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STUDIA INTERKULTUROWE 11/2018

Historia i społeczeństwo

Tomasz Gajownik

PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY ANDRZEJ CZERWIŃSKI
I JEGO RAPORT Z 1933 ROKU O SYTUACJI
POLITYCZNO-WOJSKOWEJ W CZECHOSŁOWACJI
ORAZ WARUNKACH I MOŻLIWOŚCIACH PRACY ATTACHATU
W PRADZE

Okres kształtowania się państwa polskiego w latach 1918–1920 cechował się licznymi konfliktami i napięciami, zarówno w sferze polityki
wewnętrznej, ale co nie mniej istotne, jeśli nie ważniejsze – w polityce
zagranicznej. W wymiarze kontaktów z bezpośrednimi sąsiadami dominowały spory o charakterze terytorialnym, ale także i ideologicznym, bo
wojna z bolszewicką Rosją była czymś więcej niż tylko walką o granice.
W ydawać by się mogło, że w obliczu wrogiej postawy ze strony Niemiec,
bolszewików i „białych” Rosjan oraz obawiających się polskiej okupacji
władz Republiki Litewskiej, jednym z potencjalnych sojuszników w regionie mogła okazać się Czechosłowacja. Tak się jednak nie stało. Na charakterze stosunków dwustronnych zaważyła sprawa zajęcia przez wojska
czechosłowackie Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego 1. Nie był to jedyny powód chłodnych relacji m iędzy oboma krajami. Politycy czechosłowaccy
postrzegali bowiem swe państwo jako czynnik polityczny, dominujący
w tej części Europy 2. Identyczne zdanie, ale w kontekście Rzeczypospolitej,

1

M.K. Kamiński, Konflikt polsko-czeski 1918–1921, wyd. 2, Warszawa 2003.
A. Essen, Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w latach 1918–1932, Kraków 2006,
s. 22; A. Szczepańska, Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1933,
Szczecin 2004, s. 34.
2

4

Tomasz Gajownik

miał Józef Piłsudski. Oba kraje „konkurowały” o względy państw Ententy 3. Na tym polu toczyła się szczególnie ostra rywalizacja, już w trakcie
obrad konferencji paryskiej, między polskimi a czechosłowackimi politykami: Romanem Dmowskim i Ignacym Paderewskim z jednej strony,
a Edvardem Benešem i Karelem Kramářem z drugiej. Bezpośrednie rozmowy także nie należały do łatwych i przyjemnych 4. Towarzyszyły im różnego rodzaju uszczypliwości, a nawet awantury 5. Dla Pragi rozpoczęta
wojna polsko-bolszewicka, w przypadku zwycięstwa Polski, mogła oznaczać nie tylko zdecydowane wzmocnienie pozycji tej ostatniej na arenie
m iędzynarodowej, co mogło skutkować powierzeniem jej roli mandatariusza interesów państw Ententy w regionie, ale także potencjalną próbę
odzyskania siłą zajętych przez Czechosłowację obszarów 6. Dla gwarancji
bezpieczeństwa państwa, władzom w Pradze zależało także na bezpośrednim sąsiedztwie Rosji, w której upatrywano sojusznika na wypadek ponawiających się niemieckich i węgierskich postulatów rewizjonistycznych 7.
Sprzeczne interesy obu państw dotyczyły także kwestii bezpieczeństwa
zbiorowego. Przejawiana w toku rozmów i dyskusji między przedstawicielami państw Europy Środkowo-W schodniej chęć przewodzenia w ramach proponowanych układów wielostronnych prowadziła do wzajemnego
torpedowania inicjatyw na tym polu 8.
Zmieniająca się sytuacja geopolityczna w Europie w ciągu następnych
lat wymuszała na obu stronach podjęcie prób przezwyciężenia pryncypialnie postrzeganej zasady wzajemnej nieufności i osiągnięcie porozumienia.
Niewątpliwie czynnikiem w obu państwach, który rozumiał potrzebę
współpracy była armia. Z obu stron pojawiały się sygnały nawołujące do
pojednania i nawiązania głęboko posuniętej współpracy w obliczu potencjalnego zagrożenia ze strony państwa niemieckiego i rosnącego w siłę Związku Sowieckiego. W przeciwieństwie do czynników politycznych,

3

S.M. Nowinowski, Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Łódź 2013, s. 321.
A. Szczepańska, Czechosłowacja..., op. cit., s. 41–48.
5
E. Romer, Pamiętnik paryski 1918–1919, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989,
s. 146, 422.
6
A. Essen, Polityka Czechosłowacji..., op. cit., s. 23.
7
S.M. Nowinowski, Konstatacje i nadzieje. Dyplomacja czechosłowacka wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w Europie (1919–1925), Toruń 2005, s. 73.
8
Ibidem, s. 47–124; A. Szczepańska, Czechosłowacja..., op. cit., s. 87–107.
4
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gros kadry oficerskiej armii czechosłowackiej wywodzącej się z szeregów
Korpusu Czechosłowackiego Armię Czerwoną uznawało za przeciwnika
rów nie groźnego, co armia niemiecka. Niestety, także w wymiarze współpracy wojskowej, cieniem na charakter stosunków kładły się wydarzenia
z lat 1919–1920.
W ojskowe przedstawicielstwo II Rzeczypospolitej w stolicy Czechosłowacji zostało powołane do życia rozkazem Naczelnego Dowództwa W ojska
Polskiego (NDW P) nr Ew. I. 53637/II z dnia 11 grudnia 1920 roku 9.
Jednakże faktyczne jego uruchomienie nastąpiło 13 lutego 1921 roku 10. Powstanie placówki dyplomatycznej nastąpiło w ciągu kilkunastu miesięcy
od momentu wymiany not między Paderewskim i Benešem uznających
niepodległość oraz suwerenność Polski i Czechosłowacji (28–30 maja
1919 roku) 11. Na tak późne ustanowienie attachatu, w porównaniu do
placówek w innych państwach, wpływ poza bieżącymi wydarzeniami
w stosunkach dwustronnych miał także bardziej prozaiczny czynnik,
a mianowicie finansowy. Ze względu na fluktuacyjny charakter sieci attachatów wynikający z chronicznego braku wystarczających środków
pieniężnych oraz celów strategicznych państwa polskiego, powołanie do
życia placówki w Pradze było możliwe dzięki likwidacji analogicznej
w Kopenhadze 12.
Znaczenie i wartość praskiego attachatu dla władz polskich determinowane były, tak jak i w innych przypadkach, obsadą personalną. W tym
przypadku, poza osobą pierwszego attaché – podpułkownika Sztabu Generalnego (ppłk SG) Mieczysława Ścieżyńskiego-W yżła, pozostali attachés
nie należeli do czołówki kadry oficerskiej W ojska Polskiego. M ożna zatem zaryzykować tezę, że stronie polskiej nie zależało na uzyskaniu pogłębionej wiedzy o zamiarach strony czechosłowackiej, a do charakteru
stosunków dwustronnych nie przywiązywano zbyt wielkiego znaczenia.
Pośrednio świadczą o tym słowa samego attaché, który w jednym ze
swoich raportów do centrali Oddziału II (wywiad i kontrwywiad) NDWP
9
R. Majzner, Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania, wyd. 2 popr. i uzup., Częstochowa 2014, s. 164; P. Kołakowski,
Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918–1939, Warszawa 2009, s. 253.
10
Ibidem.
11
M.K. Kamiński, Konflikt..., op. cit., s. 135–136.
12
R. Majzner, Attachaty..., op. cit., s. 163–164.
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domagał się wręcz pomocy w postaci dodatkowego personelu wywiadowczego, bo jak sam twierdził „[...] Robota, która tu jest wprost niesłychanie łatwa...” 13. Sami Czesi także, w tej sprawie, mieli swoje oczekiwania.
W momencie odwołania Ścieżyńskiego liczyli oni, że reprezentantem
W ojska Polskiego w stolicy Czechosłowacji zostanie ppłk Bolesław W ieniawa-Długoszowski, co jednak nie miało miejsca 14. Tym niemniej, jeśli
nie władzom politycznym, to przynajmniej Oddziałowi II zależało na obserwowaniu posunięć Pragi, dlatego attachat został obarczony zadaniami
śledzenia wszelkich działań władz czeskich (zmuszanie ludności polskiej
do opuszczenia Śląska Cieszyńskiego), ścisłej obserwacji ruchów wojsk na
Śląsku Cieszyńskim, obserwacji działalności przedstawicieli organizacji
ukraińskich w Czechosłowacji. W zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej nakazywano zwrócenie szczególnej uwagi na działalność ruchów
narodowościowych: niemieckiego, węgierskiego czy słowackiego; wpływy
lewicowe w instytucjach państwowych i w armii, udział wojska w życiu
politycznym, skala wpływów francuskich, stosunki z W ęgrami i Niemcami. Od połowy lat dwudziestych, praktycznie aż do likwidacji państwa
czechosłowackiego w 1939 roku, szczególną uw agę attachés wojskowi
RP poświęcali zagadnieniu dwustronnych stosunków Pragi z Moskwą,
skali ich współpracy na wielu płaszczyznach – politycznej, gospodarczej
i wojskowej15.
Przełom lat dwudziestych i trzydziestych przyniósł kolejne ocieplenie
w stosunkach dwustronnych w efekcie rosnącego zagrożenia ze strony Niemiec, chociaż jeszcze w 1928 roku Oddział II Sztabu Generalnego W ojska
Polskiego (SG) wyraźnie podkreślał, że „[...] w dziedzinie wojskowo-politycznej nie ma zagadnień wspólnych; istnieją natomiast sprzeczne”,
ale z kolei „[...] Czechosłowacja powinna być traktow ana jako źródło materiału wojennego; [...] dlatego rozbudowa stosunków wojskowo-gospodarczych już w czasie pokojowym musi być głównym kierunkiem pracy
wojskowej” 16. Być może w duchu tej diagnozy i wytycznych, szczególne
13

P. Kołakowski, Między Warszawą..., op. cit., s. 253.
Ibidem, s. 262. Kolejno funkcje attaché wojskowego obejmowali: ppłk SG Antoni Durski-Trzaska, ppłk SG Jan Bigo, ppłk dypl. Andrzej Ludwik Czerwiński, ppłk dypl. Bohdan Józef
Kwieciński i ppłk dypl. Bronisław Antoni Marian Noël, zob. R. Majzner, Attachaty..., op. cit.,
s. 545–546.
15
Ibidem, s. 371–373.
16
A. Grzywacz, G. Mazur, Raport o pracach Oddziału II Sztabu Głównego w zakresie dyplomacji wojskowej, „Zeszyty Historyczne” (paryskie) 1995, z. 111, s. 26.
14
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przejawy odwilży pojawiły się w relacjach między przedstawicielami sił
zbrojnych. Jednym z jej aspektów była zmiana na stanowisku polskiego
attaché w Pradze, gdzie w lutym 1930 roku, na miejsce dotychczas zajmowane przez ppłk dypl. Jana Bigo, przybył ppłk dypl. Andrzej Ludwik
Czerwiński.
Urodzony 11 lutego 1895 roku w Glichowie, w powiecie myślenickim,
syn Jana i Agnieszki ze Szczygłów. Uczęszczał najpierw do V Gimnazjum ,
a następnie I Gimnazjum w Krakowie. Należał do skautingu i Organizacji
M łodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. 16 sierpnia 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich i otrzymał przydział do tworzącej się formacji
artylerii. Służył m.in. w 3. baterii górskiej, a następnie 3. i 1. baterii armat polowych 1. pułku artylerii polowej Legionów Polskich. Przeszedł
całą drogę służbową od celowniczego, działonowego do podoficera zwiadu.
W tym czasie dwukrotnie awansował: na kaprala i plutonowego. Następnie
awansował na ogniomistrza, dowodząc na przemian plutonem lub pełnił obowiązki oficera zwiadu. W wyniku kryzysu przysięgowego został
zwolniony z Legionów i wcielony do armii austriackiej. Tam otrzymał
przydział do 12. Brygady Artylerii w charakterze instruktora. Następnie
skierowany do szkoły oficerów artylerii w Ołomuńcu (1918), skąd został
skierowany na front włoski z przydziałem do 12. pułku artylerii polowej.
Z początkiem listopada 1918 roku znalazł się w Krakowie, gdzie wstąpił
do tworzących się jednostek W ojska Polskiego. Otrzymał przydział do
2. pułku artylerii polowej, gdzie służył początkowo w stopniu chorążego.
Brał udział w walkach z oddziałami ukraińskimi. Następnie został mianowany dowódcą szkoły podoficerów artylerii w Przemyślu, gdzie otrzymał w marcu 1919 roku dekret o oficjalnym przyjęciu do W P i rozkaz
mianowania na stopień podporucznika artylerii. Kolejne obejmowane
przez niego stanowiska wiązały się z pracą sztabową: referenta personalnego w Inspektoracie Artylerii Dowództwa Frontu Galicyjsko-W ołyńskiego oraz referenta organizacyjno-taktycznego w Inspektoracie Artylerii
Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego. Od marca 1920 roku przesunięty do linii – obejmuje dowództwo 4. baterii w 3. pułku artylerii polowej
(dawnym 2. krakowskim pułku artylerii). Bierze czynny udział w walkach
z bolszewikami. Zmuszony wraz z oddziałem w trakcie odwrotu spod
W ilna do przekroczenia linii demarkacyjnej polsko-litewskiej. Powrócił do
Polski drogą morską w październiku 1920 roku. Awansowany w tym czasie
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dwukrotnie: do stopnia porucznika, a następnie kapitana. Od listopada
1920 roku w Oddziale I NDW P, gdzie równocześnie z pracą zawodową
kontynuuje przerwane wcześniej studia na W ydziale Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, które kończy w 1922 roku. W latach 1922–1924 uczestnik
kursu w W yższej Szkole W ojennej. Od 1924 roku skierowany do Oddziału IIIa Biura Ścisłej Rady Wojennej. Początkowo objął funkcję referenta, a następnie kierownika referatu. Z początkiem maja 1926 roku (3)
awansowany do stopnia majora SG i równocześnie przeniesiony do Oddziału III Sztabu Generalnego. W 1928 roku został przeniesiony do
28. pułku artylerii liniowej w celu odbycia stażu liniowego. W jego trakcie ukończył kurs dowódców dywizjonu w Centrum W yszkolenia Artylerii. 4 lutego 1930 roku został oddany do dyspozycji Oddziału II SG
i 20 lutego mianowany attaché wojskowym w Czechosłowacji. W trakcie
pełnienia swoich obowiązków został awansowany do stopnia podpułkownika dyplomowanego 17.
Jak już wspomniano, mianowanie now ego attaché zbiegło się w czasie
z próbami zbliżenia polsko-czechosłowackiego na kilku płaszczyznach.
W sferze wojskowej wyraźną inicjatywę przejawiali wyżsi oficerowie armii
czechosłowackiej, którzy w rozmowach z ppłk. Czerwińskim wykazywali
istotę współpracy przede wszystkim na polu wywiadowczym oraz współdziałania przez przedstawicieli obu krajów na arenie międzynarodowej.
Deklarowano także, że stanowisko armii w kwestii porozumienia ze stroną polską na niwie wojskowej jest pozytywne i tym samym odm ienne od
stanowiska czechosłowackiego M inisterstwa Spraw Zagranicznych 18. Przyjmując stanowisko swych interlokutorów za dobrą monetę, polski attaché
w tym samym duchu słał swoje raporty do W arszawy. Z ich treści przebija
umiarkowany optymizm i nadzieja na przezwyciężenie kryzysu w stosunkach dwustronnych 19.
17
Polska dyplomacja wojskowa 1918–1945. Personel placówek dyplomatycznych, t. 4, R. Szymaniuk (red.), współpraca J. Kowalska, Warszawa 2015, s. 36–37. Za pomoc w uzyskaniu dostępu
do biogramu ppłk. Czerwińskiego słowa podziękowania kieruję do dra hab. Roberta Majznera
z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
18
P. Kołakowski, Między Warszawą..., op. cit., s. 315.
19
Część raportów attaché wojskowego w Czechosłowacji zostało opublikowanych przez
Krzysztofa Kanię w tomie Polskich Dokumentów Dyplomatycznych za rok 1932, zob. Polskie
Dokumenty Dyplomatyczne 1932, K. Kania (red.), Warszawa 2011, s. 18–19, 36–37, 96–99,
217–222.
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Podjęte rozmowy dwustronne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, bo i przynieść nie mogły. Rozbieżność interesów nie tylko politycznych obu państw była zbyt duża, by przełomu mogły dokonać poczynione
przez sfery wojskowe ustalenia. W yraźnym znakiem faktycznego stanowiska władz w Pradze co do możliwości porozumienia było fiasko wysłanego przez Józefa Piłsudskiego do stolicy Czechosłowacji z poufną misją
Eugeniusza Kwiatkowskiego 20.
Ppłk dypl. Andrzej Czerwiński nie ustawał w próbach zbliżenia obu
państw na polu współpracy wojskowej. Jednym z przejawów takiej aktywności był przygotowany przez niego raport z dnia 15 marca 1933 roku,
który stanowi treść właściwą niniejszej publikacji. W dokum encie tym
kontynuował on wywód na temat bieżącej sytuacji polityczno-wojskowej
Czechosłow acji, której ocenę prezentował we wcześniejszych raportach.
Polski attaché usilnie podkreśla zarysowujące się zmiany w postrzeganiu
sytuacji geopolitycznej południowego sąsiada Polski, wzrastającego zagrożenia ze strony Niemiec, a także korzyści, jakie niosłoby zacieśnienie
współpracy z Rzeczpospolitą. W oceni Czerwińskiego władze w Pradze
dostrzegały malejącą rolę układów bezpieczeństwa zbiorow ego, z kolei
w przypadku ewentualnego konfliktu czesko-niemieckiego miała rosnąć
pozycja W arszawy jako potencjalnego sojusznika. Ten dość optym istyczny
obraz ewentualnych możliwości wynikających z większego zaangażowania
się państwa polskiego w sprawy współpracy z czechosłowackim sąsiadem
nabiera cech realnych, gdy attaché wspom ina o drażnieniu ambicji Czechów właśnie przez brak większej aktywności. Inny słowy – Czesi są gotowi do współpracy, ale to strona polska powinna wykazać w tej materii
inicjatywę. Ten przykład nie był odosobniony i wpisywał się w szersze tło
relacji dwustronnych, a bieg dalszych wydarzeń doprowadził do impasu,
który utrzymał się do 1934 roku, kiedy stosunki polsko-czechosłowackie
ponownie znacznie się ochłodziły.
Stosunki wojskowe między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, mimo ich fluktuacyjnego charakteru cechowały, wydaje się,
szczere próby nawiązania współpracy, szczególnie po roku 1925, kiedy postanowienia traktatów reńskich stworzyły zagrożenie dla zachodnich granic obu państw. Jednak głos decydujący mieli politycy, a ci mieli swój

20

P. Kołakowski, Między Warszawą..., op. cit., s. 316.

10

Tomasz Gajownik

punkt widzenia niekoniecznie tożsamy ze stanowiskiem armii 21. W przypadku Czechosłowacji niewątpliwie największym przeciwnikiem porozumienia z Polską był Edvard Beneš 22, którego zakres władzy i kompetencji
był na tyle szeroki, że niwelował płynące oddolnie głosy rozsądku. W tej
kwestii miał także poparcie prezydenta Tomáša M asaryka, co sprawiało,
że mimo wzrastającej pozycji sił zbrojnych od lat trzydziestych nie miały
one realnego wpływu na podejmowane przez najwyższe czynniki decyzje 23.
Prezentowany dokument pochodzi z zasobu Archiwum Akt Nowych
w W arszawie i jest przechowywany w zespole Sztabu Głównego w W arszawie 1919–1939, w teczce o sygnaturze 617/16. W toku prowadzonej
kwerendy przez autora, w zakresie działalności attachatów wojskowych
II RP w krajach bałtyckich, z racji uzyskanych z treści inwentarza zespołu
informacji wynikało, że w podanej teczce powinny znajdować się materiały dotyczące wizyty gen. Hartmanisa z armii łotewskiej. Zawartość teczki
wypełnia ponadto dokumentacja związana z wizytami dyplomatycznymi
przedstawicieli obcych armii w Polsce oraz szefa Sztabu Głównego W ojska
Polskiego, gen. dyw. Tadeusza Piskora w Szwecji w 1933 roku. Obecność
w tym zbiorze prezentowanego dokumentu wydaje się zatem przypadkowa i nieco zaskakująca, co skłoniło autora do podjęcia próby jego opracowania edytorskiego oraz opublikowania. Nie udało się natomiast natrafić
na przywoływane w dokumencie inne raporty z 1932 roku.
Od strony edytorskiej, wykorzystano podstawowe zasady obowiązujące
w procesie opracowywania źródłowego. Zrezygnowano z zastosowania odwołań alfabetycznych, pozostano przy liczbowych oraz starano się przede
wszystkim rozwinąć skróty występujące w dokumencie, ujednolicić zapis

21
Za puentę stosunku polityków polskich do Czechosłowacji może posłużyć ocena Sebastiana Pilarskiego, który skonstatował, że „Stanowisko piłsudczyków wobec Czechosłowacji
w okresie sprawowania przez nich władzy w Polsce pozostawało w zasadzie niezmienne.
W latach 1926–1939 – podobnie jak wcześniej – południowy sąsiad Rzeczypospolitej nie był
postrzegany jako potencjalny sojusznik, czy też państwo, przy którego udziale można by budować wokół Polski blok pełniący funkcję bariery między Niemcami a Związkiem Sowieckim”, zob. S. Pilarski, Między obojętnością a niechęcią. Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach
1926–1939, Łódź–Warszawa 2017, s. 409.
22

M.K. Kamiński, Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku,
Warszawa 2014, s. 149–172.
23

P. Kołakowski, Między Warszawą..., op. cit., s. 323.
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z uwzględnieniem zasad współczesnej gramatyki i pisowni, czy przedstawić krótkie biogramy osób w nim występujących.

Poselstwo RP w Pradze
Attaché wojskowy
145/33

W arszawa 15.III.1933
Pan Szef Sztabu Głównego
w W arszawie

Przegląd sytuacji i wnioski co do programu dalszej pracy 24
W wykonaniu rozkazu, otrzymanego przy ustnym raporcie w dniu
10.III br. – nawiązując równocześnie do mojego raportu l. 586/32
z 9.XII.1932 r., którego myśli przewodnie w dalszym ciągu podtrzymuję
– przedkładam do decyzji Pana Generała dodatkowe moje osobiste obserwacje i wnioski, dotyczące:
a) Kształtowania się polityczno-wojskowych nastrojów w Czechosłowacji,
oraz
b) W arunków i możliwości dalszej pracy na tym terenie
1. Rewizja czechosłowackich założeń polityczno-wojskowych
W edług moich osobistych obserwacji, w ostatnich trzech miesiącach
wykazały dalszy postęp meldowane już Panu Generałowi zmiany w nastrojach polit.[czno]-wojskowych społeczeństwa czechosłowackiego. Postęp ten
widzę głównie w tym , że zaczęły się one wyraźniej odzwierciedlać w oficjalnych wystąpieniach odpowiedzialnych czynników rządowych, za jeden
z przykładów w tym zakresie uważam ostatnie exposé ministra [Edvarda]
Beneša, przedłożone Panu Szefowi O. II z raportem L. 140/32 z br.
24
Na dokumencie zostały nanoszone odręczne informacje i uwagi przez ppłk dypl. Józefa
Englichta, zastępcę szefa Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (O. II SG). Na
marginesie, z lewej strony, pojawiły się dwie adnotacje. Pierwsza, autorstwa Englichta, informuje o przekazaniu dokumentu ppłk. dypl. Stefanowi A. Mayerowi, szefowi Wydziału Wywiadowczego O. II (Wydz. Wyw. O. II SG) ze względu na punkt 6. Druga, autorstwa Mayera,
informuje o przekazaniu dokumentu, po zapoznaniu się z nim, kpt. Leonowi Wernicowi – referentowi w referacie „Wschód” Wydz. Wyw. O. II.
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W edług dotychczasowej mojej osobistej oceny, reorientacja opinii czechosłowackiej idzie w następujących zasadniczych kierunkach:
a) Rodzenie się przeświadczenia o możliwej konieczności obrony siłą
własnej, samodzielnej 25 egzystencji politycznej i własnych dóbr państwowych. Aktualny bieg spraw zagranicznych na odcinkach: niemieckim,
włosko-węgierskim, genewskim itp., coraz bardziej podrywają wiarę Czechosłowacji w dalej idącą praktyczną wartość gwarancyjną powojennych
traktatów i paktów pokojowych. M ożliwość zachowania stanu obecnego
bez narażania się na ryzykowne pociągnięcia – przez wymanewrowywanie
niebezpieczeństw lub izolowanie się od nich – jako podstawa dotychczasowej polityki zagranicznej – coraz więcej traci zaufanie społeczeństwa
czechosłowackiego oraz jego kierowników;
b) Uwaga społeczeństwa czechosłowackiego koncentrować się zaczyna coraz bardziej na froncie przeciwniemieckim, w sensie jako bezpieczeństwa
zasadniczego. Front przeciwwęgierski, w pewnym stopniu również i pod
wpływem ustalania się możliwości współdziałania państw M ałej Ententy,
logicznie zaczyna schodzić na dalszy plan;
c) Poważne postępy czyni ustalanie się przeświadczenia o zależności losów
Czechosłowacji od ewentualnej rozgrywki na linii W arszawa – Berlin.
Coraz powszechniej budzi się potrzeba oparcia o Polskę – jako jedyną siłę
realną, która w razie niebezpieczeństwa mogłaby bezpośrednio i skutecznie reagować na korzyść Czechosłowacji 26. W związku z tym zwrotem
myślowym obserwować można stały wzrost prestige’u Polski, która nawet
w opinii dotychczas ostrożniejszych kół rządowych zaczyna zajmować równorzędny wierzchołek kalkulacyjny w trójkącie: Paryż – W arszawa – środkowa Europa (M ała Ententa jako całość).
2. Przeciwdziałanie niemieckie
W miarę postępów przeobrażania się czechosłowackich nastrojów można obserwować z Pragi coraz silniejszą reakcję polityki niemieckiej na ten
objaw. Idzie ona ogólnie w następujących kierunkach:

