to,!to!jednak!okaza o!si",!z$ e!tych!najs# mielszych!zamierzen# !nie!zrealizuje!si"!przy!pomocy!cybernetyki2.
Cybernetyka!w!ZSRR,!w!odro# z$ nieniu!od!Zachodu,!by a!wi"cej!niz$ !jedn%!
z!nowych!dziedzin!nauk!s# cis ych.!By a!filozofi%,!sposobem!mys# lenia!i!patrzenia!
na!rzeczywistos# c#.!By a!j"zykiem!opisuj%cym!t"!rzeczywistos# c#!i!jej!funkcjonowanie.!Cybernetyka!oparta!by a!na!moz$ liwos# ci!rozwi%zania!niemalz$ e!kaz$ dego!problemu.!Wydaje!si",!z$ e!fenomen!cybernetyki!jako!pewnego!rodzaju!filozofii!czy!
niemalz$ e!religii!moz$ na!wyt umaczyc# !panuj%cym!w!ZSSR!zniewoleniem!i!absurdem!obecnym!na!kaz$ dym!kroku.!Cybernetyka!(przynajmniej!w!swoich!za oz$ eniach)!zapewnia a!moz$ liwos# c#!s# cis ego!opisu!takiego!systemu!spo ecznego!i!politycznego,!a!zatem!uwalnia a!od!absurdu.!Drugim!czynnikiem!wydaje!si"!byc# !kult!
nauki!(w!kto# rego!zaszczepieniu,!paradoksalnie,!mia !swo# j!niema y!udzia !Stalin)!
i!niezachwiana!pewnos# c#!badaczy,!z$ e!(niemal)!wszystko!da!si"!wyjas# nic# ,!a!to!oznacza!wolnos# c#!i!wszechmoc.!To!stwierdzenie!daje!pewn%!(w!pewnym!sensie!twierdz%c%)!odpowiedz# !na!pytanie!Uspienskiego!(zob.!cyt.!poniz$ ej).!Czy!transformacja!
pewnych!kierunko# w!naukowych!i!tendencji!badawczych!w!ruchy!spo eczne!jest!
szczego# ln%!cech%!Rosjan?!Uspienski!przedstawia!fenomen!cybernetyki!nast"puj%co:
Â! íàøåì! îòå÷åñòâå! êèáåðíåòèêà! áûñòðî! ïðèîáðåëà! ÷åðòû!
íåôîðìàëüíîãî!îáùåñòâåííîãî!äâèæåíèÿ!(ïîäîáíî!òîìó,!êàê!íå!òîëüêî!
ëèòåðàòóðíûì!íàïðàâëåíèåì,!íî!è!äâèæåíèåì!áûë!â!Ðîññèè!ôóòóðèçì;!
íå! áåðóñü! ñóäèòü,! ÿâëÿåòñÿ! ëè! ïðåâðàùåíèå! íàó÷íûõ! è! ëèòåðàòóðíûõ!
íàïðàâëåíèé! â! îáùåñòâåííûå! äâèæåíèÿ! ÷åðòîé! îáùåé! èëè!
ñïåöèôè÷åñêè!ðîññèéñêîé).!Ýòî!äâèæåíèå!çàõâàòûâàëî!è!ãóìàíèòàðíóþ!
íàóêó,! â! ÷àñòíîñòè,! ôèëîëîãèþ.! Ìàòåìàòè÷åñêàÿ! ëèíãâèñòèêà,!
ìàòåìàòèçèðîâàííîå!ëèòåðàòóðîâåäåíèå,!à!ñ!íèìè!âìåñòå!ñòðóêòóðíàÿ!
ëèíãâèñòèêà!è!ñòðóêòóðíîå!ëèòåðàòóðîâåäåíèå,!åù¸!â÷åðà!íåâîçìîæíûå!
ïî! èäåîëîãè÷åñêèì! ïðè÷èíàì,! è! ó÷àñòíèêàìè! äâèæåíèÿ,! è! âëàñòÿìè!
âîñïðèíèìàëèñü!êàê!÷àñòü!êèáåðíåòèêè!è!åñëè!ïîëó÷àëè!ïðàâî!íà!æèçíü,!
òî!ïîä!å¸!ôëàãîì (Óñïåíñêèé 1997: 92).

Êèáåðíåòèêà! – íàóêà! îá! îáùèõ! çàêîíàõ! ïîëó÷åíèÿ, õðàíåíèÿ,! ïåðåäà÷è! è!
ïðåîáðàçîâàíèÿ! èíôîðìöèè! â! ñëîæíûõ! ! óïðàâëÿþùèõ! ñèñòåìàõ.! Ïðè! ýòîì! ïîä!
óïðàâëÿþùèìè! ! ñèñòåìàìè! çäåñü! ïîíèìàþò! íå! òîëüêî! òåõíè÷åñêèå,! à! è! ëþáûìèå!
áèîëîãè÷åñêèå,!àäìèíèñòðàòèâíûå!è!ñîöèàëüíûå!ñèñòåìû.!Ïðèìåðàìè!î÷åíü!ñëîæíûõ!
óïðàâëÿþùèõ! ñèñòåì! ÿâëÿþòñÿ! íåðâíûå! ñèñòåìû! æèâûõ! îðãàíèçìîâ,! â! îñîáåííîñòè!
îðãàíèçì! ÷åëîâåêà,! à! òàêæå! àïïàðàò! óïðàâëåíèÿ! â! ÷åëîâå÷åñêîì! îáùåñòâå! ( Ãëóøêîâ
1974: 440).
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Stalin, cybernetyka i językoznawstwo
Chocia !za!czas"w!Stalina!nauka!radziecka!mia#a!si$!w!zasadzie!dobrze!
i! naukowcy! dysponowali! du ymi! sumami! pieni$dzy! na! badania! (Gerovitch!
2002: 5), to jednak cybernetyka by#a!tu!wyj%tkiem.!Uwa ana!by#a!bowiem!za!
nauk$!bur ruzyjn%!i!okre&lano!j%!mianem!лженауки.!
Sytuacja!w!tej!materii!zmieni#a!si$!po!s' mierci!generalissimusa!Stalina,!gdy!
w#adz$!obj%#!Chruszczow.!Warto!jednak!nie!zapominac' !o!tym,!z) e!to!Stalin!–!cz#owiek! oczytany,! erudyta,! interesuj%cy! si$! nauk%! (nazywany! bardzo! cz$sto!
корифеем науки)3!–!odegra#!duz) %!rol$!w!nauce!i,!co!ciekawe,!o!wiele!cz$s' ciej!
pozytywn%!niz) !szkodliw%.!Jez) eli!rozwaz) ymy!histori$!lingwistyki,!to!ingerencja!
Stalina!w!t$!dziedzin$!i!kierunki!jej!rozwoju!nie!by#a!jednoznacznie!negatywna!
dla!j$zykoznawstwa!radzieckiego.!!
Istnieje!pogl%d!mo' wi%cy!o!tym,!z) e!to,!co!pozytywne!w!nauce!(jednak!i!tak!
na!ma#%!skal$*,!mia#o!miejsce!za!czaso' w!tak!zwanej!odwilz) y!chruszczowowskiej,!
kiedy!to!naukowcy!mogli!zajmowac' !si$!nauk%!w!sposo' b!bardziej!nieograniczony!
i!do!pewnego!stopnia!wolny!od!koniecznos' ci!uzasadniania,!z) e!ich!wyniki!badan' !
nie!tylko!nie!s%!sprzeczne!z!wszechobecnym!duchem!filozofii!marksistowsko-leninowskiej,!ale!nawet,!z) e!ich!geneza!jest!w!pracach!Marksa!i!Lenina.!Wydaje!si$,!
z) e!w!przypadku!lingwistyki!to!Stalin!do!pewnego!stopnia,!byc' !moz) e!nie!ca#kiem!
udanie,!ale!jednak!wykona#!pierwszy!krok,!aby!skierowac' !radzieck%!lingwistyk$!
na!w#as' ciwe!tory.!Ten!krok!mia#!miejsce!w!1950!roku,!kiedy!to!w!nie#ask$!Stalina!
popad#!lingwista!Niko#aj!Marr,!two' rca!teorii!„íîâîãî!ó÷åíèÿ!î!ÿçûêå”,!znanej!tez) !
pod!nazw%!„ÿôåòè÷åñêîè+ !òåîðèè”.
Z!dzisiejszego!punktu!widzenia!teoria!Marra!jest!oceniana!jako!pseudonauka.!Stalin!krytycznie!ustosunkowa#!si$!do!jego!teorii!w!artykule!Марксизм
и вопросы языкознаниа! opublikowanym! 2! sierpnia! w! dzienniku! „Ïðàâäà”,!!
(Ñòàëèí!1950*.!By#!to!artyku#!zamykaj%cy!prowadzon%!na!#amach!tego!dziennika!dyskusj$,!rozpocz$t%!9!maja!a!dotycz%c%!spraw!nauki.!!Artyku#!Stalina!zakon' czy#! teori$! marryzmu! i! pozwoli#! lingwistom! na! powaz) ne! badania 4!.!
3 Dla!przyk#adu, w!1939!roku!tak!wyrazi#!si$!w!przem"wieniu!o!Stalinie!zatytu#owanym!Великий