25

Uwaga ppłk. dypl. J. Englichta „co to za dziwoląg?”
Uwaga ppłk. dypl. J. Englichta „Trzeba tu jeszcze dodać: wobec pojednawczych nastrojów w stosunku do Niemiec panujących we Francji. Myślę, że to jest najbardziej aktualne”.
26
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a) Polityka i prasa niemiecka Rzeszy stara się unikać wyrazów agresywności w stosunku do Czechosłowacji, grając nawet często na pozorach
pacyfizmu; świadczy o tym choćby ostrożność i rezerwa, z jaką prasa
i oficjalne czynniki Rzeszy ustosunkowały się do zaognienia od zeszłego
roku stosunków między Czechosłowacją a Niemcami na wewnętrznym
froncie czechosłowackim (raporty l. dz. 127, 339 i 525/32).
b) Niemcy czechosłowaccy, czerpiący głównie swoje natchnienia z Berlina, są więcej agresywni. Niemniej jednak starają się w ostatnich swoich
wystąpieniach pozornie nie wykraczać poza ramy tendencji autonomicznych w granicach Czechosłowacji oraz – co jest może najciekawsze – coraz bardziej „przestrzegają” społeczeństwo i rząd czechosłowacki przed
niebezpieczeństwem, które by mogło wyniknąć dla Czechosłowacji i jej
ewentualnego udziału w sporach polsko-niemieckich po stronie „awanturniczej” Polski.
3. Nastawienie wojska czechosłowackiego
Zgodnie z poprzednimi meldunkami – streszczę je w następujących
punktach:
a) W ojsko wyraźnie kroczy na czele tej reorientacji polityczno-wojskowej,
o której pozwoliłem sobie zameldować w punkcie 1.
b) M imo trudnych warunków finansowych (oszczędności budżetowych)
kompletuje dość intensywnie swoją organizację wewnętrzną. W yrazem
tych tendencji było stworzenie niedawno „W ojskowej Rady Opiniodawczej” (rady wojennej) oraz wzmocnienie brygad kawalerii przez organiczną artylerię konną, której do jesieni ub.[iegłego] roku nie posiadały, duży
ruch widoczny w zakresie organizacyjno-technicznym, jak: próby nowego,
własnego sprzętu dla artylerii towarzyszącej pułków piechoty, konstrukcja
nowych typów dział, czołgów, c.[iężkich] k.[arabinów] m.[maszynowych],
przeciwlotniczych itp.
c) Na wewnętrznym terenie państwowym wojsko czechosłowackie dość
poważnie wzmacnia swoją pozycję w stosunku do własnego parlamentu, rządu i społeczeństwa. Świadczą o tym: ustawowe zwiększenie w ub.
[iegłym] roku uposażenia dalej służących 27 podoficerów i podniesienia
ich liczby (z 5000 do 8000), życzliwe traktowanie budżetu wojska przy
27

Uwaga ppłk. dypl. J. Englichta „To było koniecznością wobec kryzysu [...nieczytelne]”.
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redukcjach oszczędnościowych, większe i życzliwsze zainteresowanie się
wojskiem przez prasę itp.
d) W stosunku do Polski – w ramach tego, co meldowałem w punkcie 3a
– wojsko czechosłowackie coraz bardziej interesuje się naszym wojskiem,
szukając niejednokrotnie u nas wzorów dla siebie, zwłaszcza w zakresie:
doktryny, ducha wojskowego, przysposobienia wojskowego itp.; wyniki
i wrażenia dotychczasowej współpracy z nami są odpowiednio cenione.
Natomiast wojsko czechosłowackie cechuje pewna nieśmiałość w stosunku do nas, wynikająca głównie z braku dostatecznej orientacji co do
dalszych tendencji z naszej strony oraz ujawniającego się właściwego
stosunku sił itp. 28.
4. Próba definicji elementów decyzji
M oje osobiste rozumowanie opierane na ściśle wykonawczych 29 założeniach, zameldowanych Panu Generałowi w punkcie 3 raportu L. 586/32,
w pewnym ich rozwinięciu nasuwają mi następujące wnioski:
a) Stan nastrojów czechosłowackich nabiera cech pewnej przełomowości,
zaznaczonej już wyraźnie na terenie wojska czechosłowackiego. Stan ten
przedstawia już obecnie dość duże możliwości dla rozwijania tam nowego wpływu na kształtowanie się dalszego biegu rzeczy według naszych interesów polityczno-wojskowych. W ydaje mi się, że te interesy istnieją,
choćby w dziedzinie zaopatrzenia materiałowego na wypadek wojny.
b) Dotychczas na terenie Czechosłowacji czas działa na naszą korzyść,
trudno jednak określić, jakie nowe czynniki mogłyby wejść w grę,
a z drugiej strony właściwe postawienie np. takiej współpracy jak w dziedzinie materiałowej itp. musiałoby wymagać dość znacznej ilości czasu.
W ydaje mi się przy tym, że zbyt długa rezerwa z naszej strony mogłaby
nie tylko drażnić ambicje Czechów, lecz m oże nawet wywoływać u nich
uczucie osamotnienia wobec przytłaczającej przewagi niemieckiej30 – tym
samym osłabić w nich rosnącą wolę i decyzję czynnej obrony.
c) Staram się rozumieć, że dalej idące i w moim pojęciu coraz bardziej
nasuwające się decyzje w stosunku do Czechosłow acji nie mogą być oparte
28

Uwaga ppłk. dypl. J. Englichta „Praktycznie o co chodzi w tym zdaniu?”
W tym miejscu ppłk dypl. J. Englicht postawił znak zapytania.
30
Uwaga ppłk. dypl. J. Englichta „Ppłk Cz.[erwiński] bardzo nieśmiało stawia sprawę
unikając wszelkich precyzji. Szkoda – bo tak się nigdy nie dogadamy”.
29
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jedynie na zmianie tamtejszych nastrojów, przy tym nie dość jeszcze silnie
zaznaczonej na wysokości praskich czynników decydujących. Rozumiem,
że muszą być wzięte pod uwagę również ujemne strony zagadnienia, jak:
trudne warunki geograficzne, etnograficzne i polityczne tego kraju oraz
wiele innych elementów, nie raz wykraczających poza ramy stosunków
polsko-czechosłowackich. W ydaje mi się jednak, że podtrzymywanie
(żarzenie) czasowo nieobowiązujących oraz ograniczonych form współpracy i stosunków może dać poważne korzyści przygotowawcze, może ono
zwiększać i ustalać nasze wpływy na tym terenie oraz urabiać go w sposób odpowiadający późniejszym więcej zasadniczym pociągnięciom z naszej strony.
5. Konkretne kierunki współpracy i stosunków
W ujęciu tej części raportu będę się trzymał ściśle dyspozycji, zawartej
w punktach 4a mojego ramowego raportu L. 586/32, których aktualizacją
tylko będą dalsze uwagi, przedłożone do decyzji Pana Generała.
a) Bezpośrednia współpraca sztabowa: Po odbyciu konferencji łącznościowej oraz wobec zasadniczej zgody Pana Generała na kontynuowanie dotychczasowej współpracy oddziałów informacyjnych, ten kierunek pracy
zostałby czasowo wyczerpany w ramach obecnych możliwości 31. Do decyzji
Pana Generała przedkładam parokrotnie przez Czechów wysuwany projekt, aby warszawskie i praskie centrum studiów wyższych przepracowały
jednakow e teoretyczne założenia operacyjne z frontu zachodniego, oparte
na przyjętym współdziałaniu polsko-czechosłowackim 32.
b) Stages 33 i wycieczki. Proszę Pana Generała o życzliwe potraktowanie
wniosków czechosłowackiego Sztabu Głów nego w odniesieniu do oficerów, wysyłanych przez niego do Polski. Dotychczasowe, moje informacje

31
Na tej stronie wycięty został fragment kartki z akapitem, w stosunku do którego ppłk
J. Englicht napisał uwagę „Po co ppłk Cz.[erwiński] zajmuje się sprawami, które go nie obchodzą?”
32
Uwaga ppłk. dypl. J. Englichta „O to należy do attaché wojsk.[owego]”.
33
Stages – staż. W okresie międzywojennym, za pośrednictwem attachés wojskowych RP,
organizowano staże oficerów Wojska Polskiego w siłach zbrojnych państw sojuszniczych lub
zaprzyjaźnionych. Ich celem było zapoznanie się z organizacją poszczególnych rodzajów broni, ich uzbrojenia, a także w miarę możliwości uzyskanie informacji na temat obowiązującej
doktryny wojennej.
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wskazują, że oficerowie czechosłowaccy, przysyłani na stages do nas, interesują się wyłącznie zagadnieniami wojskowymi (organizacja, wyszkolenie, doktryna fataktyczna, uzbrojenie i wyposażenie, dyscyplina itp.)
lub ściśle związanymi z wojskiem (stosunek społeczeństwa do wojska,
przysposobienie wojskowe itp.). Nie stwierdziłem, by czechosłowaccy oficerowie otrzymywali zadania uboczne np. natury wewnętrzno-politycznej.
Osobiście uważałbym za wskazane wysłanie w roku bieżącym przynajmniej jednego naszego oficera na stałe do Czechosłowacji. W pierwszym
rzędzie nasuwałaby mi się celowość wysłania oficera-lotnika, zwłaszcza oficera dyplomowanego, przy którego pomocy mógłbym wyświetlić
również pewne zagadnienia w zakresie przemysłu wojennego – w zakresie
szeroko pojętego sprzętu lotniczego 34 i o.[brony] p.[rzeciw] l[otniczej].
W sprawie ewentualnych wycieczek oficerów czechosłowackich do
Polski przedłożę Panu Generałowi osobny raport – w ramach otrzymanych
już wskazówek – po zorientowaniu się w Pradze co do istotnie konkretnych zamierzeń ze strony czechosłowackiej na rok bieżący.
c) W zajemne kontakty międzygarnizonowe: proszę Pana Generała o wydanie rozkazów, które umożliwiłyby realizację tej sprawy, przedstawionej
w raporcie L. 586/32 (pkt. 4c) i zasadniczo już zdecydowanej przez Pana
Generała.
Rzuconą przez płk. dypl. [Ludomiła] Rayskiego 35 myśl zorganizowania
wzajemnych lotów wojskowych (wizyt) między Polską a Czechosłowacją,
lotnictwo czechosłowackie podjęło z dużym zainteresowaniem. Gen. [Jaroslav] Fajfr 36, dowódca lotnictwa czechosłowackiego, w najbliższym czasie
prześle w tej sprawie już zupełnie konkretnie opracowane i szczegółowe
propozycje.
d) Przysposobienie wojskowe: ten dział współpracy przejęła już na siebie
komenda Związku Strzeleckiego i sądzę, że nadchodzący sezon letni pozwoli na odpowiednie zrealizowanie zamierzonych już kontaktów w tym
zakresie.
34

W tym miejscu ppłk J. Englicht postawił znak zapytania.
Ludomił Antoni Rayski (1892–1977) – generał brygady inżynier pilot, w latach 1926–1939
dowódca polskich sił powietrznych.
36
Jaroslav Fajfr (1883–1974) – czechosłowacki generał dywizji. W latach 1927–1938 naczelny dowódca czechosłowackich sił powietrznych, kierował pracami Departamentu III Ministerstwa Obrony Narodowej, zob. J.P. Wiśniewski, Armia czechosłowacka w latach 1932–1938,
Toruń 2002, s. 165, 220.
35
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e) W ojskowa współpraca naukowa: dopóki nie będzie mogła być zrealizowana moja prośba, przedstawiona w raporcie L. 586/32 (pkt. 4c) – proszę Pana Generała o wydanie rozkazów, aby nasz W .[ojskowy] I.[nstytut]
N[aukowo] – W [ydawniczy] przesyłał mi od czasu do czasu odpowiednio
dobrane artykuły o wojsku polskim. Artykuły te umieszczę w wojskowej
prasie czechosłowackiej. To samo odnosiłoby się do „Polski Zbrojnej”,
której kontakt z analogicznym pismem 37 (tygodnikiem) wojska czechosłowackiego został nawiązany jesienią ub.[iegłego] roku, jednak w dość
szybkim tempie zaczął zamierać.
f) Nieoficjalny przyjazd do Warszawy gen. [Jana] Syrovego 38:
W obec zbliżania się okresu wiosennego – proszę Pana Generała o przesłanie mi wiążącej instrukcji co do tej wizyty, przedstawionej Panu Generałowi szczegółowiej w raporcie L. 586/32 (pkt. 4f). Zgodnie z ustnym
meldunkiem z dnia 10 b.[ieżącego] m.[iesiąca] proszę Pana Generała o rozważenie i zdecydowanie, czy nie byłoby m ożliwe nadanie tej dość delikatnej i niemniej przewlekłej sprawie więcej konkretnego wyrazu.
M am tu na myśli ewentualny, drobny gest Pana Generała (np. zupełnie
prywatny list) lub upoważnienie mnie do wyraźniejszego postawienia tego
szczegółu w Pradze, w stosunku do gen. Syrovego.
Attaché wojskowy
/[Andrzej] Czerwiński/
Ppłk dypl.
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PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY ANDRZEJ CZERWIŃSKI
I JEGO RAPORT Z 1933 ROKU O SYTUACJI POLITYCZNO-WOJSKOWEJ
W CZECHOSŁOWACJI ORAZ WARUNKACH I MOŻLIWOŚCIACH PRACY
ATTACHATU W PRADZE
W 1933 roku sytuacja geopolityczna w Europie zmieniła się. Liderzy czterech
państw: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch próbowali wprowadzić nowe
zasady rządzenia w Europie (Pakt Czterech). Dla państw takich jak Rzeczpospolita Polska i Czechosłowacja to porozumienie stanowiło określone zagrożenie.
W tym czasie stosunki bilateralne obu państw cechowała ich intensywna zmienność. Jednak potencjalne niebezpieczeństwo zbliżyło je. W duchu porozumienia,
ówczesny polski attaché wojskowy w Pradze ppłk dypl. Andrzej Czerwiński opracował krótki raport o sytuacji polityczno-wojskowej Czechosłowacji, uwzględniający szczególnie potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa tego państwa ze strony
Niemiec. W raporcie przewijają się także kwestie ewentualnego zbliżenia, na niwie
politycznej i wojskowej, między Warszawą i Pragą oraz rozwoju czechosłowackich
sił zbrojnych.
Słowa kluczowe: attaché wojskowy, okres międzywojenny, Czechosłowacja,
II Rzeczpospolita, raport, 1933.
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MILITARY ATTACHÉ LT. COL. ANDRZEJ CZERWIŃSKI AND HIS REPORT
FROM 1933 OF POLITICAL AND MILITARY SITUATION AND TERMS
OF ACTIVITY OF ATTACHAT IN REPUBLIC OF CZECHOSLOVAKIA
In 1933 geopolitical situation in Europe had been changed. The leaders of
four countries: Great Britain, France, Italy and Germany tried to make some
agreement of ruling on the continent. For such countries like Poland and
Czechoslovakia this agreement could be very dangerous. Both of them had a very
difficult mutual relations. But potential threat could bring them closer. In a spirit
of those thinking, polish military attache lt. Col. Andrzej Czerwiński had prepared
a short report of political and military situation in Czechoslovakia, especially
in the face of German’s pressures. He was writing about possibility of closing
between two countries, chances of development of military forces and mutual
cooperation.
Keywords: military attache, interwar, Republic of Czechoslovakia, Republic of
Poland, report, 1933.
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WOKÓŁ PODMIOTÓW POLITYCZNEJ SOCJALIZACJI
ZWIĄZANEJ Z ROSYJSKIM RUCHEM NARODNICKIM

W drugiej połowie XIX wieku w czasie, gdy zrodził się w Rosji ruch
narodnicki, którego amplitudę wyznacza rok reformy uwłaszczeniowej
– 1861, apogeum przypada na lata 70., a schyłek – po zabójstwie cara
Aleksandra II w 1881 roku, nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój prasy
rosyjskiej. Zapotrzebowanie na informacje związane było z przeobrażeniami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi w owym czasie oraz poszerzającym się kręgiem ludzi wykształconych. Potrzeb w tym zakresie
nie zahamował nawet ukaz Aleksandra II w roku 1865, na mocy którego
określone zostały zasady funkcjonowania prasy i powołano Główny Zarząd
Prasy, kontrolujący podległe mu urzędy cenzury. W ciąż obserwowano stały wzrost liczby gazet i czasopism, chociaż nie wszystkie zdołały utrzymać
się na rynku przez dłuższy czas. W edług danych opublikowanych w czasopiśmie „Sowriemiennik” w 1858 roku ukazywało się w Rosji 109 gazet
i 95 czasopism, głównie w Petersburgu (odpowiednio: 23 i 57) i M oskwie
(6 i 13 tytułów), ale też w Kijowie, Odessie, Charkowie, Kazaniu i innych miastach. Powstały również pierwsze instytucje prasowe zajmujące
się dostarczaniem materiału informacyjnego zarówno ośrodkom w stolicy,
jak i na prowincji. Były to: Rosyjska Agencja Prasowa (RTA) założona
w 1866 roku oraz stworzone odpowiednio w latach 1872 i 1882 M iędzynarodowa Agencja Prasowa (M TA) i Północna Agencja Prasowa (STA).
W m aju 1878 roku powstał w Petersburgu pierwszy artel zrzeszający sprzedawców oraz roznosicieli gazet i czasopism. Prasa stała się prężnym środkiem przekazu i chociaż znacząca większość periodyków na rynku miała
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charakter reakcyjny, to powyższy stan rzeczy rozwinął kulturę czytelnictwa wśród ludzi, a stosunkow o nieliczne tytuły utożsamiane z ruchem
demokratyczno-postępowym, takie jak wspomniany „Sowriemiennik”
(1836–1866) czy „Otieczestwiennyje zapiski” (1839–1884), cieszyły się dużym zainteresowaniem i autorytetem.
Naturalne było, że dynamicznie rozwijający się ruch narodnicki, który na trzy dekady zdominował rosyjską myśl społeczną, w propagowaniu
swoich ideałów także wykorzystywał prasę, gdzie zwykle obok ideologicznej publicystyki zamieszczano utwory narodnickich beletrystów.
W zasadzie nigdy wcześniej piśmiennictwo w Rosji nie było tak społecznie zaangażowane 1 – zauważa współczesny badacz W ładimir Błochin i pisze o politycznej socjalizacji, jaka w owym czasie miała miejsce, kiedy to
pod wpływem słowa pisanego zwykły czytelnik stawał się gorliwym działaczem społecznym.
Narodnictwo było przy tym niezwykle złożoną, ewoluującą strukturą
ideologiczną, która miała wiele odmian, etapów oraz formułowała bardzo
różne programy społeczno-polityczne, od liberalno-demokratycznych aż
po skrajnie radykalne, a czołowi teoretycy ruchu często zmuszeni byli
emigrować z Rosji, dlatego też wiele narodnickich pism ukazywało się za
granicą bądź nielegalnie w kraju. Każdy jednak odłam ruchu na łamach
periodyki zarówno legalnej, jak i nielegalnej podkreślał, że jego priorytetowym celem jest „powrót do ludu”, reprezentowanie jego ideałów
oraz walka o nie. Publicysta Fiodor Szczerbina pisał na łamach czasopisma „Russkaja mysl’” 2 w 1881 roku: „Lud jest teraz alfą i om egą całej
literatury” 3.
Narodniccy ideolodzy (Michaił Bakunin, Piotr Tkaczow, Piotr Ławrow, Nikołaj Michajłowski) byli przekonani o wyjątkowości chłopa rosyjskiego wynikającej ze specyfiki wspólnotowej form y życia społecznego
(ros. obszcziny), w której funkcjonował on od wieków i wierzyli w przyszłość ludu jako czynnika zmian zarówno w kraju, jak i na świecie. W ich
mniemaniu chłopstwo w Rosji było jedyną siłą społeczną mogącą w wyni1
Zob. W. Błochin, Oczerki istorii narodniczeskoj myśli wtoroj połowiny XIX wieka. N.G. Czernyszewskij, N.K. Michajłowskij, W.G. Korolenko, N.N. Złatowratskij, Moskwa 2009, s. 8.
2
Miesięcznik „Russkaja mysl” ukazywał się w Moskwie w latach 1880–1918.
3
F. Szczerbina, Zadaczi russkoj obszczestwiennoj mysli, tłum. własne, „Russkaja mysl” 1881,
nr 3, s. 27.
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ku przewrotu doprowadzić do rewolucji społecznej i osiągnąć ustrój idealny oparty na tradycyjnych wartościach wspólnoty gminnej. Odnosili się
tym samym do historiozoficznej utopii „rosyjskiego socjalizmu” Aleksandra Hercena – nazywanego prekursorem myśli narodnickiej. Zgodnie
twierdzili, że „wiejska komuna była idealnym zarodkiem tych socjalistycznych grup, na których miało bazować przyszłe społeczeństwo” 4,
a Rosji, w ich mniemaniu, przypadała rola zapoczątkowania na świecie
społecznych przemian gwarantujących sprawiedliwość, równość, braterstwo i ludzką godność – wartości upatrywanych tam, gdzie prastare rosyjskie instynkty społeczne znalazły wyraz instytucjonalny. W spółczesna
badaczka, M ałgorzata Abassy, uważa, że:
Wyższość obszcziny nad innymi modelami organizacji społecznej należała zarówno
do sfery kultury materialnej, jak i duchowej oraz wyrastała z religii prawosławnej
– jej fundamentami były wiara i miłość5.
I tak przedstawiciel anarchistycznego odłamu narodnictwa – M ichaił
Bakunin w pierwszym numerze zorganizowanego przez siebie (i przy
współudziale emigracyjnej młodzieży rewolucyjnej) w Genewie czasopisma „Narodnoje Dieło”, w artykule Nasz program (Nasza programma, 1868)
żądał oparcia na wspólnotach gminnych i utworzonych na ich wzorcu kooperatywach robotniczych przyszłego ustroju ekonomiczno-społecznego:
Sprawiedliwość ekonomiczna musi, naszym zdaniem, spełniać dwa podstawowe
warunki: Ziemia należy tylko do tych, którzy ją sami uprawiają – do gmin rolniczych. Kapitały i wszystkie narzędzia pracy – do robotników, asocjacji robotniczych. Cały przyszły ustrój powinien być swobodną federacją wolnych arteli
(asocjacji) – zarówno rolniczych, jak i fabryczno-rzemieślniczych6.
4
I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, tłum. S. Kowalski, Warszawa 2003, s. 235. „Niemal wszyscy
ideolodzy narodniccy uważali, że wspólnota jest twierdzą, która chroni wieś przed kapitalizmem i stanowi jednocześnie ogniwo łączące gminę z socjalizmem” – pisał też M. Kuplowski.
Zob. M. Kuplowski, Ideologia narodnicka a literatura rosyjska w latach 1870–1890, Warszawa
–Kraków 1986, s. 64.
5
M. Abassy, Inteligencja a kultura, Kraków 2008, s. 205.
6
M. Bakunin, N. Żukowski, Nasz program, tłum. J. Walicka, [w:] Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego. Wybór pism, A. Walicki (red.), Warszawa 1965, t. 2, s. 37–38. Program
przewidywał również zniesienie prawa własności dziedzicznej oraz zrównanie kobiet w prawach politycznych i społeczno-ekonomicznych, zniesienie prawa rodzinnego i instytucji
małżeństwa.
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Odwoływał się przy tym do „prastarych instynktów społecznych rosyjskiego ludu” i wierzył, że rewolucji dokonać trzeba tylko poprzez lud
i w imię ideałów ludowych 7.
Także mniej entuzjastyczny wobec ludu i patriarchalnej wspólnoty,
autor narodnickiej koncepcji spiskowej – Piotr Tkaczow – w wydawanym przez siebie (i we współpracy z grupą rosyjsko-polskich emigrantów)
w Genewie czasopiśmie „Nabat” w artykule programowym z 1875 roku
wykładał między innymi:
Przez wzmocnienie swej władzy w oparciu o Dumę ludową i szerokie korzystanie z propagandy państwo rewolucyjne urzeczywistni rewolucję socjalną wprowadzeniem w życie reform [...], których ogólny charakter powinien polegać na [...]
rozwoju samorządu gminnego oraz stopniowym osłabianiu i likwidowaniu centralnych funkcji władzy państwowej8 .
Jednak jeszcze w 1869 roku ukazały się w kraju dwa klasyczne dokumenty ideologii narodnickiej: Listy historyczne (Istoriczeskije pis’ma) Piotra
Ławrowa (opublikowane w piśmie „Niediela” 9 pod pseudonimem P. M irtow) 10 i opublikowany w czasopiśmie „Otieczestwiennyje zapiski” traktat
Nikołaja Michajłowskiego Co to jest postęp? (Czto takoje Progress?), które
7