корифей науки, wyg#oszonym!na!!zabraniu!Akademii!Nauk!ZSRR!jej!cz#onek, Iwan G. Pietrowski,
rektor Uniwersytetu Moskiewskiego (Ïåòðîâñêèè+ 1939). A po &mierci Stalina napisa#: Óìåð!
Ñòàëèí! – áåññìåðòíûé! âîæäü! è! ó÷èòåëü! ÷åëîâå÷åñòâà,! âåëèêèé! êîðèôåé! íàóêè.!
Ìèëëèîíû!ëþäåé!ñêëîíÿþò!ãîëîâû!â!ýòîò!ñêîðáíûé!÷àñ (Ïåòðîâñêèé!1953).
4 Trzeba!zauwa y/,! e!ju !po!&mierci!Marra!w!1934!roku!du a!cz$&/!radzieckich!lingwist"w,!w!
tym!tak e!ci,!kt"rzy!uwa ali!si$!lub!mo na!by#o!uwa a/!ich!za!uczni"w!Marra,!odci$li!si$!od!teorii!
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Co!ciekawe,!20!lat!wczes' niej!Stalin!g#osi#!pogl%dy,!kto' re!sta#y!si$!poz) ywk%!dla!
,,two' rczos' ci”!Marra,!kto' ra!sta#a!si$!oficjaln%!teori%.!Co' z) ,!tak!bywa,!gdy!do!nauki!
miesza!si$!polityka.!Wypowiedz' ! Stalina!zawiera!fragmenty,!kto' re!mog%!byc' !
odczytane! jako! ! zapowiedz' ! bardziej! liberalnej! polityki! wodza! odnos' nie!
sprawa!nauki:
Äèñêóññèÿ!âûÿñíèëà!ïðåæäå!âñåãî,!÷òî!â!îðãàíàõ!ÿçûêîçíàíèÿ!êàê!â!öåíòðå,!
òàê!è!â!ðåñïóáëèêàõ!ãîñïîäñòâîâàë!ðåæèì,!íå!ñâîéñòâåííûé!íàóêå!è!ëþäÿì!
íàóêè.!Ìàëåéøàÿ!êðèòèêà!ïîëîæåíèÿ!äåë!â!ñîâåòñêîì!ÿçûêîçíàíèè,!äàæå!
ñàìûå! ðîáêèå! ïîïûòêè! êðèòèêè! òàê! íàçûâàåìîãî «íîâîãî! ó÷åíèÿ»!
â ÿçûêîçíàíèè ïðåñëåäîâàëèñü è ïðåñåêàëèñü ñî ñòîðîíû ðóêîâîäÿùèõ
êðóãîâ ÿçûêîçíàíèÿ. Çà êðèòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê íàñëåäñòâó Í.ß. Ìàððà, çà
ìàëåéøåå íåîäîáðåíèå ó÷åíèÿ Í.ß. Ìàððà ñíèìàëèñü ñ äîëæíîñòåé èëè
ñíèæàëèñü ïî äîëæíîñòè öåííûå ðàáîòíèêè è èññëåäîâàòåëè â îáëàñòè
ÿçûêîçíàíèÿ. Äåÿòåëè ÿçûêîçíàíèÿ âûäâèãàëèñü íà îòâåòñòâåííûå
äîëæíîñòè íå ïî äåëîâîìó ïðèçíàêó, à ïî ïðèçíàêó áåçîãîâîðî÷íîãî
ïðèçíàíèÿ ó÷åíèÿ Í.ß. Ìàððà.
Îáùåïðèçíàíî, ÷òî íèêàêàÿ íàóêà íå ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ è ïðåóñïåâàòü áåç
áîðüáû ìíåíèé, áåç ñâîáîäû êðèòèêè. Íî ýòî îáùåïðèçíàííîå ïðàâèëî
èãíîðèðîâàëîñü è ïîïèðàëîñü ñàìûì áåñöåðåìîííûì îáðàçîì. Ñîçäàëàñü
çàìêíóòàÿ ãðóïïà íåïîãðåøèìûõ ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðàÿ, îáåçîïàñèâ ñåáÿ
îò âñÿêîé âîçìîæíîé êðèòèêè, ñòàëà ñàìîâîëüíè÷àòü è áåñ÷èíñòâîâàòü
(Ñòàëèí 1950: 81).

Mimo iz! Stalin w swoim artykule pisa" o ,,swobodzie krytyki”, to jednoczes# nie nakres# li" kierunek badan# lingwistycznych. Mianowicie j$zykoznawstwo
komparatywne by"o dla Stalina priorytetem. To spowodowa"o, z! e ideologicznie
poprawnym by"o zajmowanie si$ j$zykoznawstwem wskazanym przez Stalina.
Moz! na by zaryzykowac# twierdzenie, z! e Stalin chcia" dobrze, ale, niestety, nie
wszystko si$ uda"o do kon# ca.
Dodac# jednak nalez! y, z! e zmiana punktu widzenia Stalina na lingwistyk$
mia"a ca"kiem wymierny i istotny dla lingwisto# w wymiar. Mianowicie w 1951
roku Stalin wyrazi" zgod$, aby powsta"o pismo (wychodzi ono do dzisiaj) wydawane przez ÀN ZSRR dla (uz! ywaj%c s"o# w Josifa W. Stalina) ,,áîðüáû ìíåíèè& ’’ lingwisto# w o nazwie ,,Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ”. Pierwszy numer pojawi" si$ w
styczniu 1952 roku (periodyk ukazuje si$ 6 razy w roku). 40-stronnicowy artyku" wst$pny w pierwszym numerze pisma zatytu"owany ,,Çàäà÷è ñîâåòñêîãî
ÿçûêîçíàíèÿ â ñâåòå òðóäîâ È.Â. Ñòàëèíà è æóðíàë «Âîïðîñû
Marra w tym sensie, 'e zacz$li prowadzi* sensowne badania lingwistyczne i nie kontynuowali
jego wymys"+w.
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ÿçûêîçíàíèÿ»’’ autorstwa anonimowego redaktora (redaktoro# w?) okres# la"
drog$, kto# r% winni po# js# c# lingwis# ci, i zaczyna si$ od zdania stwierdzaj%cego, z! e
odrodzenie j$zykoznawstwa w ZSRR jest dzie"em wielkiego uczonego Josifa
Wissarionowicza Stalina:
Ñîâåòñêîå ÿçûêîçíàíèå, âîçðîæäåííîå òðóäîì È.Â. Ñòàëèíà «Ìàðêñèçì
è âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ» ê êèïó÷åé è äåÿòåëüíîé æèçíè, íàïðàâëåííîå
ãåíèåì âåëèêîãî ó÷åíîãî ïî íîâîìó ïóòè, ïåðåæèâàåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïîðó ñâîåãî îáíîâëåíèÿ, ñâîåé ïåðåñòðîéêè âî âñåõ îñíîâíûõ ñâîèõ ÷àñòÿõ
è çâåíüÿõ.

Stwierdzenie, z! e impulsem do badan# w zakresie cybernetyki by"a s# mierc#
Stalina, jest tak samo nieuzasadnione jak podawanie wielu dat na okres# lenie
pocz%tko# w danej dyscypliny (np. 1916 rok jako pocz%tek lingwistyki strukturalnej). Co prawda zdarza si$ w pewnych przypadkach, z! e takie daty moz! na podac#
(padaj% one i w niniejszej pracy odnos# nie pewnych wydarzen# ), jednak nie jest to
tak cz$ste, jak moz! na by s%dzic# . Kaz! da nauka powstaje z bardzo cz$sto nieus# wiadomionych badaczom zal%z! ko# w, kto# re stopniowo rozwijaj% si$, by w kon# cu objawic# si$ w postaci konkretnych idei. Z pocz%tku te idee s% niejasne i niewyraz# ne
dla badacza, ale z czasem idea staje si$ coraz bardziej wyraz# na, tak wyraz# na, z! e
moz! na podj%c# jej badania naukowe, wyrazic# j% explicite. Co powoduje, z! e nagle
pojawiaj% si$ zal%z! ki tych idei? Tutaj wyjas# nienia upatruj$ w zespo"owej pracy
naukowco# w.
O pogl%dach Stalina na temat lingwistyki, a takz! e niekto# rych innych
nauk, kto# re z jakiegos# powodu by"y istotne politycznie i/lub ideologicznie
(m.in. na temat fizyki, filozofii i historii), moz! na dowiedziec# si$ z ciekawej monografii (Pollock 2006).
Zainteresowanie si$ ogromnej ilos# ci badaczy cybernetyk% po s# mierci Stalina moz! na wyt"umaczyc# jeszcze na co najmniej kilka sposobo# w. Po pierwsze by"a
to nowos# c# i wi%zano z t% dziedzin% duz! e nadzieje. Nie moz! na takz! e zapominac#
o czynniku, kto# ry na pierwszy rzut oka wydaje si$ ma"o zwi%zany z cybernetyk%, jak i nauk% w ogo# le – chodzi o czynnik mody. Moda, tworzona przez lokaln% czy mi$dzynarodow% spo"ecznos# c# naukow%, odgrywa powaz! n% rol$.
Wp"ywa na nauk$, wyznaczaj%c jej kierunki rozwoju. Mod$ w nauce moz! na zaobserwowac# w kaz! dej jej dziedzinie. Tak jak ws# ro# d projektanto# w odziez! y, tak i
ws# ro# d naukowco# w moz! na wyro# z! nic# dyktatoro# w mody. W ro# z! nych okresach panuj% ro# z! ne mody, niekto# re po latach powracaj%, inne id% w zapomnienie. Bardzo
"adnie opisa" ten fenomen rosyjski matematyk W"adimir G. Z3 urawliow
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(Æóðàâëåâ 2011), pisz%c we wst$pie do swojej pracy naukowej pos# wi$conej
zagadnieniom z teorii liczb, co prawda nie o modzie, a o micie, kto# ry jest
wieczny, o powracaj%cym archetypie, o nies# miertelnych ideach, kto# re wyst$puj% nie tylko w literaturze czy kulturze, ale i w matematyce, kto# ra bez w%tpienia jest cz$s# ci% kultury. Ten fragment znakomicie oddaje istot$ mody omo# wionej wyz! ej.
Â èññêóñòâå, ëèòåðàòóðå, íàóêå ñóùåñòâóþò îòäåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ,
òåìû, ïîñòàÿííîãî ïðèòÿãèâàþùèå ê ñåáå âíèìàíèå, è, ÷òî óäåâèòåëüíî,
èíòåðåñ ê íèì ñî âðåìåíåì íå îñëàáëåâàåò. Ïðè÷èíû, êàçàëîñü áû, ïî÷òè
î÷åâèäíû: ïðîñòîòà, ÿñíîñòü èõ ñþæåòîâ, êàê â Áèáëèè. Â íèõ ñðàçó è
ÿâñòâåííî ñòðîèòñÿ îñíîâà, êàðêàñ, ôîðìà. È ëèøü ïî ïðîøåñòâèè
íåêîòîðîãî âðåìåíè íà÷èíàåøü âèäåò èñòîê: âñåãäà è â âåçäå â íèõ
ïðèñóòñòâóåò ìîùíàÿ ñêðûòàÿ èäåÿ. Èäåÿ, êàê âçãëÿä èçâíå, íå÷òî âå÷íî
ñòàíîâÿùååñÿ è è ïóëñóðóðèþùåå, îíà åñòü è åå – íåò, ÷òî-òî íåóëîâèìîå
ñåòÿìè ñëîâ è çíàêîâ. Ïîäëèííûå èñõîäíûå èäåè âñåãäà ñêðûòû, ïîýòîìó
÷èñëîì îíè ñòîëü íåìíîãèì (Æóðàâëåâ 2011: 80).