Zob. A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizm, Warszawa
1973, s. 407–408. Sprawę gminy chłopskiej i specyfiki rozwojowej Rosji wykorzystywał Bakunin dla uzasadnienia swego anarchizmu, który wkroczył do rosyjskiego narodnictwa pod
nazwą bakunizmu. Zob. o tym: M. Wawrykowa, Rewolucyjne narodnictwo w latach siedemdziesiątych XIX wieku, Warszawa 1963, s. 160–162, 176.
8
P. Tkaczow, Program czasopisma „Nabat”. Na alarm!, tłum. M. Wawrykowa, [w:] Filozofia
społeczna..., op. cit., s. 98–99. Program zakładał ponadto: stopniowe wywłaszczenie narzędzi
produkcji znajdujących się w prywatnym władaniu i przekazaniu ich do wspólnego użytku;
wprowadzenie instytucji społecznych, które usunęłyby konieczność pośrednictwa przy wymianie produktów, zamieniając ją na zasadę braterskiej miłości i solidarności; obowiązkowe
integralne wychowanie społeczne w duchu miłości, równości i braterstwa oraz likwidację
tradycyjnej rodziny, opartej na samowoli mężczyzny.
9
Tygodnik „Niediela” ukazywał się w Petersburgu w latach 1866–1901 i niemal przez cały
czas swego istnienia był organem liberalnych narodników.
10
Swoje idee rozwijał również Ławrow na łamach czasopisma „Bibliograf”, które zaczęło
wychodzić w Rosji w 1869 roku, a faktycznym jego redaktorem był zięć Ławrowa Michał
Niegrieskuł. Pełną jednak swobodę wypowiedzi uzyskał myśliciel dopiero na emigracji, gdzie
do założonego przez siebie czasopisma „Wpieriod” zaprosił do współpracy zarówno Bakunina, jak i Tkaczowa, lecz na skutek różnicy metod prowadzenia walki rewolucyjnej pierwszy
z nich odmówił współpracy, drugi zaś szybko opuścił redakcję.
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na długo zawładnęły umysłami ówczesnej inteligencji rosyjskiej. Skupienie całej ziemi w ręku wspólnoty gminnej – głosili w nich teoretycy – oto
ideał ludowy zgodny z zasadniczymi postulatami socjalizmu, na nim należy się oprzeć i w jego imieniu rozpocząć walkę o lepsze jutro:
Postęp – pisał Michajłowski – jest to stopniowe zbliżanie się do ideału jednostki
całkowitej, do możliwie najpełniejszego i najbardziej wszechstronnego podziału
pracy między ludźmi. Niemoralne, niesprawiedliwe, szkodliwe i nierozumne jest
wszystko, co ten ruch hamuje. Moralne, sprawiedliwe, rozumne i pożyteczne
jest tylko to, co zmniejsza różnorodność społeczeństwa, zwiększając tym samym
różnorodność poszczególnych jej członków11.
Formuła ta była prawdziwą kwintesencją stworzonej przez myśliciela
chłopskiej arkadii, idealizującej tradycyjną, opartą na wspólnocie, gospodarkę wiejską niewciągniętą jeszcze w tryby kapitalistycznego rynku.
Ławrow w swych rozważaniach szedł znacznie dalej, czemu pełny
wyraz dał już na emigracji w programie czasopisma „W pieriod” (1873)
wydawanego w Zurychu (a od 1874 roku w Londynie) 12:
W Rosji szczególną glebą, na której zgodnie z ogólnymi zadaniami naszych czasów
rozwinąć się może przyszłość większości narodu rosyjskiego, jest chłopstwo z jego
gminnym władaniem ziemią. Rozwinięcie naszej gminy w sensie wspólnej uprawy
ziemi i wspólnego korzystania z jej płodów, przekształcenie zebrania mirskiego
w podstawowy element rosyjskiego ustroju społecznego, wchłonięcie przez własność gminną własności prywatnej [...] – oto specyficznie rosyjskie cele, które winien popierać każdy Rosjanin życzący postępu własnej ojczyźnie13.
W kraju kontemplacja wysokich walorów moralnych ludu, połączona
z apoteozą patriarchalnej obszcziny, dominowała oczywiście w prasie demokratyczno-liberalnej. Jeden z publicystów epoki w 1887 roku wyrażał tę
tendencję słowami:
11
N. Michajłowski, Co to jest postęp?, tłum. J. Walicka, [w:] Filozofia społeczna..., op. cit., t. 1,
s. 493.
12
Na łamach „Wpieriod” Ławrow rozwijał wszystkie myśli, które występowały już w Listach
historycznych. Jednakże, o ile poprzednio zagadnienia ekonomiczne nie były przedmiotem jego
szczególnych rozważań, to w czasopiśmie poświęcił im wiele miejsca.
13
P. Ławrow, Naprzód! Nasz program, tłum. J. Walicka, [w:] Filozofia społeczna..., op. cit., t. 2,
s. 80–81.
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Czytelnik przywykł zewsząd słyszeć, że wspólnota gminna – jest naszym narodowym osiągnięciem, że naród rosyjski, przesiąknięty duchem zasad wspólnoty, jedyny wśród narodów europejskich jest w stanie ustrzec się przed proletariatem,
przed zaciętą walką ekonomiczną14.
Nikołaj Złatowratski – czołowy twórca nurtu literatury narodnickiej
w redagowanym przez siebie w latach 1880–1881 czasopiśmie „Russkoje
bogatstwo” 15 podkreślał: „jestem sympatykiem ludu i ideałów wspólnoty
gm innej” 16. I chociaż w utworach literackich nierzadko ukazywał, jak narodnickiej arkadii zewsząd zagrażały zjawiska rosyjskiej pouwłaszczeniowej rzeczywistości: sztuczny podział administracyjny dokonywany przez
urzędników carskich, rozwarstwienie wsi, wyzysk, walka indywidualnych
interesów, w jaką potrafiły przeradzać się zgromadzenia miru pod presją
ekonomiczną 17, to jednak szczerze wierzył w instytucję wspólnoty gminnej – potęgę fundamentów, które stać się miały podstawą świetlanej przyszłości całego społeczeństwa. W cyklu szkiców publicystycznych W iejskie
dni powszednie (Dieriewienskije budni), które publikował pod koniec lat 70.
w kolejnych numerach czasopisma „Otieczestwiennyje zapiski” 18 pisał:
Wspólnota daje w formie „własnej zagrody” gwarancję wolności osobistej, po drugie, w formie zebrania gromadzkiego i sądu – gwarancję wyrażania własnej woli
w warunkach absolutnej równości, po trzecie, w formie wspólnej pracy, prawo do
korzystania w równym stopniu ze wspólnego dorobku i, po czwarte – pomoc, jako
14

A. Skabiczewskij, Gieroi wiecznych ożidanij, tłum. własne, „Niediela” 1887, nr 6, s. 113.
Miesięcznik „Russkoje bogactwo” był trybuną liberalnej inteligencji narodnickiej i ukazywał się w Petersburgu w latach 1876–1918. Obok Nikołaja Złatowratskiego redagowali go
m.in. Nikołaj Michajłowski i Władimir Korolenko.
16
N. Oranskij (N. Złatowratskij), Narodnyj wopros w naszem obszczestwie i litieraturie, tłum.
własne, „Russkoje bogatstwo” 1880, nr 3, s. 30.
17
„Nie ma już tej jednorodności «wiejskich fundamentów», która tak często bywała w głuchej, starej wsi [...]. Teraz dostrzega (się) walkę dawnych wiejskich tradycji z nowymi prądami.
Wręcz wyraźniej widzi (się) wciąż obecne na wsi umiłowane rdzenne ideały, jak są stateczne
i nieustępliwe, i jednocześnie, z jaką siłą inne wpływy powoli sączą śmiertelną truciznę w samo
serce wiejskiej wspólnoty”. N. Złatowratskij, Sobranije soczinienij w 8 tomach, tu i dalej tłum.
własne, Sankt-Petersburg 1911–1913, t. 8, s. 59–60.
18
Cykl Wiejskie dni powszednie (Dieriewienskije budni) publikował Złatowratski w czasopiśmie „Otieczestwiennyje zapiski” w 1879 roku (nr 3, 4, 6, 8, 10, 12). Przygotowując teksty
do zbioru dzieł zebranych, tytuł Wiejskie dni powszednie zachował pisarz w podtytule, cykl zaś
nazwał Szkice chłopskiej wspólnoty (Oczerki kriest’janskoj obszcziny).
15
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najpełniejszy przejaw kolektywnej obyczajności [...]. Niezwykła elastyczność i żywotność zasady wspólnotowości wśród ludu gwarantuje w przyszłości jej duże
znaczenie w postępie społecznym ludzkości19.
Narodnicki twórca, zgodnie z ideologią ruchu uczynił ze swojego pisarstwa misję w obronie wiejskiej wspólnoty. Postawił sobie za cel ujawniać,
„wydobywać niczym perły z morskiej otchłani”, chronić oraz tłumaczyć
sens i znaczenie tego, co określał mianem naturalnych podstaw chłopskiego światopoglądu:
Umieć odkrywać te złotonośne żyły – pisał – wydobywać niczym perły z morskiej otchłani, stworzyć kolekcję i chronić ją dla potomnych, niczym drogocenne
dziedzictwo ludu; wyjaśniać sens i znaczenie tego dziedzictwa, by uświadomić
wszystkim jego wysoką cenę – jakie wzniosłe i wdzięczne zadanie!20.
Podkreślając zalety tradycyjnej gospodarki chłopskiej, ideolodzy narodnictwa wyznaczyli również rolę inteligencji rosyjskiej w dążeniu do
społeczno-ekonomicznego postępu kraju, w której nacisk położono głównie na pracę wśród ludu i w imię ideałów uświadamianych przez lud. N a
gruncie teoretycznym zrodziła się idea „długu społecznego”, jaki miała
mieć do spłacenia inteligencja, przede wszystkim pochodzenia szlacheckiego, wobec przez wieki uciskanych i niewolonych chłopów, dzięki
którym zdobyła ona wykształcenie i możliwość rozwoju:
Drogo zapłaciła ludzkość za to, by kilku myślicieli mogło w zaciszu gabinetów
mówić o jej postępie – pisał Ławrow w Listach historycznych: Gdyby policzyć
garstkę wykształconych ludzi obecnej doby oraz mnóstwo istot ludzkich [...], które trudziły się tylko dla zachowania własnej egzystencji i dla rozwoju innych [...],
gdyby można było tego dokonać, to z pewnością wielu naszych współczesnych
przeraziłoby się na samą myśl, jak olbrzymim kapitałem krwi i pracy został okupiony ich rozwój. [...] Zdejmę z siebie odpowiedzialność za cenę krwi, jaką okupiony został mój rozwój, jeśli sam, posługując się owocami tego rozwoju przyczynię się
do zmniejszenia zła teraźniejszego i przyszłego. Jeśli jestem człowiekiem światłym
– obowiązany jestem tego dokonać21.

19
20
21

N. Złatowratskij, Sobranije soczinienij..., op. cit., s. 96, 196.
Ibidem, s. 99.
P. Ławrow, Listy historyczne, [w:] Filozofia społeczna..., op. cit., t. 1, s. 76–83.
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Nikołaj Michajłowski, z kolei, na łamach periodyku „Otieczestwiennyje zapiski” w 1875 roku marzył, by: „m óc utonąć, rozpłynąć się w tej
szarej, prostaczej masie ludu, utonąć bezpowrotnie, ale zachować ów kaganek prawdy i ideału, który udało mi się zdobyć kosztem tegoż ludu” 22.
Słowa te znakomicie wyrażały stan duchowy tzw. „kajającej się szlachty”
– wykształconej, postępowej młodzieży, dręczonej poczuciem winy socjalnej i pragnącej poświęcić się dla dobra ludu.
Funkcji obrońców interesów chłopstwa rosyjskiego podjęli się także
wykształceni raznoczyńcy, którzy według Ławrowa i Michajłowskiego,
podobnie jak cała postępowa inteligencja, mieli obowiązek demokratyzować system społeczny, walcząc o godność i dobro chłopa w warunkach
doświadczanej wokół biedy i niesprawiedliwości w okresie pouwłaszczeniowym. Idee szczytnego posłannictwa i heroicznego poświęcenia się dla
ludu znalazły wyraz w masowych akcjach określanych mianem „wędrówek w lud”. Tysiące ludzi ruszyło na wieś wiedzionych tam powszechnie
podzielanym wśród rosyjskiej młodzieży moralno-społecznym etosem:
„Jeszcze niedawno – wspominał na początku lat 90. XIX wieku publicysta
Aleksander Prugawin – cała Rosja była świadkiem ruchu, w którym masa
ludzi o różnym statusie społecznym, w różnym wieku, pod natchnieniem
idei wyruszyła do najodleglejszych zakątków kraju, by w głuchych wsiach
walczyć z plagami nawiedzającymi lud: głodem, cholerą, tyfusem itd.” 23.
„Do ludu” popychała ówczesną młodzież również propagowana przez
teoretyków ruchu wiara w „rewolucyjne i socjalistyczne instynkty” chłopa rosyjskiego, któremu należało wskazać jego siłę i nauczyć go wyrażać
swą wolę. Propagandyści i buntownicy (tzw. ławryści i bakuniści) szli
między lud z przekonaniem, że rola warstwy oświeconej dobiega końca
w dziejach, a zaczyna się era ludowa:
Daleko od ojczyzny wznosimy nasz sztandar – pisał Ławrow w czasopiśmie „Wpieriod” – sztandar społecznego przewrotu w Rosji i całym świecie. Nie jest to sprawa
jednostki czy kółka, to sprawa wszystkich Rosjan, którzy zrozumieli, że obecny
22
N. Michajłowskij, Połnoje sobranije soczinienij, Petersburg, t. 3, s. 707. Cyt. za A. Walicki,
Rosyjska filozofia..., op. cit., s. 389.
23
A. Prugawin, Zaprosy naroda i objazannosti intelligencii w obłasti proswieszczenija i wospitanija, tłum. własne, Sankt-Petersburg 1895, s. XX.
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ustrój polityczny prowadzi Rosję do zagłady, że współczesny układ społeczny nie
jest w stanie zaleczyć ran kraju.
Nie mamy imienia. My – Rosjanie, którzy żądają dla Rosji władzy ludu, prawdziwego ludu; wszyscy Rosjanie, którzy świadomi są, że władza może być zdobyta
tylko poprzez powstanie ludowe, którzy zdecydowani są przygotować to powstanie,
wyjaśnić ludowi jego prawa, siłę i obowiązki24.
Jedni pragnęli, zatem, porwać chłopów do powstania, drudzy ograniczali się do propagowania idei socjalistycznych, trzeci zaś – stawiali przed
sobą cele oświatowe i humanitarne, wszyscy jednak narażali się na prześladowania, areszty, wyroki śmierci czy tylko i aż na biedną wiejską egzystencję wśród swoich „wybrańców”. Różne poglądy i odcienie roztopiły
się w ruchu i jak to trafnie określił włoski historyk i badacz narodnictwa
Franco Venturi „spłonęły w jeden zapał poświęcenia” 25.
Pisarz i działacz narodnicki Siergiej Stiepniak-Krawczyński wspominał:
Nic podobnego nie było ani przedtem, ani potem. Zdawało się, że działało tu raczej
jakieś objawienie, niż propaganda. [...] Był to jakiś pochód krzyżowy, mający zupełnie zaraźliwą i wszechpochłaniającą cechę ruchów religijnych. Ludzie dążyli nie
tylko do osiągnięcia pewnych celów praktycznych, lecz jednocześnie do zaspokojenia głębokiej potrzeby osobistego oczyszczenia moralnego26.
Inny uczestnik „wędrówek w lud” W ładimir Debogorij-M okrijewicz
również podkreślał w swoich zapiskach, że zapał i entuzjazm wśród młodzieży inteligenckiej podsycany przez publikacje na łamach prasy narodnickiej propagującej wiarę w lud był wprost niespotykany:
Każdy z nas – pisał on – czuł za sobą miliony chłopów. Mając taką wiarę, można
było liczyć na sukces [...]. Uznawaliśmy tylko siebie [...], odrzucając na bok, jako
nic nie warte, wszystko, co stało poza nami, poza tym chłopem27.
24
Program Ławrowa sformułowany w czasopiśmie „Wpieriod”. Cyt. za: A. Wołodin,
B. Itenberg, Ławrow, „Mołodaja Gwardija”, Moskwa 1981, s. 203.
25
F. Venturi, Il populismo russo, (b.m.w.), 1952, t. II, s. 818, cyt. za: M. Wawrykowa, Rewolucyjne narodnictwo..., op. cit., s. 345.
26
S. Stiepniak-Krawczyński, Podziemna Rosja. Obrazki z przeszłości młodej Rosji, (b.tł.),
Lwów 1897, s. 180, 181.
27
W. Debogorij-Mokrijewicz, Wospominanija, tłum. własne, Petersburg 1908, s. 102–103.

Wokół podmiotów politycznej socjalizacji...

29

Zdaniem współczesnego badacza Mariana Brody:
Fakt, że właśnie narodnictwo mogło stać się w społeczeństwie i państwie rosyjskim tak bardzo wpływową i popularną formacją myślową, kulturową i społeczną,
określającą podstawy i sposób pojmowania świata przez szerokie kręgi inteligencji
rosyjskiej, a także ogrom i charakter nadziei, wiązanych z podejmowaną przez nie
działalnością miały swe podstawy i korzenie nie tylko w ówczesnej sytuacji ekonomicznej i społeczno-politycznej kraju. Ich podstaw i uwarunkowań należy również
szukać w sferze najbardziej trwałych, rozpowszechnionych (podkreślenie M.G.)
i znaczących duchowo-mentalnych i kulturowo-społecznych właściwości Rosji28.
Niewątpliwie tak, i nie bez znaczenia na tak szeroki odzew społeczny
na hasła ruchu miało słowo pisane propagujące w narodnickiej prasie mit
wspólnoty wiejskiej oraz wiarę w rosyjskiego chłopa.
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WOKÓŁ PODMIOTÓW POLITYCZNEJ SOCJALIZACJI ZWIĄZANEJ
Z ROSYJSKIM RUCHEM NARODNICKIM
Teoretycy ruchu narodnickiego w Rosji podkreślali zalety tradycyjnej gospodarki chłopskiej oraz wyznaczyli rolę inteligencji rosyjskiej w dążeniu do
społeczno-ekonomicznego postępu kraju, w której nacisk położono głównie na
pracę wśród ludu i w imię ideałów uświadamianych przez lud.
W sukurs teoretykom ruchu w propagowaniu idei narodnickich pośpieszyła
zarówno legalna, jak i nielegalna prasa, która stanowiła swoiste forum publiczne
zwolenników ideologii. W zasadzie nigdy wcześniej piśmiennictwo w Rosji nie
było tak społecznie zaangażowane. Pod wpływem ówczesnej prasy zwykły czytelnik stawał się gorliwym działaczem społecznym.
Przedmiotem artykułu jest analiza procesu kształtowania się świadomości
ideologicznej społeczeństwa rosyjskiego II połowy XIX wieku, w którym tak dużą
rolę odegrała publicystyka.
Słowa kluczowe: rosyjski ruch narodnicki, ideologia narodnicka, polityczna
socjalizacja.
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ON THE SUBJECTS OF POLITICAL SOCIALIZATION CONNECTED
WITH THE RUSSIAN NARODNIK MOVEMENT
Theoreticians of the Russian Narodnik movement emphasized the virtues of
the traditional peasant economy and set the role of Russian intelligentsia in
pursuit of the socio-economic progress of the country, where emphasis was placed
mainly on the work of the people and on the ideals of the people.
Both the legal as well as the illegal press, which constituted a specific public
forum of ideological supporters, came to the theorists of the movement’s aid in
propagating the Narodnik ideas. In fact, never before was literature in Russia so
socially involved. Under the influence of the then press the ordinary reader
became a zealous social activist.
The subject of this article is an analysis of the process of ideological consciousness formation of the Russian society of the second half of the 19th century,
when journalism was so important.
Keywords: The Russian Narodnik movement, the Narodnik ideology, the
Political Socialization.
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KOMITET BIAŁORUSKI W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE
(1940–1945)

W wyniku działań zbrojnych w 1939 i 1941 r. duże połacie Europy W schodniej znalazły się pod okupacją niemiecką. Podbite przez
W ehrmacht tereny wschodnie charakteryzowały się różnorodnością narodowościową. Niemiecką politykę narodowościową na tych terenach warunkowały przede wszystkim względy ideologiczne i rasowe. Miała ona
być podporządkowana nazistowskiej doktrynie krwi i ziemi, i zostać narzędziem opresji i selekcji społeczeństwa. Po zakończeniu wojny przywódcy III Rzeszy planowali stworzyć na omawianym obszarze „bastion
niemieckości” przez zasiedlenie podbitych terenów osadnikami z Niemiec oraz marginalizację miejscowej ludności. W myśl tej koncepcji
ludność słowiańską (m.in. Polaków, Ukraińców, Białorusinów) czekało
wynarodowienie lub wysiedlenie. W praktyce jednak stosunek okupantów
do poszczególnych grup narodowościowych był różnicowany, co wynikało
z bieżących potrzeb ekonomicznych i wojskowo-politycznych III Rzeszy.
W celu ułatwienia sobie zarządzania ludnością okupowanych terenów
stosowano zasadę „dziel i rządź”. Starano się rozbudzać lokalne separatyzmy, przeciwstawiać i skłócać poszczególne grupy narodowościowe.
Dążono do rozbicia liczniejszych grup na drobne, ponieważ te pierwsze
mogły zagrażać interesom niemieckim. Niemcy umiejętnie wykorzystywali antagonizmy narodowościowe do pacyfikacji społeczeństwa miejscowego. Taka polityka wyraźnie dała się zauważyć na terenie Generalnego
Gubernatorstwa (GG), w granicach którego znaleźli się przedstawiciele
różnych narodowości. Generalny gubernator H ans Frank uważał, że od-
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powiednią polityką można było nie tylko zaprowadzić prawo i porządek,
lecz także uda się pozyskać część społeczeństwa „do właściwej i częściowo nawet gorliwej współpracy”. Uznał, że wybrane mniejszości narodowe
należy traktować w miarę dobrze i zapewnić im częściową przynajmniej
opiekę z powodów, które „także zawierają się w naszej polityce wobec
Polski” 1. W ten sposób zamierzał stworzyć pewną przestrzeń dla realizacji
interesów narodowych poszczególnych grup narodowościowych. Przede
wszystkim brano pod uwagę Ukraińców, którzy w GG tworzyli najliczniejszą – po Polakach – grupę narodowościową. Sądził, że w interesie
Niemiec leży pozwolenie w określnym stopniu na ukrainizowanie się
miejscowej ludności, by przeciwważyć dominujące wpływy kultury polskiej. W związku z tym zatrudniano U kraińców w ograniczonym stopniu
we władzach samorządowych, godzono się na utworzenie ukraińskiej
policji pomocniczej, otwieranie szkół ukraińskich, ukrainizację Cerkwi
prawosławnej. Nie oznaczało to jednak żadnych przywilejów politycznych
dla tej grupy narodowościowej. W ładze okupacyjne traktowały ludność
ukraińską jako przeciwwagę dla Polaków. Okupanci posłużyli się Ukraińcami do realizacji swoich celów politycznych i wojennych 2.
Polityka „dziel i rządź” znalazła swoje odbicie także w stosunku okupantów do miejscowych Białorusinów, choć w nieporównanie mniejszej
skali. Podobnie jak inni „nie-Żydzi”, Białorusini w GG dysponowali
z punktu widzenia nazistowskiej antropologii rasowej „przynależnością
narodowościową bądź plemienną” i w związku z tym im, jako obywatelom dawnego państwa polskiego, przysługiwały pewne prawa. Przy czym
w sprawach kultury i religii otrzymali oni większą swobodę niż Polacy.
Ci ostatni zostali wyłączeni z życia publicznego, podczas gdy Ukraińcy i Białorusini byli dowartościowywani w sferze kultury. Działalność
ukraińska w GG już doczekała się gruntowych opracowań naukowych 3,

1
F. Grelka, Polityka narodowościowa niemieckich władz okupacyjnych we wschodniej Polsce
w latach 1941–1944. Przebudowa społeczeństwa wielonarodowościowego w społeczeństwo z rasą
dominującą, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 2, s. 79, 82.
2
Ibidem, s. 71–91.
3
R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993; F. Grelka, Ukrainizacja w dobie podporządkowania ras.
Działalność Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Generalnej Guberni w latach 1939–1941, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2002, nr 8, s. 114–129; A. Bożyk, Ukraiński Komitet Centralny – geneza
oraz struktura organizacyjno-terytorialna, „Rocznik Lubelski” 2016, t. 42, s. 133–146.
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a tymczasem aktywność Białorusinów nie była przedmiotem należytej
uwagi badaczy. W związku z powyższym celem tej publikacji jest próba
przeanalizowania organizowania i działalności Komitetu Białoruskiego
w Generalnym Gubernatorstwie, który stanowił trzon aktywności polskich obywateli narodowości białoruskiej w GG.
Liczba Białorusinów w GG nie była zbyt wielka. Największe skupisko
ludności białoruskiej na ziemiach, które weszły w skład GG, znajdowało
się w W arszawie, gdzie w przeddzień II wojny światowej mieszkało około 1000 Białorusinów 4. Tymczasem, ze źródeł niemieckich wynika, że
w 1942 r. na terenie GG było 10 tys. Białorusinów. Plasowali się oni na
piątym miejscu (po Polakach, Ukraińcach, Żydach i Rosjanach) 5. Do
liczby tej należy podchodzić z bardzo dużą ostrożnością. Zapewne została
ona zawyżona ze względu na to, że za Białorusinów mogli podawać się
także przedstawiciele innych narodowości, kierujący się pobudkami koniunkturalnymi. Kwestię białoruską w GG władze okupacyjne traktowały
jak marginalną w porównaniu z ukraińską. Niemniej jednak postępowano
z Białorusinami w sposób, który przypominał traktowanie Ukraińców.
Należy zaznaczyć, że wybuch II wojny światowej przyczynił się do ożywienia aktywności przedstawicieli białoruskiego obozu niepodległościowego.
W ówczas główne skupiska działaczy białoruskich znajdowały się w Pradze i Berlinie. Jesienią 1939 r. prezydent Białoruskiej Republiki Ludowej
(BRL) na uchodźstwie W asyl Zacharka i jego pomocnik Jan Jermaczenka wystosowali memoriał do władz niemieckich, w którym wysuwano
propozycję zorganizowania grup białoruskich w III Rzeszy i Generalnym
Gubernatorstwie, wymieniając W arszawę jako jeden z najważniejszych
ośrodków ruchu białoruskiego. Sugerowano przeprowadzenie rejestracji
wszystkich Białorusinów zamieszkałych w Polsce i wytypowanie ludzi
zdolnych do pracy organizacyjnej, których należało zaangażować w działalność organizacyjną. Podkreślano też konieczność utworzenia radia
i prasy białoruskiej w Generalnym Gubernatorstwie 6.
Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu powyższy memoriał działaczy białoruskich wpłynął na dalsze decyzje Niemców. Faktem
4
Ю. Туронак, Беларусь пад нямецкай акупацыяй, [w:] Мадэрная гісторыя Беларусі,
Вільня 2006, с. 534.
5
Жыхарства ў Генэральнай Губэрніі, „Раніца” 1942, 1 лютага, с. 3.
6
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 5875, оп. 1, д. 21, л. 76–84.
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jednak jest, że władze niemieckie odrzuciły większość postulatów zawartych w memoriale. Niemniej jednak uzyskano akcentację niektórych jego
dezyderatów. Na początku 1940 r. zezwolono na utworzenie Białoruskiego Komitetu Pomocy (BKP) w Niemczech. Filie tej organizacji powstały
także na terenach Polski, które zostały przyłączone do Rzeszy (np. w Łodzi). Centrala BKP mieściła się w Berlinie. W krótce grupa działaczy
tego komitetu (Fabian Okinczyc, Aleksy Sienkiewicz) odbyła podróż do
W arszawy, której celem było ustalenie bieżących problemów, z jakimi
borykała się społeczność białoruska w GG. Po przybyciu do polskiej stolicy nawiązali oni kontakt z Sergiuszem Soroką i W łodzimierzem Łazarewiczem, miejscowymi działaczami białoruskimi 7. W styczniu 1940 r.
w W arszawie odbyło się zebranie Białorusinów, podczas którego postanowiono utworzyć Białoruski Związek Samopomocy (BZS). Dopiero
9 czerwca 1940 r. władze G G oficjalnie zarejestrowały tę organizację 8, której prezesem został lekarz Mikołaj Szczors. W skład zarządu głównego
także weszli sekretarz Bolesław Mankiewicz (później Mikołaj Żdanowicz)
i skarbnik T. Łastowska. W kwietniu lub maju 1941 r. zmieniono nazwę
BZS na Komitet Białoruski (KB) w Generalnym Gubernatorstwie. Siedziba władz organizacji mieściła się w W arszawie przy ul. Książęcej 4,
m. 7. Zarząd główny komitetu posiadał własną pieczątkę z wizerunkiem
godła „Pogoń” i napisem W eissruthenische Komitee in Generalgouvernement 9.
Zgodnie ze statutem organizacji jej filie mogły powstawać wszędzie,
gdzie zam ieszkiwało nie mniej niż 30 Białorusinów. Oprócz W arszawy
utworzono również filie KB w Krakowie i Białej Podlaskiej. Filia
w Krakowie powstała w czerwcu 1940 r. i w chwili powstania liczyła
zaledwie kilkadziesiąt osób 10. Początkowo Białorusini działali jako część
Ukraińskiego Komitetu Pomocy 11. Nie wcześniej niż w grudniu 1941 r.
grupa ta przekształciła się w krakowską filię KB w GG. Powstał przy niej
oddział pracy 12. Brak jednak jakichkolwiek informacji na temat obsady
7