Od Jakobsona do cybernetyki, tłumaczenia maszynowego
i teorii wersyfikacji, folkloru i kultury w ZSRR
Rozw j!cybernetyki!w!ZSRR!rozpocz"#!si$!z!du%ym!op &nieniem,!albowiem!dopiero!w!po#owie!lat!50.!XX!wieku,!w!zwi"zku!z!t#umaczeniem!maszynowym (Urban 2016). Przypomnijmy,! %e! 7! stycznia! 1954! roku! w! Nowym!
Yorku!odby#!si$!publiczny!pokaz!automatycznego! t#umaczenia!przy!u%yciu!
komputera IBM-701 (tzw. Georgtown-IBM experiment). Informacja
o!tym!wydarzeniu!pojawi#a!si$!bardzo!szybko!w!fachowym!pi'mie!„Computers!
and Automation”!(Macdonald!1954).!Rosjanie!dzia#ali!b#yskawicznie!i!wkr tce!
w!wielu!o'rodkach!naukowych!pojawi#y!si$!!grupy!naukowc w!pracuj"cych!
nad! t#umaczeniem!maszynowym.!O!szczeg #ach!eksperymentu!mo%na!przeczyta*!w!(Hutchins!2004).
Jak!juz+ ! wspomnielis/ my,!cybernetyka!za!czaso/ w!Stalina!by#a!okres/ lana!
jako!лженаука.!Bez!w"tpienia!szkodzi#y!jej!takz+ e!,,popularnonaukowe”!artyku#y,! niezwykle! powierzchowne! i! strasz"ce! przeci$tnych! ludzi! moz+ liwos/ ci"!
tworzenia!prawdziwych!dzie#!sztuki!przez!maszyny,!a!takz+ e!skonstruowaniem!
,,mys/ l"cej!maszyny”!(Ìåè2 ëàõ!1968:!38).!
Nauka!w!zasadzie!rozwija!si$!linearnie,!na!bazie!dotychczasowych!osi"-
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gni$c/ .!Moz+ na!s/ mia#o!powiedziec/ ,!z+ e!cybernetyka!wywodzi!si$!z!idei!strukturalistycznych.! Podstawy! pod! radziecki! strukturalizm! z! kolei! po#oz+ one! zosta#y!
przez!m#odych!naukowco/ w!i!studento/ w,!kto/ rych!(pierwotnie!obraz/ liwie)5!nazywano!formalistami.!W!latach!1915!i!1916!powsta#y!dwie!grupy!skupiaj"ce!
formalisto/ w.!W!Moskwie,!z!inicjatywy!Romana!Jakobsona,!za#oz+ one!zosta#o!w!
1915!roku!Moskiewskie!Ko#o!Lingwistyczne!(Ìîñêîâñêèè2 !ëèíãâèñòè÷åñêèè2 !
êðóæîê).!Grupa!dzia#a#a!do!1934!roku.!Jej!g#o/ wnym!zainteresowaniem!badawczym!by#!j$zyk!i!j$zykowe!podejs/ cie!do!badania!literatury!i!folkloru.!W!Sanki!
Petersburgu!natomiast!w!latach!1916–1935!dzia#a#a!grupa!formalisto/ w!pod!
nazwa! OPOJAZ! –! Towarzystwo! Badania! J$zyka! Poetyckiego! (ÎÏÎßÇ! –!
Îáùåñòâî!èçó÷åíèÿ!ïîýòè÷åñêîãî!ÿçûêà).!Grupa!mia#a!nieformalny!charakter!i!nie!by#a!zorganizowana!hierarchicznie.!Do!grupy!nalez+ eli!m.in.!literaturoznawcy!Wiktor!B.!Szk#owski,!Jurij!N.!Tynianow!i!j$zykoznawcy!Jewgienij!
D.!Poliwanow,!Lew!P.!!Jakubin/ ski.
Formalis/ ci! mieli! ogromny! wp#yw! na! dalszy! rozwo/ j! teorii! literatury!
(z!punktu!widzenia!j$zyka)!oraz!semiotyk$.!Z!tego!tez+ ! powodu!prace!naukowe!
cz#onko/ w!Moskiewskiego!Ko#a!Lingwistycznego!i!grupy!OPOJAZ!w!przewaz+ aj"cej!cz$s/ ci!s"!pracami!strukturalistycznymi.!Druga!po#owa!lat!50.!!XX!wieku!by#a!
niezwykle!owocna!dla!strukturalizmu.!Zwi"zane!to!by#o,!o!czym!pisalis/ my!wczes/ niej,!z!w#"czeniem!si$!radzieckich!naukowco/ w!w!badania!na!polu!t#umaczenia!
maszynowego.!
Rok!1960!to!rok,!w!kt rym!Ko#mogorow6 pisze!sw j!pierwszy!list!do!
grupy!swoich!wsp #pracownik w!i!uczni w!– Semiotyczne przesłanie – wytyczaj"c!kierunki!bada;!literatury!i!sztuki!w!og le!przy!u%yciu!nauk!matematycznych,!
w szczeg lno'ci!pos#uguj"c!si$!metodami!obiecuj"cej!i!modnej!w wczas!cybernetyki (zob. Urban 2019).

Badania strukturalne literatury w ZSRR
Rok!1961!moz+ na!uznac/ !za!dat$!inauguruj"c"!badania!strukturalne!literatury! w! ZSRR,! bowiem! pod! koniec! wrzes/ nia! 1961! roku! w! Gorkim 7!!

5 Obra&liwie,!bowiem!termin!formalny rozumiany!by#!jako!niemarksistowski.!Ale!jak!cz$sto!si$!zda-

rza!w!podobnych!kontekstach,!grupa!przyj$#a!t$!nazw$,!by*!mo%e!w!ramach!odreagowania,!protestu!lub!%artu.
6 Radziecki matematyk Andriej!Niko#ajewicz!Ko#mogorow!(190<-1987) by#!jednym z wybit-niejszych matematyk w!XX!wieku
7 Obecnie!Ni%ny!Nowogr d.!Nazwa!Gorki!obowi"zywa#a!od!19<3!do!1990!roku.
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(Ãîðüêîâñêèè2 ! ãîñóäàðñòâåííûè2 ! óíèâåðñèòåò! èì.! Í.È.! Ëîáà÷åâñêîãî) 8! odby#a! si$! pierwsza! (czterodniowa)! konferencja! zatytu#owana:! ,,Zastosowanie!
metod! matematycznych! do! studio/ w! nad! artystycznym! j$zykiem! literackim”.!
Ko#mogorow!odegra#!na!konferencji!dominuj"c"!rol$.!Poza!trzema!regularnymi!
odczytami,! na! kto/ rych! prezentowa#! w#asne! wyniki,! wyg#osi#! takz+ e! wyk#ad!
otwieraj"cy!konferencj$!oraz!przemo/ wienie!kon/ cowe!(Seyffert!1985:!67).
Ko#mogorow! by#! entuzjast"! stosowania! metod! matematycznych,!
a przede wszystkim! cybernetyki! do! rozwi"zywania! problem w! humanistycznych.! Uwa%a#,! %e! cybernetyka! b$dzie! odpowiednim! narz$dziem! do! zrozumienia!sztuki,!kultury,!etyki,!o!czym!pisa#!w!Semiotycznych przesłaniach. Swoje
przypuszczenie! opiera#! na! tym,! %e! kultura! danego etnosu zawiera
w!sobie!j$zyk,!sztuk$,!zwyczaje,!zasady!zachowania!w!danej!grupie!spo#ecznej!
i!%e!wszystkie!sk#adowe!kultury!s"!systemami!semiotycznymi,!wi$c!kultura!jest!
systemem!semiotycznym,!j$zykiem,!kt ry!ewoluuje!w!czasie!tak!samo!jak!j$zyk!
naturalny (zob. Urban 2019).
Kołmogorow i teoria wiersza
Ko mogorow!zajmowa !si"!tak#e!teori$!wiersza!z!punktu!widzenia!matematyki! i! j"zykoznawstwa.! Rezultatem! jego! bada%! w! tej! dziedzinie! jest!
11!prac,!zar&wno!samodzielnych!(Êîëìîãîðîâ 1963, 1964, 1965, 1968, 1984),
jak! i! we! wsp& pracy! z Aleksandrem M. Kondratowem (Êîëìîãîðîâ,
Êîíäðàòîâ 1962) i Aleksandrem W. Prochorowem (Êîëìîãîðîâ, Ïðîõîðîâ,
1963a, 1963b, 1964, 1968, 1985).
Kołmogorow i teoria przypadku gramatycznego
Powsta e!z!inicjatywy!Ko mogorowa!pierwsze!w!ZSRR!seminarium!pos' wi"cone! badaniom! problemo' w! lingwistyki! matematycznej! ,,Íåêîòîðûå!
ïðèìåíåíèÿ!ìàòåìàòè÷åñêèõ!ìåòîäîâ!â!ÿçûêîçíàíèè”,!o!kto' rym!by a!juz) !
mowa! wyz) ej,! ! posiada o! ,,Dziennik! seminarium”,! w! kto' rym! zanotowano:!
,,Çàíÿòèå! 1! (24! ñåíòÿáðÿ! 1956! ã.*.! (...*! Ó÷àñòíèêàì! ñåìèíàðà! áûëî!
ïðåäëîæåíî!äàòü!ñòðîãèå!îïðåäåëåíèÿ!ÿìáà!è!ïàäåæà.”!(Óñïåíñêèè+ !2002:!
298*.!By y!to!dalece!nietrywialnie!problemy.
Tak! Uspienski! podsumowuje! przyczyny! postawienia! przez! Ko mogorowa!takich!problemo' w:
×òî!êàñàåòñÿ!ÿìáà,!òî!óáåæäåíèå,!÷òî!â!ÿìáè÷åñêîé!ñòðîêå!óäàðåíèÿ!ñòîÿò!
íà! ÷¸òíûõ! ñëîãàõ,! áûëî! ïî÷òè! âñåîáùèì,! íåñìîòðÿ! íà! î÷åâèäíóþ!

8 Obecnie,!z!powodu!zmiany!nazwy!miasta!(przypis!powy#ej*,!uniwersytet!nosi!obecnie!nazw"!

Ni#no-nowogrodzki!Uniwersytet!Pa%stwowy!im.!N.I.!/obaczewskiego.

264

Cybernetyka i nauki humanistyczne w ZSRR

ëîæíîñòü.!×òî!êàñàåòñÿ!ïàäåæà,!òî!êàêîå!áû!òî!íè!áûëî!îïðåäåëåíèå!ýòîãî!
ïîíÿòèÿ,!õîòÿ!áû!è!íåâåðíîå,!ïðîñòî!îòñóòñòâîâàëî!(Óñïåíñêèè+ 2002: 298).