У. Сакалоўскі, У. Ляхоўскі, Нямеччына й беларускі нацыянальны рух напярэдадні
й у першыя гады Другой Сусьветнай Вайны, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2000, nr 13,
s. 13.
8
„Раніца” 1940, 23 чэрвеня.
9
Archiwum Akt Nowych (AAN), sygn.: 214, I, t. 7.
10
„Раніца” 1940, 23 чэрвеня.
11
Ibidem, 29 верасня.
12
Ibidem, 10 снежня.
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kierowniczej tej filii. W iadomo, że wiosną 1941 r. utworzono koło BKP
w Częstochowie, które organizacyjnie podlegało krakowskiej filii 13. Jak
wspomniano wyżej, filia KB powstała także w Białej Podlaskiej. Kierowali
nią Aleksy Sienkiewicz i Jerzy W ieżen. W lutym 1942 r. wybrano nowy
skład kierownictwa – Michał Szyrkowski (prezes), J. W ieżen i M. Stryżka
(członkowie zarządu). Tymczasem, 25 listopada 1942 r. ponownie odbyły
się wybory, w w yniku których wybrano nowy zarząd w składzie B. Mankiewicz (prezes), S. Żamojda (wiceprezes) i J. W ieżen (sekretarz). Mimo
że ludność białoruska w tym powiecie była nieliczna, władze niemieckie
obsadziły członkami KB stanowiska na niższym szczeblu w administracji
powiatowej14. Zebrane dokumenty odnotowują nazwiska wójtów-Białorusinów w Janowie Podlaskim (Tadeusz Zakrzewski), Zabłociu (Bazyli
Łastawka), Hołowczycach (Jan Szabanowicz), Rokitnie (Paweł Taukacz),
Konstantynowie (Kazimierz Chodar), Bohukałach (Anatol Atraszczenko).
W wymienionych miejscowościach w latach 1941–1942 powstały kółka
KB, które podlegały filii w Białej Podlaskiej. N a podstawie analizy prasy
białoruskiej można odtworzyć chronologię powstawania i obsadę kierowniczą tych kół. K oło w Zabłociu założono 22 listopada 1942 r. (N. Nikoniuk – kierownik, J. Sawczuk – zastępca, J. Rybski – sekretarz),
w Rokitnie – 29 listopada 1942 r., w Hołowczycach – 6 grudnia tegoż
roku. Należy dodać, że filii w Białej Podlaskiej podlegało również koło
w Lublinie 15.
Kierownicy poszczególnych filii byli jednocześnie doradcami do spraw
białoruskich przy gubernatorach dystryktów, pośrednicząc między centralą i poszczególnymi filiami oraz BKP i władzą dystryktu. Działalność KB była podporządkowana niemieckiej władzy administracyjnej:
kwestie opieki społecznej – Głównemu W ydziałowi Spraw W ewnętrznych rządu GG, a sprawy kulturalno-oświatowe – Głównemu W ydziałowi
Nauki, W ychowania i Oświaty Ludowej oraz Służbie Bezpieczeństwa.
Korespondencja wewnętrzna pomiędzy jednostkami BKP odbywała się
po białorusku, natomiast z urzędami okupacyjnymi – w języku niemieckim. Uprawnienia K om itetu Białoruskiego były mocno ograniczone, jego statut zaś powstał pod dyktando wydziału głównego Administracji
13
14
15

„Раніца” 1941, 31 сакавіка.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW), sygn.: BIP KG AK, 14209, k. 39.
„Раніца” 1942, 29 лістапада.
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W ewnętrznej. Organizacja miała zajmować się dożywianiem ludności,
edukacją oraz pomocą dla uciekinierów, ludności ewakuowanej (zwłaszcza
tej z terenów Białorusi Zachodniej, przyłączonej 27 października 1939 r.
do Związku Sowieckiego) i członków rodzin jeńców wojennych. W odróżnieniu od Żydowskiej Samopomocy Społecznej i polskiej Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), K B był finansowany częściowo z budżetu GG.
W ładze GG dopuściły do powstania trzech komitetów pomocowych
(ukraińskiego, rosyjskiego i białoruskiego) po to, by sprawy wywołujące
najwięcej konfliktów, czyli zaopatrzenia, opieki medycznej, szkolnictwa
i kultury, nie spoczywały na barkach okupanta, a były w gestii miejscowego społeczeństwa. Odpowiadało to linii polityki wobec mniejszości
narodowych, polegającej na całkowitym wykorzystaniu i jednoczesnym
nadzorze politycznym. Trafnie opisuje to urzędnik odpowiedzialny w GG
za kwestie narodowościowe:
Założenia, z których wychodzimy przy sprawach pomocy społecznej i opieki, są
więc natury politycznej. Rozstrzyganie wszystkich kwestii związanych z opieką
i pomocą społeczną następuje zgodnie z niemiecką polityką wobec ras i polityką
ludnościową [...]. Żebyśmy mogli wywierać pośredni wpływ na grupy narodowościowe, naszej opiece społecznej przypada zadanie decydowania o tym, do kogo
i w jakiej wysokości trafi pomoc i obserwowania grup narodowych, żeby upewnić się, czy z przyczyn społecznych nie rodzą się oddolne ruchy polityczne16.
Zgodnie ze statutem KB miał charakter społeczno-kulturalny. Samopomoc społeczna zakładała m.in. zbieranie darów od zamożniejszych
członków, staranie się o pomoc materialną od władz niem ieckich i rozdzielanie tej pomocy pomiędzy członkami 17. W W arszawie prowadzono
również stołówkę, z której codziennie korzystało około 150 osób. Udzielano również porad i konsultacji prawnych (np. pisanie podań lub skarg
do władz niemieckich). Za niewielką opłatą świadczono również usługi lekarskie (dr Antoni Kraskowski, ul. Graniczna 10/7). W gestii władz
16

Cyt. za: F. Grelka, Polityka narodowościowa..., op. cit., s. 83.
Porcja miesięczna na jednego członka Komitetu Białoruskiego wynosiła m.in.: 2 kg
chleba, 1 kg mąki, 4 kg makaronu, 1 kawałek mydła toaletowego, pewną ilość cukierków
i marmolady. Poza tym od czasu do czasu wydawano również po 1 kg mięsa i 1 litrze wódki.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (IPMS), sygn. A.XII.7/12, Notatka ppłk.
Banacha do MSW dot. Białoruskiego Związku Samopomocy, z 25 maja 1941 r.
17
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Komitetu znajdowała się także kwestia poszukiwania pracy dla swoich
członków przez Arbeitsamt oraz udzielanie pożyczek pieniężnych. Komitet Białoruski prowadził także czynną pracę kulturalno-oświatową, m.in.
organizując tzw . wieczory sobotnie dla członków, na których wygłaszano referaty na temat historii i kultury oraz aktualnej sytuacji Białorusi.
W ykłady i odczyty dla członków organizacji wygłaszali m.in. Mikołaj
Szczors, Jan Stankiewicz, ks. W incenty Godlewski, ks. Piotr Tatarynowicz, Czesław Chaniawko 18. Ponadto w W arszawie odbywały się wieczorowe kursy białorutenistyki, obejmujące naukę języka białoruskiego, historii
i geografii Białorusi oraz kurs języka niemieckiego. W styczniu 1941 r.
przy warszawskiej filii powstała sekcja młodzieżowa, nad którą opiekę
objął Mikołaj Żdanowicz. W tym czasie powstała również sekcja żeńska,
którą opiekował się ks. W incenty Godlewski. Przy organizacji zorganizowano również bibliotekę, chór (25 osób) i orkiestrę. W ładze komitetu
bezskutecznie czyniły starania o uzyskanie zgody władz GG na wydawanie gazety białoruskiej19.
W arto zastanowić się nad stanem liczebnym KB w Generalnym Gubernatorstwie. Początkowo do organizacji zapisało się przeszło 700 ludzi.
W e wrześniu 1940 r. KB liczył już 1300 członków 20, a w listopadzie ich
liczba wzrosła do 1850 21. Natomiast w marcu 1941 r. K omitet Białoruski
zrzeszał 2530 osób 22. Faktem jest, że w marcu 1942 r. do KB należało już
blisko 6 tys. osób. W iększość tych ludzi znajdowała się w W arszawie.
Część członków KB stanowili polscy jeńcy wojenni, którzy od wiosny
1940 r. byli zwalniani z obozów przez władze niemieckie. Drugie źródło
rekrutacji stanowili uciekinierzy z tzw. Zachodniej Białorusi, którzy we
wrześniu 1939 r. w obliczu ofensywy wojsk sowieckich uciekli do centralnej Polski. Zasługuje na uwagę skład narodowościowy KB. Oficjalnie
członkiem organizacji mogły zostać tylko osoby narodowości białoruskiej.
Rzeczywistość jednak odbiegała od tych założeń. W edług danych wywiadu polskiego, Białorusini stanowili około 75% członków KB, natomiast

18

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPM), sygn.: BU 003172/33, t. 2, k. 131.
IPMS, sygn. A.XII.7/12, Notatka ppłk. Banacha do MSW dot. Białoruskiego Związku
Samopomocy, z 25 maja 1941 r.
20
„Раніца” 1940, 29 верасня.
21
Ibidem 1941, 25 лютага.
22
IPMS, sygn. A.XII.7/12..., op. cit.
19
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reszta to Rosjanie, którzy z pewnych względów nie chcieli należeć do
organizacji rosyjskich, oraz Polacy zza Bugu, którzy zdołali wykazać się
dowodami świadczącymi o tym, że pochodzą z Białorusi. U źródeł tego
zjawiska leżały względy natury praktycznej. Jak wspominano, członkowie
organizacji białoruskiej cieszyli się pewnymi przywilejami społecznymi,
w odróżnieniu od ludności polskiej, co spowodowało, że do Komitetu
Białoruskiego wstąpiło wielu Polaków z ziem północno-wschodnich
II Rzeczypospolitej, którzy podawali się za Białorusinów. Zapisując się
do komitetu, ci ludzie kierowali się chęcią przetrwania w warunkach wojny. Z kolei działaczom białoruskim zależało na zwiększeniu liczby członków organizacji, gdyż od niej zależała wysokość pozyskanych środków
finansowych. W związku z powyższym przymykano oczy na zapisywanie
do KB osób narodowości polskiej. Poza tym działacze białoruscy często
automatycznie zaliczali wszystkich urodzonych na ziemiach białoruskich
bez względu na narodowość. Jeden z Polaków z powiatu słonimskiego
– Bolesław Rymsza – w następujący sposób wspominał okoliczności zapisania do KB:
Gdy się znalazłem w Warszawie, spotkałem Lewkowicza Eliasza, Białorusina, który
usłyszawszy, co mnie spotkało na granicy, znalazł dla mnie wyjście z sytuacji,
a mianowicie zaproponował mi wstąpienie do Komitetu Białoruskiego, który istnieje w Warszawie i pod pozorem przynależności do narodowości białoruskiej miałem otrzymać zaświadczenie dające szereg uprawnień, przywilejów, zwalniające od
pułapek. Na propozycję się zgodziłem i do komitetu wstąpiłem [...] Wypełniłem
ankietę, podałem, że jestem Białorusinem, faktycznie jest[em] Polakiem. Podałem, że jestem Białorusinem w tym celu, żeby mnie przyjęto do komitetu i żebym
mógł korzystać z przywilejów. Zaraz wydano mi zaświadczenie w języku niemieckim i białoruskim23.
Przedstawiciele inteligencji stanowili znikomy odsetek członków Komitetu Białoruskiego. Przykładowo, w marcu 1941 r. na ponad 2 tys.
członków przypadało jedynie 36 osób legitymujących się wyższym wykształceniem. W ocenie podziemia polskiego 80% członków stanowiła
bierna politycznie i narodowo masa ludzi, która wstępując do KB, kierowała się pobudkami materialnymi 24.
23
24

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), sygn.: BU 003172/33, t. 2, k. 145, 152.
IMPS, sygn.: A.XII.7/12..., op. cit..

40

Jerzy Grzybowski

W śród przywódców Komitetu Białoruskiego nie było jednomyślności
co do przyszłości Białorusi. Z oczywistych względów wszyscy deklarowali bezwzględną lojalność wobec III Rzeszy i głosili hasła odrodzenia niezależnego państwa białoruskiego przy wsparciu Niemiec. W rzeczywistości
jednak reprezentowano szeroki wachlarz poglądów. Jedni stawiali wyłącznie na związek z Niemcami, drudzy wiązali nadzieję na odrodzenie
państwa białoruskiego, licząc na wsparcie aliantów zachodnich. W śród
najbardziej znanych zwolenników opcji proniemieckiej byli Fabian Okinczyc i ks. W incenty Godlewski. Tymczasem Jan Stankiewicz prowadził
poufne rozmowy z polskim podziemiem niepodległościowym. Do różnicy
poglądów politycznych dochodziły ambicje poszczególnych przywódców.
Przejęcie kontroli nad KB zapewniało dobre pozycje wyjściowe do dalszej
rywalizacji politycznej 25. W iosną 1940 roku F. Okinczycowi udało się
odsunąć od kierownictwa dotychczasowego prezesa Komitetu Białoruskiego M . Szczorsa i zająć jego miejsce. Na skutek interwencji SD w połowie 1940 r. Szczorsowi udało się jednak odzyskać stanowisko. Do połowy
1940 r. stanowiska kierownicze w organizacji zostały „oczyszczone” ze
zwolenników F. Okinczyca 26.
Działalność białoruska w GG nie uszła uwadze polskiego podziemia
niepodległościowego, które bacznie obserwowało poczynania Białorusinów. Przyjmowanie do Komitetu Białoruskiego Polaków umożliwiło
przeniknięcie do tej organizacji członków podziemia polskiego niepodległościowego. Od początku powstania organizacji Związek W alki Zbrojnej
oraz inne organizacje konspiracyjne (np. Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny) miały w niej swoich agentów, dzięki czemu podziemie polskie było wtajemniczone niemal we wszystkie sprawy Białorusinów. Jako
zakonspirowani członkowie podziemia w KB działali m.in. Bolesław
Rymsza, Kazimierz Abramowicz, Michał Biercewicz, Kazimierz Sławecki,
Zofia Dobrzyńska 27. W szyscy wstąpili do KB na rozkaz swoich przełożonych, by m óc mieć wgląd w sprawy wewnętrzne komitetu. Prowadzili

25

ГАРФ, ф. 5875, оп. 1, д. 41, л. 57–58.
IPMS, sygn. A.XII.7/12, Notatka ppłk. Banacha do MSW dot. Białoruskiego Związku
Samopomocy, z 25 maja 1941 r.; Ю. Туронак, Беларусь пад нямецкай акупацыяй..., op. cit.,
с. 535.
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aktywną działalność wywiadowczą i wywrotową, informując kierownictwo
podziemia o poczynaniach działaczy białoruskich 28.
Przywódcy Komitetu Białoruskiego czynnie współpracowali z niemieckim wywiadem wojskowym. Abwehra traktowała K B jako swoistą bazę
werbunkową ochotników do oddziałów dywersyjnych i wywiadowczych.
KB był źródłem ochotników do szkół dywersyjnych Abwehry. Z ramienia
Komitetu Białoruskiego werbunkiem zajmował się w W arszawie W łodzimierz Łazarewicz 29 i w Białej Podlaskiej – Jerzy Wiżen i Aleksy Sienkiewicz. Po krótkim przeszkoleniu przez niemiecki wywiad wojskowy
agenci byli przerzucani przez granicę niemiecko-sowiecką z zadaniem
prowadzenia działalności szpiegowskiej i wywrotowej 30. Na terenie ZSRS
mieli oni prowadzić działalność wywiadowczą i wywrotową m.in. przez
uruchomienie siatki antysowieckiej opartej na przedwojennym aktyw ie
organizacji białoruskich. W miarę zbliżania się wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej działania Abwehry dotyczące werbunku emigrantów
białoruskich uległy nasileniu. W maju 1941 r. przystąpiono do tworzenia
oddziałów dywersyjnych złożonych z Białorusinów. 5 maja sformowano
pluton komandosów w miejscowości Lamsdorf (obecnie Łambinowice).
Od 12 maja 1941 r. oddział nosił nazwę „1 Białoruski Pluton Szturmowy”.
Białoruscy komandosi byli werbowani m.in. w obozach jenieckich, gdzie
przebywali żołnierze polscy narodowości białoruskiej wzięci do niewoli
w kampanii 1939 r. W szczytowym okresie pluton liczył 54 żołnierzy
(w tym oficer i 2 chorążych W ojska Polskiego). Na dowódcę mianowano
chorążego W łodzimierza Koczana, członka KB. W przededniu wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej dywersanci białoruscy zostali podzieleni na
kilka grup i przerzuceni na stronę sowiecką w celu sparaliżowania działań Armii Czerwonej na terenach, które wkrótce miały być zajęte przez
W ehrmacht31. Oprócz wspomnianego wcześniej plutonu Białorusini byli
28
27 maja 1941 r. w Ostrołęce policja niemiecka aresztowała członka Komitetu Białoruskiego Bolesława Rymszę pod zarzutem rozpowszechniania wśród ludności ulotek ZWZ.
AIPM, sygn.: BU 003172/33, t. 2, k. 31.
29
AIPM, sygn.: BU 003172/33, t. 2, k. 187–188.
30
AIPM, sygn.: BU 003172/33, t. 2, k. 116–117, 152–153; Органы государственной безопастности СССР в Великой Отечественной войне. Сборник документов, т. 5, ч. 1, Москва
2000, с. 80.
31
Kurs szkoleniowy komandosów miał trwać 2 miesiące i obejmował m.in.: posługiwanie
się wszystkimi rodzajami niemieckiej i sowieckiej broni palnej, prace saperskie, dywersję na

42

Jerzy Grzybowski

wcielani do specjalnego szkolnego pułku „Brandenburg” 800 (Lehrregiment
Brandenburg z.b. V 800), który też miał za zadanie prowadzenie dywersji
na zapleczu Armii Czerwonej32.
Członkowie K B nie tylko zajmowali się werbunkiem dywersantów,
lecz również byli odpowiedzialni za przerzut ich do ZSRS. Filia tej organizacji w Białej Podlaskiej funkcjonowała jako dogodny punkt przerzutowy, którym kierowali wspomniani wcześniej J. W ieżen i A. Sienkiewicz.
W iosną 1941 r. wzdłuż granicy uruchomiono także punkty przerzutowe
w rejonie Ostrołęki (kierownik Bolesław Rymsza) i w miejscowości Stara W ieś, pod Suwałkami (kierownik Kazimierz Abramowicz) 33. Tytułem
przykładu można przytoczyć relacje B. Rymszy:
Jeśli chodzi o mnie, otrzymałem 200 marek jako fundusz dla zorganizowania
punktu przerzutowego. Przerzucaliśmy młodych Białorusinów, którzy przechodzili
szkolenie na Dolnym Śląsku. Pewnego razu przerzuciłem dwóch Białorusinów
przysłanych w połowie czerwca 1941 r. do Ostrołęki [...] Następnym razem oficer
niemiecki przyjechał, a wraz z nim samochód pełny Białorusinów. Część tych Biakolei, topografię wojskową, udzielanie pierwszej pomocy, walkę na noże. W plutonie obowiązywała komenda w języku białoruskim. 8 czerwca 1941 r. żołnierze plutonu złożyli przysięgę
na wierność Białorusi. Po przerzuceniu na stronę sowiecką w czerwcu 1941 r. większość
przeszkolonych w szybkim trybie i niedoświadczonych komandosów trafiła do niewoli sowieckiej. Беларуская бібіятэка імя Францішка Скарыны (ББФС), Аддзел рукапісаў. Дзённік
загадаў камандзіра 1-га Беларускага штурмовага звязу (травень–чэрвень 1941 г.). Справаздача
У. Качана з дзейнасці 1-га Беларускага штурмовага звязу, 29 студзеня 1945 г.
32
Z instrukcji dowództwa Abwehry z 31 maja 1941 r. wynika, że żołnierze pułku mieli
zorganizować liczne dywersje na szlakach komunikacyjnych oraz kolei. Na terytorium
Białoruskiej SRS miały to być w pierwszej kolejności m.in.: akcje dywersyjne na szosie
Brześć–Wólka, Wysoko-Litewskie–Prużana, Białystok–Zambrów, Kobryń–Bereza Kartuska,
Ostrów Mazowiecka–Białystok i Białystok–Wołkowysk oraz na kolei (m.in.: mosty przez
Muchowiec w okolicach Brześcia i Kobrynia, przez Leśną, Narew, Jesiodłę); w drugim rzucie: szosa Bereza Kartuska–Słuck, Brześć–Baranowicze oraz dywersje na kolei (m.in. mosty przez Żególankę, Szczarę). W trakcie przygotowania do działań dywersyjnych brano pod
uwagę współpracę z ruchem antysowieckim, m.in. białoruskim. W skład wspomnianych grup
dywersyjnych miało wchodzić od 2 do 4 osób znających język białoruski. Poza tym planowano,
że po zrzucie na tyłach Armii Czerwonej komandosi niemieccy będą współdziałać z miejscowymi „leśnymi” białoruskimi i litewskimi. W związku z tym przewidywano stosowanie haseł
oraz oznaczeń rozpoznawczych. Dla Białorusinów było to hasło „Mińsk”. Nakazywano także używanie czerwonych opasek z białym lub niebieskim pasem po środku. Te wskazówki
miały wejść w życie w dniu poprzedzającym atak Wehrmachtu. Bundesarchiv-Militärarchiv
(BA-MA), RH 19 II 409.
33
AIPN, sygn.: BU 003172/33, t. 2, k. 116–117, 152–153.
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łorusinów przywiezionych przez oficera ja przerzuciłem przez granice niemiecko-radziecką w okolicach Ostrołęki, część zaś pojechało do Suwałk, gdzie miał
zorganizowany punkt przerzutowy Abramowicz. Przerzuceni przeze mnie Białorusini zostali zaaresztowani przez władze radzieckie i kilka dni po zajęciu Białegostoku przez wojska niemieckie uwolnieni z więzienia. Przerzut miał miejsce na
cztery dni przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 r.34.
Działalność Komitetu Białoruskiego w GG z samego początku istnienia tej organizacji przyciągnęła uwagę wywiadu sowieckiego. Sowieci byli
świadomi współpracy działaczy KB z Abwehrą. W raporcie naczelnika
wojsk ochrony pogranicza BSRS z 24 stycznia 1941 r., czytamy m.in.:
„W W arszawie i Białej Podlaskiej stworzono nacjonalistyczne białoruskie
organizacje, których przywódcy i członkowie związani są z gestapo i wywiadem wojskowym na poziomie typowania, werbunku i przerzucania
do ZSRS agentury” 35. Strona sowiecka potrafiła skutecznie przeciwdziałać tym akcjom Niemców. Od 1 stycznia do 10 czerwca 1941 r. na terenie BSRS zatrzymano 2080 „naruszających granicę”, będących agentami
wywiadu niemieckiego 36. M ożna przyjąć, że byli wśród nich członkowie
wspomnianych ekspozytur białoruskich. Podjęto również próbę rozpracowania KB. Rozpracowanie Komitetu Białoruskiego określono kryptonimem „Swastyka”. Bezpiece sowieckiej udało się przechwycić kilku
białoruskich agentów Abwehry. W lipcu 1940 r. sowiecka straż graniczna zatrzymała jednego z kurierów M . Szczorsa. NK GB zwerbował go pod
pseudonimem „Jastrzębow”. Agent ten otrzymał zadanie powrotu do W arszawy w celu: 1) ustalenia kanałów wpływu KB na tereny Białoruski
Sowieckiej i 2) ustalenia zasad działalności propagandowej KB. Dzięki
„Jastrzębowowi” na celowniku NKGB znalazła się grupa Białorusinów
– krewnych kierowników KB (m.in. F. Okinczyca, M. Szczorsa i A. Sienkiewicza), którzy żyli w BSRS. Poczyniono starania mające na celu
zwerbowanie A. Sienkiewicza przez wywieranie nacisków na jego ojca
mieszkającego w Nowym Świerżniu (pow. Stołpce). W sposób analogiczny
próbowano dotrzeć do F. Okinczyca. W efekcie stronie sowieckiej udało
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AIPN, sygn.: BU 003172/33, t. 2, k. 153.
Пограничные войска СССР. Сборник документов и материалов. 1939–июнь 1941,
Moсква 1970, с. 344.
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Ibidem, с. 390.
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się przeniknąć w otoczenie KB, dzięki czemu miano dobre rozeznanie
w działalności białoruskiej w Generalnym Gubernatorstwie. W jednym
z raportów konfidenta sowieckiego czytamy m.in.:
Białoruski Komitet Samopomocy założony przez gestapo mieści się w Warszawie
przy ulicy Książęcej 6 m. 7, w dużym gmachu. Sala, w której odbywają się posiedzenia, ozdobiona jest flagami narodowymi, godłem białoruskim otoczonym swastyką faszystowską, przy czym interesujące jest także to, że w tej samej sali wisi
portret poety Jakuba Kołasa37.
Organa sowieckie posiadały dość szczegółowe informacje na temat
przeszłości prezesa KB M. Szczorsa. W celu rozpracowania KB zamierzano skierować za granicę agenta „Brauna” 38. Nie jesteśmy w stanie poznać
nazwisk wszystkich agentów wywiadu sowieckiego, którzy działali w KB.
W iadomo, że m ogli znajdować się wśród nich Bazyli Litwińczyk i Kleopatra Pawłowska, którzy byli powiązani z podziemiem komunistycznym 39.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej i zajęciu Białorusi przez
W ehrmacht część działaczy KB (np. J. Stankiewicz, A. Sienkiewicz) wyjechała do M ińska, gdzie zaangażowała się w organizację okupacyjnej administracji cywilnej. Działacze KB w GG liczyli się z tym, że Niemcy
umożliwią utworzenie państewka białoruskiego pod kuratelą Berlina.
W związku z tym potajemnie projektowano nawet przyszły rząd, w którym kluczowe stanowiska miały przypaść kierownikom Komitetu Białoruskiego w GG. Gdy jednak okazało się, że władze III Rzeszy nie
rozważają takiej możliwości, niektórzy (M. Szczors) powrócili do W arszawy, gdzie zajęli się pracą kulturalno-oświatową wśród przebywających
w GG rodaków. Nie tracili jednak z pola widzenia sytuacji na Białorusi.
Spodziewali się, że wkrótce nastąpi lepsza koniunktura polityczna, która
pozwoli im na powrót do kraju i włączenie się w tworzenie białoruskiego bytu państwowego u boku Niemiec 40.
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Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ), ф. 4п, воп. 21, спр. 2080, л. 55–59.
AIPN, sygn.: 00231/228, t. 14.
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Ю. Туронак, Школа на Свентаерскай вуліцы, [w:] Ён жа, Мадэрная гісторыя Беларусі,
Вільня 2006, с. 804.
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J. Grzybowski, Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch
niepodległościowy w latach 1939–1956, Warszawa 2011, s. 130.
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Latem 1941 r. ukształtował się nowy skład zarządu głównego KB, który nie uległ zmianie do końca wojny: M. Szczors (prezes), M . Żdanowicz
(wiceprezes), Cz. Chaniawko, ks. P. Tatarynowicz, N. Sawczyk i inni.
W omawianym okresie aktywność przejawiały dwie filie K B – w W arszawie i Białej Podlaskiej. Skupiona wokół KB kolonia białoruska w W arszawie prowadziła aktywną działalność kulturalno-oświatową. Utworzono
chór i amatorski zespół dramatyczny. Dla widzów wystawiano sztuki
w języku białoruskim (np. W ybory prezesa Janki Byliny i Sąd W ładysława
Gołubka) oraz urządzano koncerty. Nadal odbywały się wykłady i prelekcje dla członków organizacji. Za największe pokłosie pracy filii warszawskiej należy uznać otwarcie jesienią 1942 r. szkoły białoruskiej. 7-klasowa
placówka istniała w latach 1942–1944 i znajdowała się w W arszawie na
ul. Świętojerskiej 18. Była to jedyna na terenie GG szkoła białoruska.
Naukę w niej pobierało około 60 osób. W iększość uczniów stanowiły
dzieci z niezamożnych rodzin. Dyrektorem szkoły został B. Litwińczyk.
Szkołę utrzym yw ano ze środków W arszawskiego Zarządu Szkolnego. Ponadto znacznego wsparcia szkole udzielała Rada Gówna Opiekuńcza. Przy
szkole utworzono bursę dla uczniów (kierownik K. Pawłowska), która
była utrzymywana przez KB. W szkole działał złożony z uczniów zespół
teatralny (kierownik Ludmiła Pańko). Przy wsparciu KB w lipcu i sierpniu 1943 r. zorganizowano kolonię dla uczniów we wsi Zabłocie (powiat
bialski) 41.
Na osobną uwagę zasługuje działalność filii KB w Białej Podlaskiej.
Placówka ta powstała z myślą o prowadzeniu akcji dywersyjnej w ZSRS.
Po 22 czerwca 1941 r. utraciła więc swoje pierwotne znacznie. Odtąd jej
działalność skupiała się wyłącznie na pracy kulturalno-oświatowej i socjalnej. Odsetek osób deklarujących narodowość białoruską w powiecie
był znikomy. Tymczasem wielu mieszkańców wyznania prawosławnego
mówiących mieszanką dialektów ukraińsko-białoruskich nie posiadało wykrystalizowanego poczucia świadomości narodowej. W łaśnie ta ludność
była obiektem agitacji narodowej prowadzonej przez działaczy KB. W celu krzewienia białoruskich wartości narodowych z inicjatywy Komitetu
Białoruskiego regularnie urządzano obchody świąt narodowych. Tak na
przykład 15 listopada 1942 r. w Janowie Podlaskim odbyły się obchody
41