Natomiast!jes' li!chodzi!o!potrzeb"!zdefiniowanie!kategorii!przypadku,!to!
Uspienski!widzi!to!nast"puj$co:
Ïàäåæåé! â! ðóññêîì! ÿçûêå! øåñòü;! òàê! ó÷àò! â! øêîëå,! â! óíèâåðñèòåòå! èõ!
ñòàíîâèòñÿ! âîñåìü.! Â! íåìåöêîì! ÿçûêå! ÷åòûðå! ïàäåæà,! â! ýñòîíñêîì! –
÷åòûðíàäöàòü.!Ïðè!ýòîì!íåÿñíî,!÷åãî!èìåííî!øåñòü!èëè!âîñåìü!â!ðóññêîì,!
÷åòûðå! â! íåìåöêîì! è! ÷åòûðíàäöàòü! â! ýñòîíñêîì.! Àêàäåìè÷åñêèå!
ãðàììàòèêè,!íå!ãîâîðÿ!óæå!î!øêîëüíûõ!ó÷åáíèêàõ,!óìåëî!îáõîäèëè!(äà!è!
ñåé÷àñ! îáõîäÿò*! ýòîò! âîïðîñ.! Èòàê, çàäà÷à! ñîñòîÿëà! â! òîì,! ÷òîáû! ÷¸òêî!
îïðåäåëèòü! òå! ñóùíîñòè,! êîëè÷åñòâî! êîèõ! ïîäñ÷èòûâàåòñÿ! (Óñïåíñêèé
2009: 13–14).

A!oto!jak!przedstawia!si"!historia!rozwi$zania!problemu!dotycz$cego!
kategorii!przypadku.!Ko mogorow!podzieli !si"!swoimi!przemy3leniami!na
ten!temat!w!rozmowie!z!Uspienskim!we!wrze3niu!1956!roku.!Na!seminarium!5!listopada!1956!roku!Uspienski!wyg osi !referat!na!!temat!3cis ego!
okre3lenia!kategorii!przypadku!gramatycznego.!W!,,Dzienniku!seminarium”!
zanotowano:
Çàíÿòèå! 6! (5! íîÿáðÿ! 1956! ã.*.! Îáñóæäàëñÿ! âîïðîñ! î! ôîðìàëüíîì!
îïðåäåëåíèè! ïàäåæà.! Â.À.! Óñïåíñêèé! èçëîæèë! îïðåäåëåíèå,!
ïðèíàäëåæàùåå!À.Í.!Êîëìîãîðîâó!(Óñïåíñêèé!2002:!298*.

Na! czym! polega! g o' wna! idea! Ko mogorowa,! kto' r$! przekaza ! Uspienskiemu! we! wrzes' niu! 1956! roku?! Wszystko! zaczyna! si"! od! zauwaz) enia,! z) e!
obiekty!mog$!znajdowac' !si"!w!ro' z) nych!stanach.!Stan!obiektu!wyraz) any!jest!za!
pomoc$!zdania!i!przy!uz) yciu!rzeczownika!jako!nazwy!obiektu!np.!,,êîøêà!ïüå7 ò!
ìîëîêî”,!,,íåò!ìîëîêà”.!Jak!widzimy,!okres' lenie!stanu!obiektu!w!danym!zdaniu!
moz) e!byc' !wyraz) one!w!ro' z) nej!formie,!mamy!bowiem!,,ìîëîêî”,!,,ìîëîêà”.!Dwa!
stany!nazywa!si"!równoważnymi względem danego obiektu, jez! eli do wyraz! enia
stano" w obiektu w obu wypadkach uz! ywa si# nazwy obiektu w tej samej formie.
Wez" my dla przyk$adu dwa stany: ,,äàííûè% ïðåäìåò êèïèò” oraz ,,êîøêà ïüå& ò
äàííûè% ïðåäìåò”. Widzimy, z! e te stany s' ro" wnowaz! ne wzgl#dem obiektu
,,ìîëîêî”, bowiem mamy ,,êîøêà ïüå& ò ìîëîêî” oraz ,,êèïèò ìîëîêî”. Natomiast stany te nie s' ro" wnowaz! ne wzgl#dem obiektu ,,âîäà”, bowiem wtedy
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uz! ywamy nazwy obiektu w ro" z! nych formach dla ro" z! nych stano" w, tzn. ,,âîäà
êèïèò” oraz ,,êîøêà ïüå& ò âîäó”.
Dwa stany nazywa si# absolutnie równoważnymi, jez! eli s' one ro" wnowaz! ne wzgl#dem kaz! dego obiektu, kto" ry moz! e znajdowac" si# w tych stanach.
Jako przyk$ad stano" w absolutnie ro" wnowaz! nych moz! emy wzi'c" dwa stany:
,,êîøêà ëþáèò äàííûè% ïðåäìåò” oraz ,,ñîáàêà ïüå& ò äàííûè% ïðåäìåò”. Zbio" r
wszystkich stano" w rozbija si# na wzajemnie roz$'czne podzbiory, nazywane
klasami ro" wnowaz! nos" ci. Klasy maj' t# w$asnos" c", z! e dowolne dwa stany nalez! 'ce do tej samej klasy s' absolutnie ro" wnowaz! ne, natomiast dwa stany z
ro" z! nych klas nie s' absolutnie ro" wnowaz! ne. Te klasy Ko$mogorow proponowa$
nazwac" przypadkami. Jakkolwiek jest to opis si$' rzeczy znacznie uproszczony
i pojawiaj' si# jeszcze pewne trudnos" ci w definicji, to jednak nie b#dziemy
wchodzic" w detale i odes" lemy czytelnika do oryginalnego artyku$u (Óñïåíñêèè%
1957: 1-8) lub artyku$u (Óñïåíñêèè% 2002: 291-303), gdzie znajduje si# pos$owie
z marca 2001.
Mo" wi'c j#zykiem matematycznym, powyz! sza procedura polega$a na zdefiniowaniu na zbiorze stano" w, w kto" rych mog' si# znajdowac" obiekty, odpowiedniej relacji ro" wnowaz! nos" ci (tzn. relacji zwrotnej, symetrycznej i przechodniej). Zbio" r klas abstrakcji tej relacji odpowiada zbiorowi przypadko" w (czytelnika, kto" ry nie zna wyst#puj'cych tu termino" w matematycznych, odsy$amy do
podr#cznika).
Wydaje si#, z! e idea Ko$mogorowa okres" lenia kategorii przypadka gramatycznego nie jest szerzej znana ws" ro" d polskich lingwisto" w. W kaz! dym razie przegl'd podr#czniko" w akademickiñh pos" wi#conych gramatyce j#zyka polskiego
pokazuje, z! e definicja Ko$mogorowa nie jest tam cytowana. Natomiast definicje
niekto" rych autoro" w pojawiaj'ce si# w tych podr#cznikach nie spe$niaj' raczej
regu$ s" cis$os" ci, kto" rych wymaga si# od definicji. Podobn' sytuacj# moz! na zaobserwowac" przegl'daj'c rosyjskie (lub rosyjskoj#zyczne) podr#czniki gramatyki
opisowej j#zyka rosyjskiego. Przedstawione tam definicje takz! e nie s' precyzyjne. Byc" moz! e ten stopien" precyzji zadawala wi#kszos" c" potencjalnych czytelniko" w i autoro" w tychz! e definicji. Jednak moje ogo" lne wraz! enie po lekturze tych
definicji by$o takie, z! e w zasadzie nie wiadomo, co to jest kategoria gramatyczna
przypadku.
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Zakończenie
O politycznej roli cybernetyki w naukach humanistycznych pisze W!adimir Uspienski nast"puj#co:
Ãóìàíèòàðíàÿ íàóêà â Ðîññèè è, ïðåæäå âñåãî, ôèëîëîãèÿ äîëæíà áûòü
÷ðåçâû÷àéíî áëàãîäàðíà êèáåðíåòèêå. Âî âðåìåíà òàê íàçûâàåìîãî
òîòàëèòàðíîãî ðåæèìà ïîä ïðèêðûòèåì êèáåðíåòèêè, çà å¸ ïîääåðæàííîé
âîåííî-ïðîìûøëåííûì
êîìïëåêñîì
ñïèíîé
îñóùåñòâëÿëèñü
èññëåäîâàíèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå áåç ýòîé ñïèíû áûëè áû â óñëîâèÿõ
íàçâàííîãî ðåæèìà ñîâåðøåííî íåìûñëèìû. Ñþäà îòíîñèòñÿ âñ¸, ÷òî
ïðîèñõîäèëî â îáëàñòè ñåìèîòèêè (Óñïåíñêèé 1997: 92).