Ю. Туронак, Школа на Свентаерскай..., op. cit., с. 802–805.
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rocznicy powstania antybolszewickiego w Słucku w 1920 r. Prowadzono
również kolportaż prasy białoruskiej wśród miejscowego chłopstwa. Gazety
białoruskie otrzymywano z M ińska, Rygi, Berlina, W ilna i Białegostoku.
W związku ze zbliżającym się spisem ludności w GG w marcu 1943 r.
działacze KB na łamach prasy białoruskiej apelowali do chłopów Podlasia o podawanie narodowości białoruskiej. Podkreślano, że w nieodległej
przeszłości Białorusini byli wprowadzani w błąd przez obcych rachmistrzów, przez co zapisywali się jako Polacy i Rosjanie. Zwłaszcza nawoływano, by przy zapisywaniu swej narodowości chłopi nie kierowali
się zasadą konfesyjną (w myśl stereotypu: katolik – Polak, prawosławny
– Rosjanin) 42. Działacze białoruscy nie mogli poszczycić się większymi
sukcesami w „unarodowieniu” mieszkańców Podlasia. Hasła białoruskie
nie znajdowały posłuchu u większości chłopów, które na tym terenie były
zjawiskiem zupełnie nowym i niespotykanym do tej pory. Ponadto działacze KB mieli dość ograniczone możliwości oddziaływania na miejscową
ludność (m.in. brak szkolnictwa), która nie przejawiała większego zainteresowania ideami narodowymi, a była zajęta ciężką codzienną pracą
i troską o przetrwanie w warunkach wojny. Świadomość tego mieli działacze białoruscy, którym przyszło pracować na tym terenie 43.
Poważną przeszkodą w działalności Białorusinów na Podlasiu Południowym była aktywność ukraińska, która rozwinęła się pod okupacją
niemiecką. Działacze białoruscy i ukraińscy nie ukrywali wzajemnego
wrogiego stosunku. Problem polegał na tym, że Podlasie zaliczano do
regionów o mieszanej narodowościowo ludności. Zarówno więc Białorusini, jak i Ukraińcy uważali, że są tu u siebie. Zgodnie z koncepcjami
ukraińskimi Podlasie należało do tzw. ukraińskiego obszaru etnicznego.
Białorusini z kolei traktowali tę ziemię jak obszary częściowo lub całkowicie zamieszkiwane przez ludność białoruską. Spór ukraińsko-białoruski o Podlasie uwarunkowany był historycznie. Problem przynależności
etnicznej i państwowej tego regionu był poruszany w latach 1918–1919
podczas rokowań między działaczami ukraińskimi i białoruskimi. Strony
zgadzały się co do tego, że jest to obszar przejściowy od gw ar białoruskich
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do ukraińskich 44. Działacze ukraińscy i białoruscy dokładali wszelkich
starań, by przekonać nieuświadomioną narodowo miejscową ludność do
ukraińskości bądź białoruskości. Pod okupacją niemiecką powiat bialski
stał się terenem aktywnej działalności działaczy ukraińskich 45. Strony
ukraińska i białoruska oskarżały się nawzajem o próbę wejścia w bezprawne posiadanie obcych narodowościowo ziem. W związku z powyższym
starania Komitetu Białoruskiego w GG o utw orzenie szkolnictwa białoruskiego i białoruskiej policji pomocniczej na tym terenie Ukraińcy odbierali jako przejaw działalności wymierzonej w ukraińską rację stanu.
Antagonizmy między przedstawicielami ruchu białoruskiego i ukraińskiego na Podlasiu pod okupacją niemiecką odnotowały źródła polskie
i ukraińskie 46. Co prawda, w prasie białoruskiej nie nazywano wprost
rzeczy po imieniu, pisząc jedynie o wrogim stosunku do działalności
białoruskiej na Podlasiu ze strony „braci słowiańskich”. Tym samym
czyniono aluzje do U kraińców 47. Czasem konfrontacja przybierała bardzo
drastyczne formy. Istnieją pewne przesłanki pozwalające przypuszczać,
że ukraińskie podziemie nacjonalistyczne ponosi odpowiedzialność za
śmierć niektórych działaczy Komitetu Białoruskiego w powiecie bialskim.
Przykładowo, z rąk nieznanych sprawców zginęli wójtowie i kierownicy
K om itetu Białoruskiego: w Hołowczycach – Jan Szabanowicz (4 grudnia
1942 r.), Konstantynowie – Kazim ierz Chodar (26 marca 1943 r.), Rokitnie – Paweł Taukacz (26 maja 1943 r.), Bohukałach – Anatol Atraszczenko
(30 czerwca 1943 r.) 48.
Jedną z ważnych płaszczyzn działalności białoruskiej w GG był Kościół
prawosławny. W związku z tym warto bliżej przyjrzeć się jego sytuacji
i poczynaniom Białorusinów. Szacuje się, że liczba wyznawców prawosła44

D. Michaluk, Przebieg granicy między Białoruską Republiką Ludową a Ukraińską Republiką
Ludową w koncepcjach ukraińskich i białoruskich działaczy narodowych w latach 1918–1919.
Przedstawienie kartograficzne, [w:] Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki, Toruń 2007,
s. 245–268.
45
Przedstawicielstwa Ukraińskiego Komitetu Pomocy w dystrykcie lubelskim funkcjonowały
m.in. w Białej Podlaskiej i Janowie Podlaskim. A. Bożyk, Ukraiński Komitet Centralny – geneza
oraz struktura organizacyjno-terytorialna, „Rocznik Lubelski” 2016, t. 42, s. 143–144.
46
BUW, sygn. BIP KG AK, 14209, k. 39; Е. Пастернак, Нарис історіі Холмщизни і Підляшша, Торонто 1968, с. 263–265.
47
Беларуская хроніка. Варшава, „Раніца” 1942, 23 жніўня, с. 3.
48
„Раніца” 1942, 25 снежня; ibidem 1943, 13 чэрвеня; НАРБ, ф. 384, воп. 1, спр. 160, л. 312.
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wia na terenie GG wynosiła ok. 300 tys. ludzi. Po klęsce 1939 r. struktury
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) uległy likwidacji. Okupanci nie liczyli się z niezależnym (autokefalicznym) statusem Kościoła prawosławnego w Polsce i przystąpili do tworzenia nowej
organizacji kościelnej – odpowiadającej ich celom politycznym. Początkowo wśród dygnitarzy III Rzeszy zarysowały się różnice na tle stosunku do organizacji prawosławia na omawianym terenie. Ministerstwo do
spraw wyznań religijnych opowiadało się za przyłączeniem kościoła prawosławnego w GG do diecezji berlińskiej RKP za granicą. Odmienne stanowisko zajmowały inne resorty państwowe (M SZ) i działacze NSDAP.
W sporze wzięli również udział funkcjonariusze SD oraz Hans Frank,
kierownik GG. Przeważył pogląd, że należy utrzymać niezależny status
Kościoła prawosławnego w GG od centrum kościelnego w Berlinie jako
wariant najbardziej odpowiadający interesom III Rzeszy na W schodzie.
Na początku 1940 r. utworzono Autokefaliczny Kościół Prawosławny
w Generalnym Gubernatorstwie (AKP GG), na czele którego stanął metropolita Dionizy, przedwojenny zwierzchnik PAKP 49. W skład Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w GG w 1940 r. wchodziły diecezje:
warszawsko-radomska, krakowsko-łemkowska (od 1941 r. krakowsko-łemkowsko-lwowska) i arcybiskupstwo chełmsko-podlaskie 50.
Kościół prawosławny w GG był środowiskiem zróżnicowanym narodowościowo (Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i inni). Poszczególne
ugrupowania narodowe usiłowały wykorzystać go dla własnych celów, polityka III Rzeszy wobec prawosławia polegała zaś na stosowaniu zasady
„dziel i rządź”. Dążono do rozdrobienia organizacji kościelnej według
klucza narodowościowego, co miało zapobiec powstaniu ewentualnej
opozycji. W związku z powyższym, działaczom białoruskim umożliwiono
tworzenie wewnątrz AKP GG własnych struktur cerkiewnych oraz prowadzenie działalności mających na celu białorutenizację życia cerkiewnego tam, gdzie byli wierni narodowości białoruskiej. Metropolita Dionizy
znalazł się w sytuacji bardzo trudnej, kiedy z jednej strony dążył do zachowania jedności Kościoła jako instytucji, z drugiej zaś musiał dbać
49
М. Шкаровский, Крест и свастика. Нацистская Германия и Православная Церковь,
Москва 2007, с. 84–85.
50
K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970, Kraków 1996, s. 58–59; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006, s. 636–637.
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o poprawne stosunki z okupantami i godzić się na żądania współpracujących z nimi działaczy narodowych. Jesienią 1940 r. przy KB w W arszawie
utworzono Białoruską Komisję Cerkiewną (przewodniczący: Aleksander
Szyła, od października 1943 r. Antoni Kraskowski, sekretarz: B. Syrab),
która zajęła się unifikacją białoruskojęzycznych tekstów liturgicznej. W e
wrześniu 1940 r. delegacja KB z M. Szczorsem na czele wystosowała
memoriał do metropolity Dionizego, w którym postulowano potrzebę
utworzenia w W arszawie białoruskiej parafii prawosławnej. W odpowiedzi na postulaty działaczy białoruskich zwierzchnik AKP GG wyraził
zgodę na erygowanie parafii białoruskiej p.w. W prowadzenia do Świątyni M atki Bożej, która powstała na Saskiej Kępie (ul. Paryska 27) 51. Początkowo parafia białoruska formalnie była filią metropolitarnej parafii
p.w. Równej Apostołom Marii Magdaleny, lecz późnej funkcjonowała samodzielnie. Pierwszym proboszczem tej parafii został ks. archimandryta
Filoteusz (W łodzimierz Narko), absolwent Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie W arszawskim. Duchowny ten wszedł w skład
W arszawskiego Konsystorza Duchownego 52. Znane jest również nazwisko
starosty cerkiewnego; był nim A. Kraskowski 53.
Działalność białoruska wewnątrz Kościoła prawosławnego w GG odbywała się w cieniu ukrainizacji tego wyznania. W pływ Białorusinów na
Kościół prawosławny w GG był znikomy w porównaniu z tym, jaki wywierali miejscowi działacze ukraińscy. Ukraiński Komitet Centralny
w GG prowadził działalność mającą na celu ukrainizację życia cerkiewnego. Okupantom bardzo zależało na pozyskaniu do współpracy ludności
ukraińskiej, który stanowili najliczniejszą grupę narodowościową wśród
wyznawców prawosławia na terenie GG. W rękach zwolenników ukrainizacji znalazła się większość najważniejszych struktur cerkiewnych, włącznie ze szkolnictwem. Na potrzeby kościoła w AKP GG wyświęcono
dwóch biskupów-Ukraińców: abp. Hilariona (Ohijenko) i abp. Palladiusza
(W ydybida-Rudenko). Nowi biskupi, którzy obok metropolity tworzyli
Synod Biskupów, byli orędownikami ukrainizacji życia cerkiewnego
i czynnie wspierali działania środowisk ukraińskich. Zwłaszcza działalność ukraińska widoczna była na terenie diecezji chełm sko-podlaskiej,

51
52
53

На шляху да сваей царквы, „Раніца” 1942, 13 красавіка, с. 3.
Першы беларускі архірэй, „Раніца” 1942, 10 студзеня, с. 2.
На шляху..., op. cit., с. 3.
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której ordynariuszem został wspomniany wcześniej abp Hilarion. Ponadto
W arszawski Konsystorz Duchowny został obsadzony osobami narodowości
ukraińskiej. Posiedzenia tego organu odbywały się w języku ukraińskim.
Rozważano nawet możliwość powołania Ukraińskiego Kościoła Autokefalicznego 54.
Aktywność białoruska niekiedy budziła sprzeciw strony ukraińskiej,
która traktowała AKP GG jako strukturę narodowo-ukraińską. Bojkotowano niektóre poczynania Białorusinów. Składający się w większości
z Ukraińców Synod AKP GG kilkakrotnie odmówił wyświęcenia biskupa-Białorusina. Chodziło o proboszcza parafii św. Jana Klimaka na warszawskiej W oli – archimandrytę Teofana (Protasiewicza), który mimo braku
zastrzeżeń wobec niego ze strony władz okupacyjnych nie został wyświęcony na biskupa-wikariusza diecezji warszawsko-radomskiej. Głównym powodem braku zgody na chirotonię był fakt, że duchowny ten był
narodowości innej niż ukraińska 55. Do pewnych napięć doszło również
podczas organizacji struktur cerkiewnych na Podlasiu Południowym. Kierownictwo BK S i Białoruskiej Komisji Cerkiewnej podjęło próby organizowania parafii białoruskich w powiecie bialskim 56. W e wrześniu 1940 r.
delegacja białoruska z M . Szczorsem na czele złożyła wizytę metropolicie
Dionizemu w celu uzyskania zgody na powołanie na Podlasiu diecezji
białoruskiej i mianowania biskupa Białorusina. 29 października 1940 r.
odbyło się zebranie filii KB w Białej Podlaskiej, na którym postanowiono utworzyć na terenie tego powiatu nowe centrum życia cerkiewnego.
W zebraniu wzięli udział również przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego. Uczestnicy zdecydowali objechać wsie i zebrać podpisy poparcia dla tej idei, a następnie przygotować na 22 listopada 1940 r. „kongres
wszystkich Podlasian”. Działania te spotkały się ze sprzeciwem hierarchii kościelnej, która uznała je za niezgodne z prawem kanonicznym.
27 października 1940 r. abp Hilarion za pośrednictwem konsystorza poinformował kierownictwo KB, że zawsze będzie przychylnie ustosunkowywać się wobec wszystkich potrzeb Białorusinów, pod warunkiem, że
54
М. Шкаровский, Крест и свастика..., op. cit., с. 95–113; J. Sziling, Kościoły chrześcijańskie
w polityce niemieckich władz okupacyjnych w generalnym Gubernatorstwie (1939–1945), Toruń
1988, s. 86; S. Dudra, Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876–1960, Warszawa 2010, s. 85.
55
M. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006, s. 637.
56
На шляху..., op. cit., с. 3.
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będą one przedstawiane w sposób kanoniczny. Filia KB w Białej Podlaskiej przeanalizowała kwestię i 10 grudnia 1940 r. zwróciła się do W arszawy z prośbą o otwarcie cerkwi domowej w Białej Podlaskiej. W związku
z powyższym w lutym 1941 r. sąd kościelny diecezji chełmsko-podlaskiej
złożył skargę do władz GG na działaczy białoruskich, oskarżając ich
o działania sprzeczne z prawem kanonicznym 57. Biskup Hilarion uważał,
że kapłani prawosławni, którzy dali się pozyskać do „akcji białoruskiej”,
57
W liście tym czytamy m.in.: „Ośrodek władzy Chełma i Podlasia dowiaduje się o tym
[o działaniach Białorusinów – J.G.] przypadkowo i okrężną drogą. Do końca października
1940 r. na terenach Podlasia nie było słychać o Białorusinach i ich prośbach o charakterze
religijno-kościelnym. Jego Eminencja Metropolita Dionizy w swoim oficjalnym oświadczeniu
z dnia 23 IX 1940 r. w Generalnym Gubernatorstwie nie wspomniał o Białorusinach nawet
jednym słowem, a diecezję Chełma i Podlasia nazwał czysto ukraińską. Jak tylko mianowany arcybiskup Chełma i Podlasia Hilarion otrzymał chirotonię na biskupa (20 X 1940 r.),
Białorusini zaczęli nagle aktywnie uczestniczyć w życiu religijno-kościelnym. Jednak zboczyli
oni teraz niestety z kanonicznej drogi, na której znajdowali się pod koniec września 1940 r.,
kiedy to zwrócili się do metropolity Dionizego ze swoimi żądaniami. Obecnie nie skierowali
swoich żądań do arcybiskupa rządzącego diecezją Chełma i Podlasia oraz odpowiedzialnego
za jej religijno-kościelne życie, lecz na własną rękę zaczęli działania na religijno-kościelnym
obszarze Podlasia. Uczestnicy zebrania nie poinformowali o swoich zamiarach i planach Jego
Eminencji Hilariona, arcybiskupa Chełma i Podlasia. Nie tylko świadomie zignorowali swojego biskupa diecezji, lecz także wystąpili przeciwko niemu, kiedy to postanowili zebrać
podpisy wśród prawosławnej ludności obszaru Białej, aby na ich podstawie zażądać od Generalnego Gubernatora i Metropolity (biskupa diecezji nie wspomniano nawet jednym słowem)
utworzenia nowego centrum życia kościelnego na terenie Białej. Postępowali oni zatem otwarcie wbrew przepisom (kanonowi) Kościoła prawosławnego [...] Podczas gdy przedstawiciele
Białoruskiego Związku Samopomocy zbierali podpisy i zapraszali ludzi na kongres na 22 XI
1940 r., rozeszły się nieprawdziwe i podstępne wiadomości wysnute w celu dyskredytacji
w oczach wiernych ich duszpasterza, przewielebnego arcybiskupa Hilariona jako ledwie prawosławnego. Dążyli oni w zręczny, demagogiczny sposób do narzucania ludziom poglądu,
że zmiana wymuszonej przez Rosjan wymowy cerkiewno-słowiańskich tekstów na własną
ukraińską jest pierwszym krokiem do Unii. To oczywiste, że przewielebny arcybiskup
Hilarion wszystkim członkom kleru zabronił uczestnictwa w ten sposób przygotowanym
kongresie. Mimo wszystko niektórzy księża uczestniczyli w obradach tego niekanonicznego
kongresu [...] Podsumowując wszystko wyżej wspomniane o białoruskich działaniach na Podlasiu, nie można ich inaczej zakwalifikować niż jako bunt przeciwko własnemu duszpasterzowi, co jest potępiane przez boskie i ludzkie prawo. Mimo wszystko przewielebny arcybiskup
Chełma i Podlasia wobec swoich nieposłusznych kościelnych dzieci wystąpił z prawdziwie
chrześcijańską i ojcowską miłością. Żadnego z księży, którzy byli wmieszani w te niekanoniczne matactwa, nie pozbawił parafii i wybaczył wszystkim, którzy w przekonaniu swego
niestosownego postępowania wyrazili skruchę”. AAN, sygn. 205/3, k. 328–332, List sądu
kościelnego diecezji Chełma i Podlasia pt. „Działania Białorusinów na Podlasiu – niekanoniczne działania siejące chaos i dezorganizację”, 21 lutego 1941 r.
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nie kierowali się pobudkami narodowymi, a w rzeczywistości podszywając się pod Białorusinów, szukali możliwości prowadzenia akcji rusofilskiej i komunistycznej 58. Po uważnej analizie treści wspomnianego
dokumentu można wywnioskować, że rzeczywiste przyczyny konfliktu
kryły się w sporze o narodowościową przynależność regionu, o czym już
była mowa wcześniej. Interesujące jest, że działacze białoruscy traktowali
władze diecezji chełmsko-podlaskiej w osobie abp. Hilariona jako reprezentanta ukraińskiej racji stanu w walce o dusze ludności prawosławnej
na Podlasiu. W związku z tym podjęli działania na własną rękę, zmierzające do usamodzielnienia parafii prawosławnych na terenie powiatu, co
w konsekwencji miało doprowadzić do ich białorutenizacji. W ładze GG
przyglądały się sprawom białorusko-ukraińskim na Podlasiu. W zasadzie
nie odmawiano Białorusinom prawa do własnych struktur kościelnych,
lecz zachowywano wobec nich daleko idącą ostrożność i oczekiwano od
nich uzgodnienia swych działań z władzami kościelnymi 59.
Po zajęciu Białorusi przez W ehrmacht w 1941 r. działalność białoruska
na łonie Kościoła prawosławnego w GG uległa ożywieniu. Miejscowi działacze białoruscy podejmowali próby rozciągnięcia jurysdykcji metropolity Dionizego na tereny należące przed 1939 r. do PAKP. Cele władyki
i działaczy białoruskich w dużym stopniu były zbieżne. Hierarcha dążył
do rozszerzenia swej władzy kanonicznej na Ukrainę i Białoruś, podczas
gdy Białorusini wiązali z nim nadzieje na utworzenie Białoruskiego
Kościoła Prawosławnego niezależnego od Moskwy. Działacze białoruscy
przywiązywali dużą wagę do współpracy z metropolitą Dionizym w kwestii odbudow y zrujnowanego przez władze sowieckie życia religijnego na
Białorusi oraz prowadzenia białorutenizacji życia religijnego na podbitych
przez Niemców terenach białoruskich. Co więcej, na Białorusi brakowało
hierarchów zdolnych do realizacji wspomnianych celów. W związku z tym
zabiegano o wyświęcenie biskupów-Białorusinów na potrzeby Białoruskiego Kościoła Prawosławnego 60. 9 września 1941 r. pod przewodnictwem
zwierzchnika AKP GG w W arszawie utworzono Białoruską Radę Cerkiewną (BRC), mającą opracowywać zasady usamodzielnienia się Kościoła
58

AAN, sygn. 205/3, k. 316–317, Notatka pt. Kwestia białoruska, 5 lutego 1941 r.
Ibidem.
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prawosławnego na Białorusi. Stanowisko zastępcy kierownika Rady objął
ks. archimandryta Filitoteusz (Narko). W skład tego organu weszli również Antoni Kraskowski i Borys Strzelczyk. Zakładano, że organ ten
zostanie uznany przez okupantów za ciało doradcze w sprawach prawosławnych na Białorusi. BRC wystosowała memorandum do władz okupacyjnych, w którym zaproponowano podporządkowanie białoruskich
parafii prawosławnych metropolicie Dionizemu. Postulowano również
potrzebę wyświęcenia trzech biskupów-Białorusinów: Teofana (Protasiewicza), Filoteusza (Narko) i Atanazego (M artosa) 61. W listopadzie 1941 r.
ks. archimandryta Filoteusz wyjechał na Białoruś, gdzie został wyświęcony na biskupa. Na początku 1942 r. do M ińska udał się ks. archimandryta
Atanazy (M artos), który w marcu tego roku też został wyświęcony na
biskupa. Obaj władycy zaangażowali się w odbudowę życia prawosławnego na zajętych przez Niemców terenach Białorusi. Należy stwierdzić,
że białoruscy działacze prawosławni w Warszawie przyczynili się do odbudowy życia prawosławnego na Białorusi 62. Tymczasem podejmowane
przez metropolitę Dionizego próby objęcia swoją jurysdykcją Kościoła
prawosławnego w okupowanej Białorusi zakończyły się niepowodzeniem.
W ładze okupacyjne stanowczo zakazały władyce mieszania się w sprawy
prawosławia na wschodzie 63.
Po wyjeździe na Białoruś ks. Filoteusza nowym proboszczem parafii
białoruskiej w W arszawie został mianowany ks. Piotr Dubowik. Jednak
duchowny ten nie przystąpił do swoich obowiązków, gdyż znajdował się
w Niemczech. W związku z tym nabożeństwa dla Białorusinów tymczasowo odprawiali ks. Jan Kowalenkî (proboszcz parafii rosyjskiej), ks. Atanazy Semeniuk (wikary parafii p.w. Męki Pańskiej) i ks. Jerzy Łotocki 64.
Dopiero w marcu 1942 r. na wniosek kierownictwa KB metropolita Dionizy mianował nowym proboszczem ks. T eodora Boreckiego 65. Duchowny
61

M. Mironowicz, Kościół prawosławny..., op. cit., s. 644.
W dowód uznania zasług tego duchownego warszawscy prawosławni Białorusini
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64
Зь беларускага царкоўнага жыцьця ў Варшаве, „Раніца” 1942, 1 лютага, с. 3.
65
Duchowny ten był Ukraińcem i pochodził z powiatu brodzkiego, woj. tarnopolskiego.
G. Sosna, A. Troc-Sosna, Hierarchia i kler Kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej
i Polski powojennej w XIX–XXI wieku, Ryboły 2012, s. 130.
62

54

Jerzy Grzybowski

ten odprawiał nabożeństwa w asyście diakona Ananiasza Gierasymczuka.
W święto parafii (4 grudnia) nabożeństwa celebrował metropolita Dionizy 66. Akces do ruchu białoruskiego zgłosił także ks. Piotr Soroka
i ks. Mikołaj Rudakowski (proboszcz parafii we W rocławku), którzy
okazjonalnie brali udział w nabożeństwach w parafii białoruskiej w W arszawie. Białorusini w W arszawie brali również udział w życiu prawosławnym w okupowanej Białorusi. W styczniu i lutym 1942 r. w M ińsku
trwała wizyta białoruskiej komisji prawosławnej KB. W składzie tej delegacji do M ińska przybył ks. archimandryta Atanazy (M artos), przyszły
biskup. W iosną 1942 r. W arszawę odwiedzili bp Filoteusz (Narko), Atanazy (M artos) i bp Benedykt (Siewba), który zostali uroczyście powitani
przez kierowników KB. Dwaj pierwsi hierarchowie wzięli udział w obchodach święta proklamowania niepodległości BRL. Z okazji tego święta
25 marca 1942 r. metropolita Dionizy uhonorował ikonami i pochwałami kierownika KB M. Szczorsa, jego zastępcę M . Żdanowicza i A. Szyłę,
przewodniczącego komisji cerkiewnej. W iosną 1942 r. zwierzchnik AKP
GG wydał rozporządzenie, zgodnie z którym potrzeby religijne (chrzty,
śluby, pogrzeby, itd.) prawosławni Białorusini mieszkający w GG mogli
zaspokajać wyłącznie w parafii białoruskiej, a nie w parafiach należących
do innych narodowości. Białoruska komisja cerkiewna przy KB przeprowadziła ewidencję członków organizacji wyznania prawosławnego.
U ruchomiono także biuro parafialne, które zajmowało się kontaktami
z wiernymi. Interesantów przyjmowano codziennie w kancelarii synodalnej (ul. Zygmuntowska 13) 67.
Jesienią 1942 r. w W arszawie z inicjatywy członków KB utworzono
bractwo prawosławne. 19 września 1942 r. w W arszawie odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu Białoruskiego Bractwa Cerkiewnego św. Jerzego,
podczas którego wybrano członków zarządu w następującym składzie:
ks. T. Borecki (prezes), A. Kraskowski (wiceprezes), M . Żdanowicz (sekretarz), Baszczanin (zastępca sekretarza), A. Szyła (skarbnik). W arszawskie bractwo było pierwszą i jedyną organizacją białoruską o charakterze
społeczno-religijnym, która powstało w czasie wojny. Zgodnie z tradycją
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Kościoła prawosławnego pieczę nad bractwem roztoczył metropolita
Dionizy. Bractwo stawiało sobie za cele: 1) rozwój i ożywienie oświaty
duchownej oraz życia religijno-moralnego wśród ludności prawosławnej,
2) działalność przeciwko sektom i innym wyznaniom, które zagrażają
Kościołowi prawosławnemu, 3) działalność charytatywną 68. Organizacja
ta zaangażowała się w białorutenizację Kościoła prawosławnego oraz pogłębianie tożsamości narodowej i religijnej prawosławnych Białorusinów.
Za priorytet w działalności uznano wydanie literatury prawosławnej,
a przede wszystkim żywotów świętych białoruskich, zarysów historycznych znanych monasterów i ikon 69. Bractwo korzystało z drukarni synodalnej W arszawskiej M etropolii Prawosławnej. Należy przyznać, że
działalność wydawnicza bractwa przyniosła wymierne efekty. W latach
1942 i 1943 wydano w języku białoruskim „Białoruski modlitewnik prawosławny”, „Białoruski modlitwosłów prawosławny na 1942 r.” i „Białoruski paterek prawosławny”. W ydawnictwa te były pierwszymi w dziejach K ościoła prawosławnego tak obszernymi modlitewnikami w języku
białoruskim i zawierały wszystkie podstawowe modlitwy niezbędne do
codziennego użytku wiernych (tekst składał się m.in. z wyznania wiary,
modlitw dziękczynnych, porannych i wieczorowych) 70. Literatura ta była
do nabycia w parafii białoruskiej, w siedzibie KB oraz w sklepie synodalnym . Działalność wydawniczą zamierzano kontynuować. W prasie
białoruskiej pojawiła się informacja, że trwają przygotowania do wydania drugiej części modlitewnika 71. Bractwo św. Jerzego w W arszawie było
pierwszą białoruską świecką organizacją prawosławną w czasie II wojny
światowej. Kierownictwo KB wiązało z działalnością bractwa duże nadzieje na białorutenizację życia prawosławnego na Białorusi. Nieprzypadkowo więc apelowało do swoich członków wyznania prawosławnego,
by zapisywali się do bractwa. Jego działacze odwoływali się do historii
i uważali swoją organizację za kontynuację tradycji bractw prawosławnych w W ielkim Księstwie Litewskim. Zachęcano również do tworzenia
bractw przy parafiach na terenie GG i poza jego granicami 72. W celu
68
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organizowania się nowych bractw w 1942 r. w W arszawie nakładem KB
wydrukowano „Normalny statut prawosławnych bractw cerkiewnych”,
który zamierzano rozpowszechniać wśród rodaków w kraju i za granicą 73.
W 1943 r. odbyły się zmiany w życiu prawosławnych Białorusinów
w W arszawie. W ówczas metropolita Dionizy mianował ks. Piotra Sorokę duszpasterzem szpitali warszawskich 74. W maju 1943 r. w W arszawie
otwarto Seminarium Duchowne, do którego przyjęto ok. 70 seminarzystów 75. W zamyśle seminarium miało mieć charakter wielonarodowościowy. Działacze białoruscy wiązali z tym seminarium duże nadzieje na
wykształcenie duchowieństwa białoruskiego. Uważano, że otwarcie stołecznego seminarium przyczyni się do wzrostu liczebności księży białoruskich,
ponieważ seminarium w Chełmie niechętnie przyjmowało alumnów spoza
środowiska ukraińskiego. Nie przypadkowo, prasa białoruska z dumą
pisała o tym, że program nauczania przewiduje m.in. język białoruski 76.
W śród wykładowców seminarium byli członkowie KB: B. Strzelczyk
(filozofia), M . Szczors (medycyna pastoralna) i M . Żdanowicz (język i literatura białoruska) 77. Na święto Bożego Narodzenia w 1944 r. parafię
w W arszawie odwiedzili: bp czehrynowski Nikanor (Abramowicz), hierarcha Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz bp
nowogródzki Atanazy (M artos). Ten ostatni 9 stycznia udzielił święceń
diakońskich W incentowi Żukowi. Tym czasem kierownictwo KB wystąpiło do metropolity Dionizego o podniesienie proboszcza parafii białoruskiej ks. T. Boreckiego do godności protoprezbitera 78.
Gwoli sprawiedliwości należy dodać, że przy Komitecie Białoruskim
w W arszawie powstała również Białoruska Komisja Katolicka z ks. Piotrem Tatarynowiczem na czele. Komisja ta zajmowała się tłumaczeniem
literatury liturgicznej na język białoruski. Kierow nictwo KB zabiegało
u władz GG i władz kościelnych o utworzenie białoruskiej parafii katolickiej i przydzielenie kapłana narodowości białoruskiej, który mógłby
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sprawować opiekę nad Białorusinami tego wyznania. Mimo udzielenia
takiej zgody przez kurię metropolitarną w W arszawie, sprawa spotkała się
z dezaprobatą zakonu Marianów, do którego należał ks. P. Tatarynowicz.
7 lutego 1942 r. kierownictwo KB zwróciło się do Stolicy Apostolskiej
z prośbą o rozstrzygnięcie tej sprawy. Ostatecznie ks. P. Tatarynowicz
uzyskał prawo do sprawowania opieki nad katolikami-Białorusinami
w W arszawie 79. Nabożeństwa dla katolików-Białorusinów zaczęły się odbywać w lutym 1942 r. w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej. Swoboda
w zakresie religii współpracujących z N iemcami Białorusinów wywoływała jednak negatywne reakcje strony polskiej. Pod naciskiem podziemia polskiego w listopadzie 1943 r. Białorusini musieli się przenieść do
kościoła oo. Bazylianów przy ul. Miodowej80.
Zarówno prawosławną, jak i katolicką parafię białoruską w W arszawie
utworzono z myślą o białorutenizacji życia religijnego wśród Białorusinów. W obydwóch wspólnotach kładziono nacisk na wprowadzenie języka białoruskiego do życia kościelnego. Regularnie celebrowano uroczyste
nabożeństwa z okazji świąt narodowych Białorusinów: 25 marca – święta
niepodległości i 21 listopada – dzień powstania słuckiego 81. Reasumując
możemy stwierdzić, że w zamyśle działaczy białoruskich celem białoruskich ośrodków religijnych – prawosławnego i katolickiego – w W arszawie oprócz zaspokajania potrzeb religijnych Białorusinów w GG, było
wspieranie działań na rzecz białorutenizacji życia kościelnego na zajętych przez Niemców ziemiach na wschodzie. W tym celu utrzymywano
kontakty z hierarchią obu wyznań (zwłaszcza dotyczyło to prawosławia),
tłumaczono i wydawano literaturę liturgiczną. Ponadto w przypadku
kwestii białorutenizacji Kościoła wschodniego działacze KB traktowali
W arszawę jako jeden z ośrodków kształcenia duchowieństwa na potrzeby
białoruskiego prawosławia.
Komitet Białoruski nie był organizacją polityczną. Z czasem jednak
Niemcy wymagali od działaczy białoruskich zabierania głosu także w kwe79
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stii politycznej. W styczniu 1944 r. filia warszawska KB złożyła protest
przeciwko oświadczeniu TASS z 16 stycznia 1944 r. o inkorporacji republik bałtyckich i Ukrainy do ZSRS 82.
W raz z zajęciem Lubelszczyzny i Podlasia przez Armię Czerwoną latem 1944 r. uległa likwidacji działalność filii KB w Białej Podlaskiej.
Tymczasem zarząd główny oraz filia w Warszawie zawiesiły swoją działalność w dniu wybuchu Powstania W arszawskiego 1 sierpnia 1944 r. Jednocześnie likwidacji uległy struktury powołane przez KB (szkoła, parafie
prawosławna i katolicka). Kierownictwo komitetu przeniosło się do Krakowa, gdzie formalnie kontynuowało swoją działalność do stycznia następnego roku. W Krakowie siedziba komitetu mieściła się pod adresem:
ulica Starowiślna 84/9. Nie wiele wiemy na temat działalności organizacji
w omawianym okresie. Zachowały się jedynie poszczególne wzmianki
pozwalające wyrobić pewne wyobrażenie o tym, czym się zajmowali działacze białoruscy w stolicy GG. Kierownictwo organizacji niosło pomoc
uchodźcom narodowości białoruskiej, którzy znaleźli się w Krakowie
i okolicach. Nie dysponowano jednak dostatecznymi funduszami. W celu
pozyskania środków finansowych i materialnych w połowie października 1944 r. prezes M . Szczors odbył podróż do Erfurta 83. 17 października
1944 r. M . Żdanowicz wystąpił do Głównego W ydziału Spraw W ewnętrznych GG o zwiększenie wsparcia finansowego dla organizacji, przydzielenie lokalu, wydzielenie pewnej ilości kartek na żywność i ubranie oraz
pomoc w zapewnieniu noclegów uchodźcom 84. W rezultacie władze GG
przyznały pomoc K B w wysokości 10 tys. złotych oraz 15 tys. na pomoc
dla uchodźców 85. 18 października 1944 r. zarząd KB wyszedł z inicjatywą uruchomienia na potrzeby uchodźców kuchni polowej dla 100 osób.
W związku z tym uważano, że m iesięczne zapotrzebowanie na poszczególne produkty żywnościowe wyniesie: 1500 kg ziemniaków, 240 kg
m ąki, 50 kg grochu, 600 kg fasoli, 300 kg buraków, 50 kg marchwi,
30 kg soli, 120 kg mięsa, 80 kg tłuszczu, 100 kg węgla, 100 kg drewna 86.
25 października 1944 r. nadeszła odpowiedź z Głównego W ydziału Spraw
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W ewnętrznych GG, z której wynikało, że podana przez kierownictwo komitetu liczba osób znajdujących się na utrzymaniu KB było zawyżona
o ponad 2/3 87. Na początku listopada 1944 r. kierownictwo KB ponownie
zaapelowało do Głównego W ydziału Spraw W ewnętrznych GG o przyznanie środków w wysokości 25 tys. złotych 88. W ówczas kierownictwo K B
założyło konto bankowe na potrzeby organizacji. Działacze białoruscy
twierdzili, że po ewakuacji do Krakowa organizacja znalazła się w krytycznej sytuacji materialnej, ponieważ była pozbawiona możliwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie otrzymywała datków i składek
członkowskich. W listopadzie 1944 r. szefostwo K B biło na alarm twierdząc, że do komitetu zgłaszają się liczne osoby ewakuowane z W arszawy,
które nie mają pościeli, butów i ubrania. W szyscy oni zwracali się do Komitetu Białoruskiego z prośbą o zapewnienie im pomocy, lecz komitet
nie był w stanie tego zrobić, ponieważ w Krakowie nie było miejscowej
ludności białoruskiej, wśród której można byłoby przeprowadzić zbiórkę używanych rzeczy 89. Kierownictwo KB inform owało, że do komitetu
codziennie zgłaszało się do 30 osób. W związku z tym proszono o dostarczenie pewnej ilości tekstyliów na potrzeby tych uchodźców 90. Jest to ostatnia wzmianka na temat aktywności KB. Ofensywa sowiecka w styczniu
1945 r. spowodowała opuszczenie przez działaczy białoruskich Krakowa
i przemieszczenie do Berlina. W ten sposób istnienie Komitetu Białoruskiego w Generalnym Gubernatorstwie dobiegło końca. Różnie potoczyły się dalsze losy kierowników i działaczy tej organizacji. Niektórym
z nich (np. M. Szczors, J. Stankiewicz) udało się po wojnie przedostać się
na Zachód. Dali się poznać jako znani działacze diaspory białoruskiej
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Inni zginęli w czasie wojny. Niektórzy natomiast zostali w Polsce, gdzie po wojnie część z nich
doświadczyła represji ze strony bezpieki komunistycznej. Tymczasem
87
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po wielu byłych działaczach KB zaginął ślad w wirze powojennej rzeczywistości.
W historiografii ocena działalności K omitetu Białoruskiego w Generalnym Gubernatorstwie jest niejednoznaczna. Część historyków traktuje
tę aktywność jako przejaw kolaboracji. Inni widzą w tej jednostce legalną organizację prowadzącą tzw. realną politykę polegającą na tym, aby
w ramach formalnej lojalności wobec władz niemieckich chronić ludność
białoruską przed represjami okupanta oraz wzmocnić ją wewnętrznie przez
opanowanie wszystkich aspektów jej życia narodowego. Faktem jest, że
powstanie tej organizacji było wynikiem działań okupantów zmierzających
do podsycania w społeczeństwie negatywnych nastrojów przez udzielanie nie-Polakom pewnych ,,przywilejów” względem ludności polskiej na
płaszczyźnie kulturalno-oświatowej, ekonomicznej i religijnej. Faworyzowanie Białorusinów miało pogłębiać i podsycać antagonizmy narodowościowe, co miało przyczynić się do ułatwienia okupantom sprawniejszego
zarządzania podbitymi terenami. W łaśnie beneficjentami tej polityki byli
działacze białoruscy zrzeszeni w Komitecie Białoruskim w GG. W ażnym
bodźcem białoruskiej współpracy z okupantem było dążenie do narodowej emancypacji w okupowanej Polsce, co miało utorować drogę do niepodległości. Nowa rzeczywistość, która zapanowała w kraju po wrześniu
1939 r., oznaczała dla Polaków okupację, ale z punktu widzenia działaczy
białoruskich była to zmiana okupanta, z którą wiązali oni duże nadzieje na poprawę własnej sytuacji. Paradoksalnie życie ogółu Białorusinów
stało się walką o przetrwanie, mogli się natomiast cieszyć względną swobodą kulturalno-oświatową i religijną. Trzeba zauważyć, że na ogół ruch
białoruski pod okupacją niemiecką znalazł się w lepszej sytuacji niż przed
1939 r. Przemiana jego przedstawicieli w lojalnych „obywateli” GG
była więc z jednej strony konsekwencją polityki narodowościowej władz
II Rzeczypospolitej, z drugiej zaś – wynikiem polityki III Rzeszy na
podbitych obszarach wschodnich. Warto także podkreślić, że działacze
Komitetu Białoruskiego traktowali swoją organizację jako przyczółek do
przyszłej działalności na Białorusi. W związku z tym uważnie obserwowano wydarzenia na wschodzie. Liczono się z tym, że wkrótce stanie
się możliwe odrodzenie niezależnego państwa białoruskiego, a wtedy KB
w Generalnym Gubernatorstwie zostanie rozwiązany, a jego działacze wezmą udział w budowie nowego bytu państwowego. Tymczasem większości
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zwykłych członków KB obce były białoruskie hasła narodowe. W ielu
wstąpiło do tej organizacji, kierując się chęcią przetrwania w czasie wojny lub poprawy własnego położenia materialnego.
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KOMITET BIAŁORUSKI W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE
(1940–1945)
Przedmiotem tego opracowania jest działalność białoruska w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1940–1945. Białorusini stanowili piątą pod względem liczebności grupę narodowościową w GG. Niemieckie władze okupacyjne, stosując
zasadę „dziel i rządź”, były skłonne przyznać Białorusinom pewną swobodę w zakresie kultury, religii i gospodarki. W 1940 r. w Warszawie zawiązał się Komitet
Białoruski, który posiadał swoje filie w Białej Podlaskiej i Krakowie. Większość
członków komitetu stanowili Białorusini i Polacy – jeńcy wojenni oraz uciekinierzy z sowieckiej strefy okupacji Polski. Za priorytet w działalności tej organizacji uznano działalność kulturalno-oświatową i religijną wśród Białorusinów na
terenie Generalnego Gubernatorstwa. Za pokłosie pracy działaczy komitetu należy
uznać utworzenie w Warszawie szkoły i dwóch parafii (prawosławnej i katolickiej).
Działalność białoruska napotykała na pewne trudności. Poważnych problemów
Komitetowi Białoruskiemu nastręczała działalność ukraińska w GG. Jednym
z mało dotąd znanych epizodów w historii Komitetu Białoruskiego jest współpraca jego działaczy z niemieckim wywiadem wojskowym.
Słowa kluczowe: II wojna światowa, okupacja, Generalne Gubernatorstwo,
Białorusini.

THE BELARUSIAN COMMITTEE IN THE GENERAL GOVERNMENT
(1940–1945)
The subject of this study is the activity of the Belarusians in the General
Government in 1940–1945. Belarusians were the fifth largest ethnic group in the
GG. The German occupation authorities, applying the principle of “divide and
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conquer”, were ready to give Belarusians some freedom in the sphere of culture,
religion and economy. In 1940, the Belarusian Committee was established in
Warsaw, with branches in Biała Podlaska and Kraków. The majority of committee
members were Belarusians and Poles – prisoners of war and refugees from the
Soviet occupation zone of Poland. As a priority of this organization, cultural,
educational and religious activities among the Belarusians in the General
Government were recognized. The activists of the committee managed to create
a school in Warsaw and two parishes (Orthodox and Catholic). Belarusian
activities faced some difficulties. Serious problems for the Belarusians Committee
caused the activities of Ukrainian organizations in the GG. One of the episodes
in the history of the Belarusian Committee is the cooperation of its activists with
German military intelligence.
Keywoods: World War II, occupation, General Government, Belarussians.
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JÓZEFA MACKIEWICZA IDEA RESTYTUCJI
WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO W KONTEKŚCIE
GEOSTRATEGII PAŃSTW EUROPY WSCHODNIEJ
W DOBIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO1

1. Wprowadzenie. Od utopii do polityki
W ielkie Księstwo Litewskie to jeden z najważniejszych toposów w literackiej i publicystycznej twórczości Józefa Mackiewicza. W bogatej
spuściźnie tego wileńskiego pisarza znajdziemy wiele historycznych retrospekcji związanych z tą tematyką, ale także śmiały – choć politycznie odosobniony – zorientowany pro futuro projekt wskrzeszenia państwowości
W ielkiego Księstwa Litewskiego w dobie dwudziestolecia międzywojennego. Choć sama idea w istniejących warunkach historycznych była utopią 2 (z czego sam M ackiewicz zdawał sobie sprawę 3), przesłanki, z których
została wyprowadzona, miały charakter realny i były związane z – pojętym zarówno kulturowo, jak i politycznie – interesem państw Europy
Środkowo-W schodniej. W iększość z nich została zaczerpnięta z rozważań tzw. krajowców wileńskich głoszących swoje hasła pod szyldem „idei
krajowej”.
1
Fragmenty artykułu były źródłem referatu pt. Geopolityczne przesłanki restytucji Wielkiego
Księstwa Litewskiego w ujęciu Józefa Mackiewicza (Geopolitical preconditions for restoration of
the Grand Duchy of Lithuaniu according to Józef Mackiewicz) wygłoszonego przeze mnie podczas Drugiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej History is Today. Role and Significance
of the Grand Duchy of Lithuania for Europe, która miała miejsce 11–12 grudnia 2017 r.
w Ukmergė (Wiłkomierz).
2
Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Kraków 1998, s. 198.
3
J. Mackiewicz, Prawda w oczy nie kole, Londyn 2002, s. 8.
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2. W kręgach „krajowych”
Idea krajowa zrodziła się po klęsce powstania styczniowego w kręgach
ziemiaństwa kresowego jako wyraz sprzeciwu wobec insurekcyjnej polityki Rządu Narodowego w W arszawie, skutkującej nasileniem represji politycznych i praktyk rusyfikacyjnych w stosunku do Ziem Zabranych 4.
Z czasem jednak koncepcja ta coraz wyraźniej stawała się znakiem litewskiego separatyzmu i narodowej irredenty.
Tak pojętej idei hołdowali m.in.: Michał Römer, Rom an Skirmunt,
Ludwik Abramowicz i Tadeusz W róblewski 5. Postulowali oni restytucję
państwowości W ielkiego Księstwa Litewskiego na terenach obejmujących
ziemie między Dnieprem i Bałtykiem 6 wraz z wieloetniczną i wielonarodową ludnością tego terytorium. Żądania te były najczęściej uzasadniane
dwojako: (1) integralnością i podobieństwem kulturowym grup zamieszkujących wskazany obszar, a także (2) względną – chociaż wyraźną – autonomią ich politycznych interesów 7.
Pierwiastek romantyczny opiewający bliskość kulturową był obecny
w samym pojęciu kraju, które rozumiano jako antytezę państwa. Kraj
stanowi całość geograficzno-historyczno-kulturową, państwo to przede
wszystkim władza polityczna i administracja 8. W stronę kraju zwraca się
immanentna naturze ludzkiej potrzeba zakorzenienia 9, państwo – co do zasady – działa alienująco. Wspomnianą dwoistość w praktyce obserwowano
często w procesie – m niej lub bardziej arbitralnego, bo wypływającego
z logiki victor’s justice – powojennego ustalania granic. O złudności tak
ustanawianych podziałów terytorialnych, którymi na ogół kieruje wąskie

4
Cz. Podlidecki, Krajowcy, http://narodowikonserwatysci.pl/2014/03/16/krajowcy/ (dostęp:
21.11.2017).
5
W. Bolecki, Ptasznik z Wilna, Kraków 2013, s. 144.
6
Reaktywacja Wielkiego Księstwa w granicach z 1791 r., kiedy uchwałą Konstytucji 3 maja
zostało zlikwidowane, a następnie wcielone do Imperium Rosyjskiego (1795), formalnie musiałaby obejmować sześć rosyjskich guberni: wileńską, kowieńską, grodzieńską, mińską, witebską i mohylowską (J. Mackiewicz, Ostatnie dni Wielkiego Księstwa, [w:] idem, Szabla i pałka
gumowa, Londyn 2015, s. 42).
7
J. Mackiewicz, Prawda..., op. cit., s. 8.
8
W. Bolecki, Ptasznik..., op. cit., s. 83.
9
Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Kraków 1992, s. 189.
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kryterium polityczne, nie zaś kulturowe, pisał Mackiewicz m.in. w kontekście postanowień traktatu ryskiego. W jednym z opowiadań publikowanych w „Słowie” czytamy:
Proszę zobaczyć, tu pan stoi na starym trakcie z Dołhinowa do Mińska. – Trawa
bujnie porosła, rowy znikły, wygląda jak porzucony okop z wielkiej wojny. Teraz
przeciągnięto w poprzek drut kolczasty. Bo w tym miejscu granica jest już zbyt
nieprawdopodobna. Wieś Krzemieniec włazi opłotkami w naszą łąkę, a leży po
stronie sowieckiej. Pod płotem postawiono słup graniczny i na nim siadają wrony.
Później linia graniczna skręca w chaszcze, gdzie nikt się nie rozezna. [...] Z tej na
tamtą stronę poleciały bociany. Są one i białe, jak my, i czerwone mają dzioby,
jak bolszewicy. Im dobrze tu i dobrze tam. Byle łąka i żaby. I nikt nie uznaje tu
granicy, ani trawa, ani rzeka, ani las, ani ptaki, ani zwierzęta. Tylko ci ludzie, którzy piętnaście lat temu zasiedli w dalekiej Rydze do stołu konferencyjnego10.
Krajowość opierała się więc na przeciwstawieniu wielkich politycznych narracji odwołujących się do konfliktogennych kategorii interesu
narodowego mikroopowieściom lokalnym przekraczającym granice poszczególnych państw i głoszącym idee tolerancji i koegzystencji różnych
tradycji 11.
Kraj nasz – wywodził Ludwik Chomiński – to ziemie b. Wlk. Księstwa Litewskiego – to tradycja ludów, które niegdyś w Wilnie miały swą stolicę – to amalgamat
krwi litewskiej, polskiej, białoruskiej, przemieszany z Żydami, Tatarami, Karaimami, Starowiercami [...] Wierzymy, że z tego cudownego Wilna utworzymy pomost
zgody dla wszystkich krajowych narodów: Polaków, Litwinów, Białorusinów, Żydów – a nie jabłko niezgody12.
W podobne tony uderzał Ludwik Abramowicz:
Krajowość nie jest związana z żadną narodowością. Krajowcem może być zarówno Polak tutejszy, jak i Litwin, Białorusin, nawet Żyd, o ile rozumie i odczuwa

10

J. Mackiewicz, Słońce świeci nad granicą, „Słowo” 1935, nr 194.
B. Pawełko-Czajka, The Memory of Multicultural Tradition of the Grand Duchy of Lithuania
in the Thought of Vilnius Krajowcy, „ТРЭЦІ МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ДАСЛЕДЧЫКАЎ
БЕЛАРУСІ Працоўныя матэрыялы”, Том 3 (2014), s. 442.
12
Cyt. za: P. Łossowski, Litwa a sprawy polskie 1939–1940, Warszawa 1985, s. 154.
11
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tradycje państwowe W. Ks. Litewskiego. I odwrotnie, wszyscy oni nie będą krajowcami, o ile interesy swej narodowości przenoszą ponad interes ogólny, krajowy13.
„Krajowiec” to zatem autochton, „tutejszy”, niezależnie od tego, jakim obywatelstwem się legitymuje, jakim mówi językiem, w co wierzy
i jaka jest jego etniczna przynależność 14. Idea wskrzeszenia Wielkiego
Księstwa była wyrazem „patriotyzmu terenowego”, nie zaś narodowego 15.
W latach 1918–1922 krajowcy próbowali zapobiec dalszemu pogarszaniu stosunków m iędzy W arszawą i wieloetniczną ludnością Kresów, co
jednak wobec lokalności (W ileńszczyzna) i klasowego partykularyzmu
(inteligencja) ich wpływów od początku było skazane na porażkę 16.