Interesuj#cym fenomenem wyst"puj#cym wtedy w Zwi#zku Radzieckim
by!o skonstruowanie dw$ch nowych j"zyk$w i ich interakcji 9 . J"zyk w!adzy,
kt$ry Slava Gerovitch okre%la terminem newspeak, oraz j"zyk nauki, g!$wnie cybernetyki, okre%lany przez niego jako cyberspeak (Gerovitch 2004). Z czasem wytworzy! si" dwustronny zwi#zek pomi"dzy radzieckim ideologicznym
i politycznym dyskursem z jednej strony a cyberspeakem stworzonym przez naukowc$w, g!$wnie zwi#zanych z ruchem cybernetycznym. Okaza!o si", &e mia!o
to swoje dobre strony dla obu grup, zar$wno dla w!adzy, jak i dla naukowc$w.
Bibliografia
Gerovitch S. (2004), From newspeak to cyberspeak: A history of Soviet cybernetics, The
MIT Press, Massachusetts.
Graham R.L. (1998), What have we learned about science and technology from the Russian experience, Stanford University Press.
Hutchins J. (2004), The Georgetown-IBM experiment demonstrated in January1954, in:
Machine translation: from real users to research: 6th conference of the Association
for Machine Translation in the Americas, AMTA 2004, Washington, DC, USA, September 28 - October 2, 2004. Proceedings, R.E. Frederkingand, K.B. Taylor (eds.),
9 Spogl#daj#c

na &ycie polityczne, mo&emy zauwa&y', &e ka&da w!adza tworzy sw$j specyficzny
j"zyk, cz"sto z elementami zapo&yczonymi z innych j"zyk$w, kt$rego u&ywaj# grupy maj#ce du&y
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Cybernetics and the Humanities in the USSR
Summary:!This!work!presents!the!development!of!mathematical!linguistics!and!poetry!theory!(in!particular!the!theory!of!versification,!in!which!the!great!Soviet!mathematician!Andrei!
N.!Ko"mogorov!played!a!significant!role)!in!the!USSR.!Cybernetics!– a science created in 1948
by the American mathematician Norbert Wiener – is the leading motifed issues. Issues re-
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lated to the development of humanities (linguis and linking the discusstics and literature theory) are presented against the background of the political situation prevailing in Stalin's time
and then, after his death, Khrushchev. In the article we try to prove that, contrary to appearances, Stalin did not play such a bad role in science as usual, which is uncritically attributed
to him by many scientists.
Keywords: cybernetics, humanities, Stalin, cyberspeak
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