3. Nieco inna krajowość. Casus Mackiewicza
W swojej nieocenionej historii Polski dwudziestolecia międzywojennego Stanisław Cat-M ackiewicz pisał, że „Sprawa polska jest funkcją
stosunków rosyjsko-niemieckich” 17. Sojusze na linii Moskwa–Berlin nieuchronnie godzą w interesy W arszawy, wszelkie ochłodzenie relacji implikuje wzrost jej pozycji. Józef M ackiewicz modyfikuje tezę brata i rozszerza
jej obowiązywanie na państwa Europy Środkowej i W schodniej en bloc.
O ile jednak Cat-M ackiewicz zalecał początkowo orientację polityki
międzynarodowej na antagonizację wielkich sąsiadów Rzeczypospolitej,
co oznaczało de facto konieczność doraźnego opowiadania się po jednej
ze stron, a tym samym osłabiało polityczną wiarygodność, o tyle autor
Kontry wierzył, że jedyną długoterminową gwarancją bezpieczeństwa,
a także szansą na stabilny rozwój państw położonych między Republiką
W eimarską i Związkiem Sowieckim jest integracja na skalę regionalną.
Tym samym, obok kulturowej i politycznej perspektywy, jakimi opero13

Cz. Podlidecki, Krajowcy, op. cit.
K. Tarka, Wyidealizowane Wielkie Księstwo Litewskie, http://www.rp.pl/Plus-Minus/
306159951-Wyidealizowane-Wielkie-Ksiestwo-litewskie.html (dostęp: 26.11.2017).
15
J. Mackiewicz, Prawda..., op. cit., s. 10–11.
16
P. Łossowski, Litwa..., op. cit., s. 152.
17
S. Cat-Mackiewicz, Historia Polski. Od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Kraków
2012, s. 79.
14
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wali „krajowcy”, pojawia się również – zdaniem Mackiewicza – fundamentalna optyka geopolityczna. Za najważniejszą przesłankę realności
własnego projektu uważa on to, co wydarzyło się na geopolitycznej szachownicy Europy po zwycięstwie rewolucji październikowej.
M ackiewicz nie neguje wagi bliskości kulturowej terytoriów współtworzących opiewany H eimat, ale uzupełnia ją o – zasadniczo nieobecne
w rozważaniach pozostałych „krajowców” – kategorie wspólnych międzynarodowych interesów politycznych. Głosi pogląd, że:
[...] związani jesteśmy ze Wschodnią Europą, że losy nasze uzależnione są bardziej od stosunków Berlina i Moskwy, niż Paryża i Waszyngtonu, bliższe są Konstantynopola albo Sztokholmu, niż Londynu, leżą na linii Mannerheima, a nie
Maginota18.
Do rangi najważniejszej sprawy wspólnej urasta zabezpieczenie flanki
wschodniej. Podczas wojny M ackiewicz wspomni:
Widziałem Wilno jako Piemont nowych, żywotnych sił współpracy polsko-litewsko-białoruskiej, ba, może ukraińskiej. Przypuszczałem, że do tej prastarej
stolicy, rywalki Moskwy na wschodzie, zbiegną się emigranci z Białorusi, Ukrainy, Wołynia. Napłyną Rosjanie, aktywni jeszcze w walce antybolszewickiej. Może
właśnie z Wilna nastąpi odrodzenie Europy Wschodniej19.
W ileński konserwatysta uderza w szeroko rozpropagowaną w zachodniej historiografii początku lat 20., a wcześniej głoszoną przez tzw.
Smienowiechowców 20, tezę o zasadniczej ciągłości imperializmu wielkoruskiego, którego bolszewizm jest tylko kolejnym przebraniem 21. W Polsce
tezy tej bronił m.in. Jan Kucharzewski w głośnej pracy pt. Od białego caratu do czerwonego 22. M iędzy cywilizacją rosyjską i cywilizacją komunistycz18

J. Mackiewicz, Prawda..., op. cit., s. 167.
Ibidem, s. 74.
20
Chodzi o odłam emigracji rosyjskiej, którego poglądy wyrażone zostały w zbiorowym
opracowaniu pt. Smiena Wiech (Zmiana drogowskazów), (zob. S. Cat-Mackiewicz, Myśl w obcęgach, Kraków 2012, s. 94–95).
21
Podobne stanowisko zajmował w tej kwestii brat pisarza, którego refleksje były poparte
podróżą i naoczną obserwacją funkcjonowania porewolucyjnej „Rosji” (zob. S. Cat-Mackiewicz, Myśl..., op. cit., s. 134).
22
Zob. J. Kucharzewski, Od caratu białego do czerwonego, Warszawa 1998.
19
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ną nie istnieje – powiada M ackiewicz – żadne iunctim 23. Rosja schyłkowego
caratu to przede wszystkim reformy społeczne, ograniczenie represji politycznych, liberalizacja sfery prywatnej, a także usankcjonowanie swobody
twórczości artystycznej. Bolszewizm to zaś „największa tyrania w dziejach” 24, która posługuje się doktryną i frazeologią komunistyczną w walce
o hegemonię we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej, zaczynając
od dyktatu ideologicznego przez ekonomię, kulturę, politykę, na suprem acji w sferze epistemicznej kończąc. Nic dziwnego, że w pisarstwie
wilnianina staje się on archetypiczną figurą wszelkiego zła.
Ten totalistyczny obraz uzupełnia dążenie do nieograniczonej ekspansji
terytorialnej celem eksportu rewolucji – docelowo na skalę globalną. „Rewolucja permanentna” jest więc praktyką polityki zagranicznej Kremla,
a „budowa socjalizmu w jednym kraju” niepodobieństwem. Przykład satelizacji pierwszych republik radzieckich powinien być ostrzeżeniem dla
ich sąsiadów. Opór pojedynczych państw wobec dysproporcji sił militarnych, niedoświadczenia bojowego młodych armii, a także zapóźnienia
w rozwoju technologii wojskowej to woda na młyn bolszewickiego naporu.
I choć obok integracji wschodniej w sferze alternatyw państw tej części
Europy pozostawała teoretyczna możliwość sojuszu z którymś z ościennych mocarstw, pisarz uważający się za politycznego realistę 25 argumentował, że pojęcie słabszego sojusznika stanowi contradicto in adiecto: sojusz
zakłada symetrię siły, podczas gdy znaczna różnica potencjałów politycznych, militarnych, gospodarczych, demograficznych czy terytorialnych
musi skutkować wciągnięciem słabszego ogniwa w orbitę jednostronnych zależności ze strony hegemona. Rzeczywiste alianse „Pigmejów”
23
Wielopłaszczyznowe porównania pomiędzy RSFRR (a także ZSRR) i caratem stanowią
jeden z koronnych motywów w twórczości Mackiewicza. Por. np. J. Mackiewicz, Zwycięstwo
prowokacji, Londyn 2011, s. 13, 48, 59, 93; idem, Nie jest podobnie, a – jest odwrotnie, [w:] idem,
Wieszać czy nie wieszać?, Londyn 2015, s. 196–199; zob. także artykuł Wacława Lewandowskiego poświęcony temu zagadnieniu: idem, Rosja Józefa Mackiewicza, [w:] Józef Mackiewicz
i krytycy, M. Zybura (red.), Łomianki 2009, s. 547–562.
24
J.-M. Rokita, Myślenie polityczne w cieniu Mackiewicza, [w:] Józef Mackiewicz..., op. cit.,
s. 401.
25
„Dobra lub zła polityka zależy jednak nie tylko od stopnia jej słuszności, ale też często
od możliwości jej powodzenia” (J. Mackiewicz, Prawda..., op. cit., s. 17). Irrealizm oglądu politycznej rzeczywistości uważał Mackiewicz – za Zbyszewskim i własnym bratem – za jedną
z cech specyficznie polskich. W polskim nowoczesnym dyskursie politycznym zbyt dużo jest
ocen moralnych, za mało ocen faktów (J. Mackiewicz, Zwycięstwo..., op. cit., s. 9).
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i „Olbrzymów” – by użyć nośnej metafory Churchilla – są rzeczą nie do
pomyślenia 26. Oto różnica między „sojusznikiem de iure” i „sojusznikiem
de facto” 27.
Realizm Mackiewicza godził także w zwolenników myśli mocarstwowej, którą funduje teza o konieczności budowy silnej, suwerennej
i podmiotowej Rzeczypospolitej samodzielnie zdolnej do obrony przed
zagrożeniem niemieckim, sowieckim, a także rewindykacjami ze strony
wschodnich sąsiadów. Program „mocarstwowców” jest zdaniem autora
K ontry wyrazem narodowego mitu i swoistej historiozoficznej megalom anii, która krzepiąc serca i czyniąc zadość polskim kompleksom – wbrew
swoim programowym deklaracjom – całkiem ignoruje kryterium realności.
123 lata zaborów uczyniły Rzeczpospolitą państwem słabym, borykającym
się z wieloma problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ergo niezdolnym do realizacji w polityce międzynarodowej strategii samotnego wilka.
Nader krótkowzroczną i niebezpieczną w swojej wymowie maksymę
Becka „Ani o jeden krok bliżej Berlina niż Moskwy” 28 można ocalić tylko
przez dodanie do niej postulatu integracji wschodniej. Budowa mocarstwa w granicach samej tylko Rzeczypospolitej była marzeniem ściętej
głowy, z czego sprawę zdawał sobie nawet – sympatyzujący z myślą mocarstwową, ale jednocześnie dalece wyważony w sądach i ocenach natury
politycznej – brat pisarza. W dwa lata po klęsce polityki Becka pisał on:
Jeśli Anglia wobec mocarstw kontynentalnych rządziła się zasadą two powers
standard, to znaczy dążyła do posiadania floty o sile równej siłom dwóch najsilniejszych potęg kontynentalnych – zasadą polityki polskiej, położonej pomiędzy
Rosją i Niemcami, musi być dążenie do stworzenia organizmu politycznego o sile
równej albo Rosji, albo Niemcom. A tego etnograficzna Polska dać nam nie może29.
W arto dodać, że projekt Mackiewicza miał charakter otwarty. Choć
punktem wyjścia było odrodzenie W ielkiego Księstwa Litewskiego w jego
historycznych granicach, a następnie odnow ienie stosunków dyplomatycznych z Polską na drodze do federacji, kolejny krok stanowiło rozszerze-

26
27
28
29

N. Davies, Powstanie’44, Kraków 2004, s. 47.
J. Mackiewicz, Zwycięstwo..., op. cit., s. 127.
S. Cat-Mackiewicz, Historia..., op. cit., s. 406.
Ibidem, s. 202.
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nie integracji na pozostałe państwa regionu. Swoje idealne wyobrażenia
w tym zakresie przedstawił pisarz już po wojnie ustami bohatera jednej
ze swoich powieści:
Powinniśmy szukać kontaktów ze wszystkimi tymi narodami, które wspólnie z nami zagrożone są „wyzwoleniem” typu komunistycznego. W pierwszym rzędzie
z Ukraińcami, Litwinami, Białorusinami. Zaś w idealnym, teoretycznym założeniu, rozszerzając na Finów, Estończyków, Rumunów, Węgrów...30.
Koncepcję tę wileński antykomunista porównuje do planu Schlieffena, który miał stanowić zabezpieczenie I Rzeszy na wypadek konfliktu
z Francją i Rosją. Co było warunkiem możliwości powstania takiej podwójnej polisy ubezpieczeniowej? Wcześniejsze zjednoczenie Niemiec.
Per analogiam – argumentuje Mackiewicz – tylko uprzednia integracja
państw leżących w pasie dzielącym Niemcy od formującego się bloku
państw komunistycznych (republiki radzieckie) jest w stanie uchronić je
przed aneksją lub wasalizacją ze strony potężnych sąsiadów 31.
W warstwie ideologicznej ważnym spoiwem projektowanego organizmu miała byś spuścizna idei jagiellońskiej i tradycja owocnej koegzystencji wielu narodowości, kultur i wyznań w ramach Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, jednak jeszcze ważniejsze było wieńczące jej historię
doświadczenie rozpadu w wyniku rozbiorów. Postrzega je Mackiewicz jako
ważną historyczną lekcję z geopolityki, której pokłosiem jest następujące
rozumowanie: jeżeli zintegrowana RON nie była w stanie oprzeć się
agresji „trzech czarnych orłów”, to 1) tym bardziej obecnie nie zrobią tego
w pojedynkę państwa, na które się podzieliła, co oznacza, że 2) wskrzeszenie W ielkiego Księstwa w sojuszu z Polską jest zasadne, ale nie może
być krokiem wystarczającym, wobec czego 3) należy dążyć do rozszerzenia
jego formuły o kolejne państwa regionu.
Proces restytucji Wielkiego Księstwa zacząć się miał od zbliżenia W arszawy i W ilna. Do roli mediatora predestynował Mackiewicz Polaków
wileńskich, którzy w ramach nowego państwa mieliby zachować odrębny język i kulturę 32. Projektowany organizm miałby mieć trzy stolice:
30
31
32

J. Mackiewicz, Nie trzeba głośno mówić, Londyn 2011, s. 289.
J. Mackiewicz, Zwycięstwo..., op. cit., s. 9.
Ibidem, s. 14.
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W arszawę, W ilno i Kijów. Sfederowane państwa łączyłaby m.in. – koordynowana na szczeblach międzyrządowych – wspólna polityka zagraniczna
i wojskowa oparta jednak na jednoznacznym rozgraniczeniu stref wpływów 33. Podział zadań w materii obronności można – zdaniem Mackiewicza
– sprowadzić do idei, jaka przyświecała księciu W itoldowi w realizacji unii
krewskiej: „[...] obydwa państwa utworzyły w ówczas związek, który upodobnić można do dwóch ludzi opartych wzajem plecami, a zwróconych
twarzami w przeciwległe strony. W ielkie Księstwo Litewskie na W schód.
Korona na Zachód” 34. Jakkolwiek Mackiewicz nie redukował swojego
konceptu do poziomu unii wojskowej, to jednak sprawy międzynarodowego bezpieczeństwa omawianego regionu stanowiły podstawową przesłankę jego wizji i w zasadzie jedyny, szerzej zarysowany, wymiar wzajemnej
integracji.
Te i inne postulaty oparte na analogicznych geopolitycznych rachubach po wielokroć powtarzane przez wileńskiego pisarza, w epoce szalejącej gorączki nacjonalistycznej, ale jednocześnie w państwach słabych,
w których nacjonalizm znajduje ujście nie w planach ekspansji wymagających budowania międzynarodowych koalicji (i posiadania sprecyzowanej wizji w tym zakresie), lecz w polityce wewnętrznej, musiały trafiać
w polityczną próżnię.

4. Dwudziestolecie, czyli karnawał nacjonalizmów
M ackiewicz wiedział, że zarysowany projekt wskrzeszenia W ielkiego
Księstwa był wynikiem swoistej „idealizacji” 35, w istniejących warunkach
historycznych jego realizacja była niemożliwa. Niemożliwość ta nie była
jednak niemożnością strukturalną, co czyniłoby z wizji wileńskiego pisarza polityczną utopię, lecz niemożnością wynikającą ze swoistej politycznej folie à deux, w której młode wschodnioeuropejskie państwa pogrążyły
się po I wojnie światowej. Jej istota to eksplozja narracji tożsamościowych,
narodowych mitologii i rozmaitych snów o potędze, które rozpalają dys33
34
35

J. Mackiewicz, Prawda..., op. cit., s. 12.
Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 13.
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kurs publiczny, prowadząc najczęściej – w kraju – do antagonizacji różnych grup (np. przez dyskryminację lub marginalizację mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, hostylizację określonych partii czy
stronnictw politycznych) i dezintegracji społecznej, a w polityce zagranicznej – do zaognienia relacji z sąsiadami i eskalacji wzajemnych roszczeń, oskarżeń czy konfliktów. Nacjonalizm – bo o nim mowa – choć
niezbędny w okresach państwowej i narodow ej konsolidacji, w czasach
pokoju wieść może do międzynarodowej zguby 36. Szaleństwo to wynikające z niedojrzałości społeczeństw czyni klasę polityczną niezdolną do
rachowania w kategoriach dalekosiężnych i żywotnych interesów.
Jego rzeczą jest również epidemia geopolitycznej ślepoty, której efektem finalnym jest ignorowanie zagrożenia sowieckiego. Na początku lat 20.
Lenin, komentując umiarkowanie przychylny stosunek liderów zachodniej opinii do zdobyczy rewolucji październikowej oraz mając w planach
eksport komunizmu na Zachód, określał ich głuchoniemymi ślepcami
gotowymi pracować na własne samobójstwo 37. Coś podobnego – sądzi
M ackiewicz – dzieje się na wschodzie Starego Kontynentu. O ile jednak
w przypadku państw zachodnich pewnym – choć przecież niewystarczającym – wytłumaczeniem może być dystans geograficzny, o tyle inercja
po stronie państw wschodnioeuropejskich wobec bezpośredniego zagrożenia inwazją sowiecką zdawała się Mackiewiczowi czymś dogłębnie irracjonalnym, co ostatecznie skutkowało wpędzeniem regionu w ogień
dziejowej pożogi.
Po stronie polskiej kluczowym rozsadnikiem „narodowego szowinizmu” jest kierowana przez D m owskiego endecja. Stanisław Cat-M ackiewicz
nazywa autora M yśli nowoczesnego Polaka „wychowawcą społeczeństwa
polskiego” oraz „królem naszych pojęć” 38. Dmowski początkowo hołdował
endemicznej wizji II Rzeczypospolitej jako historyczno-kulturowo-geograficznego monolitu wolnego od wszelkich pierwiastków heterogenicznych 39, z którego to zresztą powodu był nawet gotów zrzec się części
Kresów W schodnich. Z czasem jednak lider Stronnictwa Narodowego
36
37
38
39

J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 1995, s. 192.
J. Mackiewicz, Zwycięstwo..., op. cit., s. 110–111.
S. Cat-Mackiewicz, Historia..., op. cit., s. 47–48.
Ibidem, s. 51.
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ewoluuje w kierunku mocarstwowym , w czym pomocna okazuje się obrana w młodości perspektywa „polityczna” w postrzeganiu relacji między
narodem a państwem, w świetle której to państwo tworzy naród 40, nie
zaś – jak ma to miejsce w definicjach „historycznych” – państwo jest wytworem narodu. W tym ujęciu zrozumiała zdaje się konwersja poglądów
Dmowskiego odnośnie do strategii zagospodarowania Kresów 41. Jeśli bowiem państwo tworzy naród, to ludność kulturowo obcą można poddać
zabiegom repolonizacji 42. Popularny wówczas endecki slogan „Polska
tylko dla Polaków” 43 znajduje oto swoje prakseologiczne uzasadnienie.
Charakterystyczne dla władz II RP występowanie z pozycji siły w stosunku do mniejszości najlepiej obrazuje podejście do „kwestii żydowskiej”
znajdujące wyraz w endeckim z ducha „antysemityzmie gospodarczym” 44,
którego podstawowy postulat w postaci spolszczenia handlu i przemysłu
godził przede wszystkim w interesy żydowskich kupców 45. Dopełnienie
ostracyzmu ekonomicznego stanowił „antysemityzm polityczny” bazujący
przede wszystkim na demonach „żydokomuny” 46. Forsowane przez „narodowców” żywioły antysemickie w znacznej części polskiego społeczeństwa
trafiały na podatny grunt i nie słabły wraz z naporem informacji o położeniu ludności żydowskiej w III Rzeszy. Mackiewicz pisze:
[...] wspominając o sytuacji Żydów pod najazdem niemieckim, pominę milczeniem stosunek reszty społeczeństwa i wolałbym nie wspominać, co to było za takie
„jedno co Hitler dobrze zrobił”, o czym słyszałem na przestrzeni od Święcian do
Zakopanego47.

40

R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Warszawa 2013, s. 151 i n.
Por. ibidem, s. 153–154.
42
A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2007, s. 125. Warto jednak dodać, że
część umiarkowanych polityków endecji z Władysławem Grabskim na czele odżegnywała się
od polonizacji z użyciem brutalnych metod ludności wykazującej lojalność państwową mimo
odrębnego narodowego samookreślenia (zob. M. Ryba, Polski obóz narodowo-demokratyczny
w okresie międzywojennym wobec innych narodów. Podstawy ideowe, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów, B. Grott (red.), Kraków 2010, s. 110–111).
43
J. Mackiewicz, Dygresje na marginesie antysemityzmu, [w:] Idem, Wieszać..., op. cit., s. 219.
44
S. Cat-Mackiewicz, Historia..., op. cit., s. 172–173.
45
M. Ryba, Polski obóz..., op. cit., s. 109.
46
P. Śpiewak, Żydokomuna, Warszawa 2012, s. 8.
47
J. Mackiewicz, Dygresje..., op. cit., s. 212.
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W arto odnotować też konflikty z mniejszością ukraińską, która po
przyłączeniu Galicji W schodniej do Polski stanowiła kilkanaście procent
jej populacji. Serii zamachów organizowanych przez faszyzującą Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), w wyniku których w 1934 r.
zginął minister spraw wewnętrznych Bolesław Pieracki, odpowiadały
wzmożone działania odwetowe, m.in. akcja polonizacyjna Chełmszczyzny w latach 1936–1938, gdzie dochodziło do zbiorowego plądrowania
ukraińskich majątków, brutalnych pobić i procederu niszczenia cerkwi.
Biorąc powyższe pod uwagę, nie może dziwić, że „krajowcy” byli wrogo nastawieni do asymilacyjnych doktryn endeckich Dmowskiego czy
Popławskiego 48.
W prawdzie poetyka rządzącego Polską niepodzielnie od zamachu
majowego obozu piłsudczyków odwołująca się do haseł federacyjnych,
„uobywatelnienia” kresowej ludności wiejskiej czy obdarowania ziemią
rokowała nadzieję na poprawę stosunków z sąsiadami, jednak postulaty
te nigdy nie wyszły poza opłotki politycznej narracji. Ten dostrzegalny
hiatus między polityką słów i polityką czynów powodował, że nie tylko w antyfederacyjnym nastawieniu endeków 49, ale i w „federalizmie”
Piłsudskiego widzieli Litwini „drapieżne szpony polskiego imperializmu” 50. Jak stwierdza Stanisław Cat-M ackiewicz, w wielu kwestiach
– w tym w sprawach narodowościowych – Piłsudski realizował program
Dmowskiego 51. Litwę od początku widział – podobnie jak Dmowski 52
– jako państwo zależne od Polski, niechętny był – tak jak Dmowski
– uznaniu narodowej odrębności Ukraińców 53, nie widział też miejsca
– wzorem Dmowskiego – dla poszerzenia językowej i kulturowej autonomii mniejszości białoruskiej w ramach II RP. W ślady marszałka poszli
również jego następcy. Ponad trzyletni okres urzędowania Felicjana Sławoja Składkowskiego jako premiera to czas nasilenia praktyk poloniza-

48
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S. Cat-Mackiewicz, Historia..., op. cit., s. 204.
M. Ryba, Polski obóz..., op. cit., s. 111.
S. Cat-Mackiewicz, Historia..., op. cit., s. 157.
Ibidem, s. 56.
H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919–1939, Kraków 2001, s. 58.
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cyjnych na Kresach, o czym z kronikarską rzetelnością niejednokrotnie
donosił Mackiewicz w reportażach drukowanych na łamach Słowa 54.
Jeśli w czasie I wojny światowej Piłsudski śnił swój federacyjny projekt M iędzymorza obejmujący państwa położone między morzami ABC
(Adriatyckie, Bałtyckie, Czarne)55 – projekt – który później przekuł w koncepcję federacji wschodniej – to jego (ale także władz II RP przed zamachem majowym i po śmierci Piłsudskiego) polityka zagraniczna była
jawnym zaprzeczeniem tej wizji. Zbrojna aneksja zainstalowanej w Galicji W schodniej Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, a następnie
zerwanie porozumienia z Petlurą 56, bunt Żeligowskiego i jednostronne
oderwanie od Litwy W ileńszczyzny wbrew postanowieniom umowy suwalskiej57, udział w rozbiorze Czechosłowacji58, wreszcie koncentracja
wojsk na granicy litewskiej oraz wezwanie w 1938 r. L itwy w trybie ultymatywnym do nawiązania stosunków dyplom atycznych z Polską pod rygorem podjęcia kroków mających zapewnić należytą ochronę interesów
polskich 59 – te i wiele innych, pomniejszych, manewrów musiały wywracać do góry dnem ideę ocieplenia stosunków z sąsiadami. Krótkowzroczność tej imperialnej polityki dała o sobie znać, gdy po inwazji III Rzeszy
na Polskę Słowacy, dyskontując historyczną okazję, oderwali od jej terytorium zagarnięte wcześniej przez W arszawę ziemie Orawy i Spisza, stosując taktykę ograną przez Becka w Czechosłowacji 60.
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Wśród licznych wcześniejszych konsekwencji agresywnej polityki Warszawy można
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Nie ulega wątpliwości, że również po stronie litewskiej nie było woli
współpracy i normalizacji wzajemnych stosunków. W tym samym roku
(1926), w którym Piłsudski dokonuje puczu, w podobny sposób do władzy na Litwie dochodzi ugrupowanie „tautininków” (Związek Narodowy),
które rządzi mimo znikomej reprezentacji w parlamencie. Przywódca
partii i premier Litwy w latach 1926–1929 Augustinas Voldemaras do
spółki z prezydentem i dyktatorem Antanasem Smetoną kontynuują proces cementowania litewskiej tożsamości, czego głównym narzędziem staje
się wyzyskiwanie resentymentu znacznej części litewskiego społeczeństwa do Polaków jako domniemanej „rasy panów” 61. Impet tej antypolskiej
nuty w nastrojach panujących pośród wileńskiej inteligencji w latach 20.
spowodował, że Polacy zaczęli postrzegać Litwinów jako „ludzi, którzy
nie chcą być Polakami” 62.
Najważniejszym punktem zapalanym w trudnych relacjach polsko-litewskich była jednak sprawa W ilna, które Polacy uznawali za polskie
miasto, podczas gdy dla Litwinów kwestia jego przynależności stanowiła narodowe i polityczne być albo nie być 63. Litwa nie uznała decyzji
Konferencji Ambasadorów z 1923 r. przyznającej W ilno Polsce, czyniąc
miasto jej konstytucyjną stolicą 64. Polacy – w ślad za dyrektywami płynącymi z Ligi Narodów – powoływali się na wolę ludności 65, Republika
Litewska – na historię i litewskie korzenie miasta 66. „Trudno powiedzieć
– podsumuje po latach Czesław M iłosz – kto miał rację w tym sporze.
Zdaje się, że nikt” 67.
W latach 1914–1939 W ilno jedenaście razy zm ieniało przynależność
państwową, przy czym dwukrotnie (1920, 1939) było przyjmowane przez
Litwę z rąk bolszewickich, co musiało generować wzajemne napięcia i ani61

P. Jasienica, Moralne zwłoki szlachcica kresowego, „Świat” 1955, nr 43, s. 10.
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mozje 68. Ten sam skutek odnosiły inkorporacje W ilna w granice Polski
(1919, 1922), a także – politycznie równoważny – wybieg uczynienia zeń
stolicy marionetkowej Litwy Środkowej, wcześniej oderwanej od terytorium litewskiego w wyniku sterowanej z W arszawy prowokacji, jaką był
bunt Żeligowskiego 69. Tym sposobem miasto uchodzące za etniczny, kulturowy i religijny tygiel70, w którym pokojowo współegzystują różne grupy
i z tego tytułu nazywane „Jerozolim ą północy” stało się kością politycznej
niezgody. Dla krajowców było rzeczą zupełnie jasną, że bez rozwiązania
problemu W ilna jakiekolwiek zbliżenie dyplomatyczne nie wchodzi w grę.
Gwoździem do trumny wzajemnych relacji są wydarzenia czasu wojny.
W ładze litewskie wyzyskują fakt podwójnej okupacji Polski, przystępując
do realizacji programu radykalnej lituanizacji. Uchwalona w końcu listopada 1939 r. ustawa o obywatelstwie mieszkańców obwodu wileńskiego
zostaje skonstruowana tak, by nie objąć miejscowej ludności polskojęzycznej nieraz od kilkunastu pokoleń związanej z lokalną ziemią 71. Nadto,
organizacja „tautininków” żąda wypędzenia z Litwy już nie tylko polskich urzędników, ale także polskich uchodźców szukających na terenach
wschodniego sąsiada schronienia przed prześladowaniami i przymusową
ekspatriacją do Związku Radzieckiego 72. W tym czasie na lokalnym uniwersytecie językiem wykładowym zostaje język litewski, mimo że w roku
akademickim 1939/1940 na uczelnię zapisało się tylko 51 Litwinów przy
ponad 2000 Polaków 73. Zmianie ulegają nazwy ważniejszych ulic, w tym
ulicy Mickiewicza mogącego stanowić intelektualny pomost łączący zwaśnione narody. W miejsce poety, którego opus magnum otwierają wiekopomne, nostalgiczne słowa: „Litwo, Ojczyzno moja!”, nowym patronem
zostaje namaszczony wielki książę Giedymin 74. Zabiegi te postrzega Mac-
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kiewicz jako znak „płaskiego patriotyzmu” i „szowinizmu” poza „ślepą
polonofobią” własnym krajanom niemającego nic do zaoferowania 75. M ichał Römer, profesor uniwersytetu w Kownie i dawny krajowiec, który
przeszedł na pozycje litewskie, zaniepokojony zapaścią stosunków polsko-litewskich notuje w listopadzie 1939:
Kompleks spraw wileńskich jest trudny. Czynniki polskie w Wilnie konsolidują
się. Narasta w nich opór bierny, który twardnieje i staje się coraz złośliwszy.
Skądinąd w społeczeństwie litewskim, tak w starej Litwie, jak i wśród Litwinów
Wileńszczyzny, narasta impet zdobywczy, niecierpliwa agresja, nie chcąca się liczyć z przesłankami psychicznymi Polaków wileńskich i żądająca kategorycznie
natychmiastowego, 100% przystosowania się ich do wszystkich konsekwencji państwowości litewskiej, którą oni jeno stopniowo przetrawić mogą. Ta niecierpliwość
i radykalizm może pchnąć pewne elementy umiarkowane w objęcia nieprzejednanych i złośliwych wrogów Litwy, których nie brak i którzy swe sidła zastawili76.
Istotnie, gdy w lipcu 1940 r. W ilno zostaje uczynione stolicą Litewskiej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, wśród polskiej ludności miasta
panuje ostentacyjna Schadenfreude. „Były to – komentuje Mackiewicz
– oczywiście najgłupsze, najbardziej ślepe, najbezsensowniejsze uczucia
polityczne, na jakie właśnie zdobyć się może tylko masa, niewyrobiona
i nie kierowana politycznie opinia, a tak dalece pozbawiona instynktu samozachowawczego, iż cieszyć się może z własnej zguby” 77. Litwa i Polska
wkrótce bowiem wspólnie znajdą się pod czerwonym butem Moskwy.
Prezydent Smetona, który niedawno do spółki z premierem Voldemarasem świętował ofiarę W ilna ze strony Sowietów 78, salwuje się ucieczką za
granicę, by w Cleveland – w niespełna 4 lata po anihilacji własnej ojczyzny
– dokonać swoich dni.
Jak boleje M ackiewicz, polityka władz litewskich w latach 1939–1940
była też ostatecznym ciosem zadanym wszelkim ideałom krajowców 79.
W prawdzie po zajęciu Wilna przez Litwinów uzyskali oni zezwolenie na
75
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wydawanie własnego organu prasowego w postaci „Gazety Codziennej” 80
(M ackiewicz opublikował w niej m.in. kontrowersyjny artykuł pt. My W ilnianie, w którym znalazło się wiele gorzkich uwag pod adresem polityki
polskiego rządu wobec mniejszości), jednak wkrótce potem wobec dominacji w kręgach krajowych polskiej inteligencji wileńskiej oraz mimo
deklaracji lojalności i na tę inicjatywę władze litewskie zaczęły spoglądać bez szczególnego entuzjazmu, nękając tytuł stałymi ograniczeniami
cenzorskimi i próbując forsować na jego łamach – wskutek oporu redakcji nieskutecznie – politykę dezintegracji jednolitego frontu polskiego
społeczeństwa 81. Tym sposobem, zarówno w Polsce, jak i na Litwie „krajowcy” byli faktycznie uważani za kolaborantów i zdrajców „sprawy
narodowej” 82.
Cechą wspólną straceńczej polityki polskiej i litewskiej było – zdaniem M ackiewicza – głębokie niezrozumienie istoty ekspansjonistycznej
polityki zagranicznej Kremla, której aparat złożony z propagandy, prowokacji i dezinformacji, służyć miał ostatecznemu celowi, jakim była
komunizacja Europy. Krokiem w tym kierunku było zajęcie pasa tranzytowego między Moskwą i Berlinem. Polityka sowiecka na tym odcinku
od wybuchu wojny polsko-bolszewickiej do września 1939 r. była wzorowym zastosowaniem socjotechniki podziałów (divide et impera) kreowanych między państwam i zajmującymi ten obszar. W tym aspekcie
„czerwony carat” powielał pomysły „białych” poprzedników. O stosunkach panujących jeszcze przed I wojną światową w swoich rodzinnych
kresowych stronach Czesław M iłosz pisze tak: „[...] nie mogło być wskrzeszone W ielkie Księstwo Litewskie, które już rozpadło się na narodowości
nienawidzące panującej Rosji, ale również nienawidzące się wzajemnie,
co tronowi dawało możność wygrywania jednych przeciw drugim” 83. Narody wschodnioeuropejskie najwyraźniej więc – zgodnie z żelazną regułą
Hegla – z historii nie nauczyły się niczego.
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W spólną słabością miał być też szeroko rozumiany brak politycznej
wyobraźni. „Dobry polityk – uważa Mackiewicz – winien być jak numizmatyk – zaledwie spojrzał, chce już widzieć odwrotną stronę medalu.
A w polityce tych stron ilość jest niezliczona” 84. Zarzut ten wileński
krajowiec wielokrotnie stawiał Piłsudskiemu, którego określał m.in.
„zdziecinniałym starcem” 85 oraz „politycznym kretynem” 86. Świadectwem
geopolitycznej indolencji marszałka m iała być m.in. odmowa wsparcia
kontrrewolucji w Rosji oraz ulgowe potraktowanie Armii Czerwonej
podczas wojny polsko-bolszewickiej, które wyrażało się w zgodzie na rozmowy pokojowe. Piłsudski deklarował, że mógłby iść tak daleko, jak
daleko by chciał, a jego ówczesna wstrzemięźliwość zrodziła się z obawy
przed restauracją Imperium Rosyjskiego 87. Krok ten miał wedle M ackiewicza utorować drogę do zwycięstwa komunizmu w Rosji, a następnie
jego ekspansji na Zachód.
Inne zarzuty formułowane pod adresem Piłsudskiego, ale mające zastosowanie również do większości polityków omawianego regionu czasu
„międzyepoki” 1918–1939, dotyczyły niezrozumiałej i pozbawionej myśli
przewodniej praktyki budowania ponadnarodowych sojuszy, często wzajemnie się wykluczających, czego egzemplifikacją mogą być układy o nieagresji zawarte przez Polskę z ZSRR (1932) oraz z Niemcami (1934). Kto
bowiem – w teorii – układa się ze wszystkimi, ten – w praktyce – nie
układa się z nikim. M ultiplikacja podobnych porozumień stwarzać miała
dodatkowo iluzję bezpieczeństwa, której czar prysł dopiero 1 września
1939 r., gdy z pancernika Schelswig-Holstein oddano pierwszą salwę
w kierunku W esterplatte.
Błędem wynikającym z nieznajomości reguł gry politycznej przez
sterników młodych państw była również – zdaniem Mackiewicza – nadmierna ufność w sprawczą moc prawa międzynarodowego. O ile dziś już
powszechnie wiadomo, że wszelkie traktaty i umowy bilateralne m iędzy
Sowietami i państwami trzecimi miały zaledwie warunkowy, taktyczny

84

J. Mackiewicz, Prawda..., op. cit., s. 46.
Ibidem, s. 27.
86
Ibidem, s. 11.
87
J. Mackiewicz, O historii Polski profesora Rhodego, [w:] idem, Szabla..., op. cit., s. 446–447;
J. Mackiewicz, Zwycięstwo..., op. cit., s. 89–91.
85

Józefa Mackiewicza idea restytucji Wielkiego Księstwa Litewskiego...

83

i krótkoterminowy walor88, o tyle ciągle tajemnicą poliszynela pozostaje
wiarołomność aliantów wobec wschodnich sojuszników, czego pierwszym
symptomem stała się bierność W ielkiej Brytanii i Francji po inwazji
Hitlera na związaną z nimi paktami wojskowymi Polskę. Raz jeszcze prorocze okazały się ponure słowa Le Bona:
Żałosne fantazje, które grafomani zowią prawem narodów czy prawem międzynarodowym, stanowią jedynie rodzaj teoretycznego kodeksu towarzyskiego, dobrego
jako rozrywka dla podstarzałych prawoznawców, zbyt zużytych, by się zająć czymś
pożytecznym89.
Grzechem fundamentalnym była jednak nieumiejętność geopolitycznego samookreślenia wyrażająca się w braku spójnej, długoterminowej
i ponadnarodowej wizji polityki zagranicznej w nauce anglosaskiej, określanej niekiedy jako geopolitical code 90. O ile Mackiewicz widział Europę
W schodnią jako odrębny organizm – zarówno pod względem kulturowym, jak i politycznym – o tyle gros lokalnych przywódców politycznych
wiązało swoje interesy, a także polityczne nadzieje z ościennymi mocarstwami lub – podczas wojny – z koalicją aliancką. To alianci, zdaniem
M ackiewicza, przypieczętowali los regionu, najpierw płacąc im za poparcie Stalina w wojnie z Hitlerem 91, a później w milczeniu przyjm ując
sowieckie enuncjacje o „umacnianiu pokoju we wschodniej Europie” 92.
W alny w tym udział przypisuje pisarz W ielkiej Brytanii. Jej stosunek
do państw wschodnioeuropejskich zawierać się miał między tchórzliwą
i głupią polityką appeasementu, której mitem założycielskim stała się niesławna wizyta Chamberlaina w Monachium 1938 roku, oraz zimną i wyrachowaną, a przy tym strategicznie zadziwiająco skuteczną „polityką
obrachunkową” Churchilla czyniącą z Europy W schodniej kartę przetargową w pertraktacjach W ielkiej Trójki 93. W historycznej publicystyce
88
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M ackiewicza tandem Chamberlein–Churchill to nie paradoks, lecz naturalna konsekwencja brytyjskiej doktryny odsuwania teatru działań wojennych od własnego terytorium.
Z powyższych powodów większą jeszcze pretensję kieruje Mackiewicz
w stronę regionalnych liderów politycznych uskuteczniających – na prawach syndromu sztokholmskiego – paranoiczny „filobrytanizm” 94 i obierających życzeniowy kurs na kulturowo i politycznie obce: Londyn, Paryż
i W aszyngton. W opinii konserwatywnego pisarza ich to przede wszystkim rzeczą jest zguba, jaką zgotowały Europie Środkowej i W schodniej
zachodnie mocarstwa. Byli oni nie tylko oporni w przyjmowaniu do
wiadomości wskazanych geopolitycznych faktów, ale również, co gorsza,
owładnięci „faktami alternatywnymi” stanowiącymi osobliwe produkta
nacjonalistycznej imaginacji: mowa tu o rozmaitych narracjach autonomii
i suwerenności, które sam ostanowienie poczytywały za jedyny i ostateczny cel wszelkiej państwowości. Symbolem bankructwa tej narodowo-sobiepańskiej polityki stać się miało się słynne sejmowe przemówienie
premiera Becka z 5 maja 1939 r., w którym ten nie tak dawny orędownik
tradycji mocarstwowej 95, miast starań o nowe wpływy, ludność i terytoria,
GUŁag. Tom I, Poznań 2008, s. 247). Po latach wiemy już jednak (m.in. z bezpośrednich relacji
prywatnych rozmów między prezydentem Rooseveltem i jego synem prowadzonych w kuluarach konferencji w Teheranie), że Churchill naciskał na Roosevelta w kwestii utworzenia
drugiego frontu i zgotowania ewentualnej odsieczy Europy Środkowej i Wschodniej przez
Bałkany, argumentując niebezpieczeństwem niekontrolowanego wzrostu pozycji ZSRR w regionie w czasach powojennych. Argumenty te napotykały jednak na opór zarówno ze strony
Roosevelta chcącego jak najszybciej i jak najmniejszym kosztem przypieczętować los III Rzeszy, jak i Stalina planującego zdyskontować możliwość zachowania rozległej strefy wpływów
na wschodzie Starego Kontynentu (Por. E. Roosevelt, W jego oczach. Wspomnienia 1940–1945,
Warszawa 1948). Z bogatego piśmiennictwa naukowego poświęconego relacjom przywódców
na forum Wielkiej Koalicji wynika też, że w końcu 1943 r. pozycja Churchilla była zbyt słaba,
by forsować odważne swoje żądania. Z czasem bezradny brytyjski premier pogodził się
z porażką i zaczął występować w roli adwokata prawdziwych decydentów. Kiedy podczas
rozmowy z generałem Andersem 26 sierpnia 1944 r. wywołany został wątek zagrożenia komunizacją Polski, Churchill nie zdobył się już na żadne deklaracje natury politycznej, ofiarując sojuszniczemu narodowi jedynie „głębokie współczucie” (N. Davies, Powstanie..., op. cit.,
s. 464). Od momentu, gdy w geście realizacji wzajemnej umowy wojskowej brytyjskie samoloty po inwazji III Rzeszy na Polskę zrzuciły ulotki na linii Zygfryda, historia zatoczyła koło.
94
J. Mackiewicz, Prawda..., op. cit., s. 165.
95
P. Wroński, Józef Beck i jego polityka zagraniczna. Namaścił go Marszałek, http://wyborcza.
pl/magazyn/1,124059,7056499,Jozef_Beck_i_jego_polityka_zagraniczna__Namascil_go.html?
disableRedirects=true (dostęp: 28.11.2017).
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zdeklarował jedynie walkę o honor. O honor jednak – sarkastycznie zauważa M ackiewicz – bój toczy się dopiero wówczas, gdy wszystko, co namacalne i politycznie istotne zostało definitywnie zaprzepaszczone. Od
klasy politycznej – przynajmniej w teorii – mamy prawo oczekiwać czegoś
więcej niż honorowe samobójstwo 96.

5. Podsumowanie
Bez wątpienia postulaty krajowców, w tym także wizja Mackiewicza,
należą bardziej do dziedziny myśli politycznej niż domeny realnej polityki, w której – jeśli nawet były słyszalne – to stanowiły ledwie margines
pozbawiony wymiernego wpływu na to, co dzieje się w głównym nurcie 97. Przyczyną tego odosobnienia jest w jakiejś mierze piętnowany przez
M ackiewicza i nielicujący z tolerancyjną wymową programu krajowców
kolizyjny, nacjonalistyczny kurs obrany w dobie międzywojnia przez
przywódców państw położonych między Rosją i Niemcami 98, jednak należy pamiętać, że na gorączkę nacjonalistyczną, której źródła sięgają nomen
omen XIX wieku, nałożyło się wiele zadawnionych dyferencji kulturowych dzielących poszczególne narody domniemanego W ielkiego Księstwa,
jak choćby opisywany przez M iłosza konflikt między katolicyzmem (Polacy i Litwini) i prawosławiem (Białorusini, Ukraińcy) 99. Rzeczywiste stosunki społeczne panujące pośród zróżnicowanej populacji K resów były
nieraz dalekie od idyllicznych wyobrażeń zaczerpniętych z literackich
obrazów i publicystyki autora Buntu rojstów.
Pisarz, który deklarował narodowość „antykomunistyczną”, a za swój
kraj pochodzenia uznawał „Europę Wschodnią”, nie pomylił się w prognozach dotyczących nieuchronnej komunizacji tego regionu 100. Zgodnie

96

Ibidem, s. 29.
Sam Mackiewicz był niekiedy określany „pogrobowcem” idei krajowej (W. Lewandowski, Rosja..., op. cit., s. 549).
98
J. Mackiewicz, Tak zwany Wschód Europejski, [w:] idem, Wieszać..., op. cit., s. 420.
99
Cz. Miłosz, Rodzinna..., op. cit., s. 61.
1 00
Zob. np. D. Magier, Idea krajowa Józefa Mackiewicza, „Szczerbiec” 2003, nr 5–8, http://
www.jozefmackiewicz.com/ojm042.htm (dostęp 23.12.2017).
97
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z jego przewidywaniami trwający hucznie przez 20 lat międzywojnia „karnawał nacjonalizmów” znalazł swój finał pod skrzydłami Wielkiego Brata,
a prężący uprzednio muskuły we wzajemnych utarczkach wschodnioeuropejscy „bracia mniejsi” wreszcie, prawem niepojętej ironii historycznego
losu, zostali na trwałe połączeni. Przez następne pół wieku mieli stawać
na baczność, gdy zagra kremlowska trąbka.
Czy ich uprzednia integracja – abstrahując od wszelkich skomplikowanych kwestii dotyczących choćby problematyczności jej politycznej
formuły – mogła pokrzyżować szyki dziejowej Nemezis, jaka rzuciła je
między zębate tryby Berlina i Moskwy? Negatywne na ogół odpowiedzi,
jakich udzielają na to pytanie wiodące narodowe historiografie wschodnioeuropejskie, naznaczone są często typowym „kompleksem pigmejskim”,
dla którego wszelkie narodowe ambicje – same przez się zrozumiałe i dogłębnie słuszne – napotykają na opór wysoce niesprzyjających warunków
zewnętrznych. Ten dziwny fatalizm głosi, że w historii zawsze dzieje się
to, co musi się dziać, przez co każda, nawet skrajnie zła polityka zyskuje
sankcję odpowiedniości. Mackiewicz nie sili się na odpowiedź. Podaje
tylko pod rozwagę casus Finlandii, która podczas wojny zim ow ej samodzielnie była w stanie w pojedynkę przez długie miesiące dziesiątkować
wroga na linii Mannerheima 101. W ydaje się więc, że restytucja Wielkiego
Księstwa Litewskiego, a następnie rozszerzenie procesu integracji na pozostałe państwa Europy Środkowej i W schodniej, i budowa bloku geopolitycznego sięgającego z Helsinek do Pragi, jakkolwiek nie mogłaby
stanowić gwarancji bezpieczeństwa, a w sytuacji konfliktu nie byłaby bynajmniej rękojmią zwycięstwa, z całą pewnością – zarów no z wojskowego, jak i geopolitycznego punktu widzenia czyniłyby omawiany region
silniejszym wobec ościennych potęg. Reszta jest rzeczą historycznej wyobraźni i spekulacji.
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JÓZEFA MACKIEWICZA IDEA RESTYTUCJI WIELKIEGO KSIĘSTWA
LITEWSKIEGO W KONTEKŚCIE GEOSTRATEGII PAŃSTW EUROPY
WSCHODNIEJ W DOBIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
Artykuł jest próbą syntezy poglądów Józefa Mackiewicza odnośnie do idei
wskrzeszenia państwowości Wielkiego Księstwa Litewskiego w dobie międzywoj-

Józefa Mackiewicza idea restytucji Wielkiego Księstwa Litewskiego...

89

nia. Jego celem jest prezentacja kulturowych i politycznych podstaw wskazanego
projektu obecnych w rozważaniach tzw. krajowców wileńskich, ale także źródeł
zasadniczo nieobecnych w myśli krajowej w postaci geopolitycznego rachunku
zysków i strat, który Mackiewicz wysuwa na plan pierwszy. Omówione zostały
także przyczyny, dla których realizacja wizji Mackiewicza, jak również podobnych
projektów zakładających pogłębianie integracji i współpracy między państwami
Europy Wschodniej, w istniejących warunkach politycznych była niemożliwa.
Słowa kluczowe: Wielkie Księstwo Litewskie, geopolityka, nacjonalizm, międzywojnie, Europa Wschodnia.

JÓZEF MACKIEWICZ’S IDEA OF RESTORATION OF THE GRAND DUCHY
OF LITHUANIA IN THE CONTEXT OF THE GEOSTRATEGY OF THE STATES
OF EASTERN EUROPE IN THE PERIOD OF THE TWO DECADES BETWEEN
THE WORLD WARS
The paper is an attempt at summarising Józef Mackiewicz’s views concerning
the idea of resurrection of the statehood of the Grand Duchy of Lithuania in the
interwar period. Its objective is to present the cultural and political foundations
for the project in question that were present in deliberations of the so-called
‘Vilnius natives’ but also sources that are basically absent in the domestic thought
in the form of a geopolitical profit and loss account that Mackiewicz brings to the
fore. The paper also discusses the reasons (the ‘carnival of nationalisms’) due to
which the accomplishment of Mackiewicz’s vision, as well as of similar projects
implying enhanced integration and cooperation between the states of Eastern
Europe, was impossible in the existing political conditions.
Keywords: Grand Duchy of Lithuania, geopolitics, nationalism, interwar era,
Eastern Europe.
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PRACA WYCHOWAWCZA WŚRÓD UKRAIŃCÓW
W WOJSKU POLSKIM W LATACH 1921–1939

Zakończenie działań wojennych i przejście wojska do służby w warunkach pokoju spowodowały istotne zmiany w organizacji jego życia
wewnętrznego. Oprócz reorganizacji, ważnym czynnikiem, który wywarł
istotny wpływ na sytuację w armii, był napływ rekrutów narodowości niepolskiej. W dużej mierze było to spowodowane poszerzeniem powszechnego obowiązku służby wojskowej na tereny „kresów wschodnich”. Tak,
począwszy od 1921 r., do W ojska Polskiego zaczęto pobór wszystkich
chłopców z W ołynia, a od jesieni 1922 r. – z Galicji W schodniej. W rezultacie w wojsku gwałtownie wzrosła liczba przedstawicieli mniejszości
narodowych, przeważnie Ukraińców. Od 1 m aja 1923 r. w W ojsku Polskim służyło 24 517 „Rusinów” (w ten sposób nazywano Ukraińców
z Galicji Wschodniej) i 18 744 „Ukraińców” (m ężczyzn, pochodzących
z W ołynia, Polesia, ziemi Chełmskiej i innych terenów dawnego Imperium Rosyjskiego), którzy wynosili odpowiednio 9,59% i 7,33% od ogólnej liczby wojska 1. Ogólnie rzecz biorąc, od 1923 r. w W ojsku Polskim
ponad 30% szeregowych stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych, obojętni, a czasem nawet wrogo nastawieni do Państwa Polskiego 2.

1
Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego (Dalej – CAW), nr I.303.4, poz. 2676 (Komunikat informacyjny „Obce
narodowości w Armii Polskiej”, 18.X.1923 r.).
2
J. Odziemkowski, Praca wychowawcza w armii II Rzeczypospolitej, „Niepodległość i pamięć” 1998, nr 10, s. 202.
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W taki więc sposób wojsko Rzeczypospolitej faktycznie przekształciło się
z narodowego w państwowe 3.
Gwałtowny wzrost w wojsku liczby Ukraińców – dotychczasowych
przeciwników konfliktu zbrojnego w Galicji W schodniej – wywołał szczególne obawy wśród kierownictwa wojskowo-politycznego. W latach 1922–
–1923 II Oddział Sztabu Generalnego przeprowadził pierwsze badania
dotyczące poziomu rekrutów, ich stosunku wobec państwa polskiego.
W przedstawionym referacie od 17 czerwca 1922 r. pt. Obce narodowości
w W ojsku Polskim „U kraińcy” zostali opisani w następujący sposób:
Uświadomienie obywatelskie – małe. Przejawy uświadomienia narodowego – bardzo różnorodne. Poborowi nie umieją określić swego pochodzenia narodowego
i nazywają się mianem – na równi z Białorusinami – jako „tutejsi”. Brak dostatecznego uświadomienia narodowego w dużej mierze wpływa na ustosunkowanie się
rekruta ukraińskiego do Państwowości Polskiej. Brak zupełny zrozumienia obowiązków obywatelskich wobec państwa. Praca w pułkach nad uświadomieniem
obywatelskim rekruta mogłaby uczynić zeń obowiązkowego obywatela Rzeczypospolitej. W pojęciu wojskowym – posiada wartość dodatnią. Jest posłuszny, chętnie
spełnia rozkazy, usłużny4.
Z upływem czasu M inisterstwo Spraw W ojskowych zaczęło dostawać
bardziej szczegółowe informacje. Tak więc, w meldunku z dnia 30 stycznia
1925 r., dowództwo OK I (W arszawa) dla jaśniejszego opisu „U kraińców”
podzieliło ich, ze względu na pochodzenie, na dwie grupy: 1) z Wołynia
i 2) z Polesia:
3

Polski badacz T. Kowalski zaznacza, że w czerwcu 1922 r. minister spraw wojskowych
K. Sosnkowski w rozjaśnianiu dowódcom okręgów korpusów stwierdził, że „armia nasza konstytucyjna nosi nazwę «narodowej», jaką faktycznie była i w latach 1918, 1919 i 1920; jednakże
dziś, w chwili powoływania do szeregów elementu obcego, siłą rzeczy faktycznie armia staje
się «państwową», a tym samym w dziedzinie organizacji jak i wyszkolenia, leży cały szereg
zagadnień, które muszą być jak najprędzej rozstrzygnięte” (T. Kowalski, Pobór mniejszości narodowych do wojska II Rzeczypospolitej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1996, nr 1, s. 75).
4
CAW, nr I.371.8, poz. 275 (Obce narodowości w Wojsku Polskim, 17 czerwca 1922 r.). Dla porównania Białorusinów w tym samym dokumencie scharakteryzowano tak: „Na ogół poziom
umysłowy bardzo niski. Duży procent analfabetów. Zupełny brak uświadomienia politycznego, zarówno pod względem narodowym, jak i państwowym. Łatwo podlegający wpływom,
a tym samym i wszelkiej agitacji politycznej. Uświadomienie narodowe białoruskie – bardzo
słabe. Uważają się przeważnie za «tutejszych». Stosunek do Państwowości Polskiej na ogół dość
przychylny, lecz wyczekujący. Wartość wojskowa – dodatnia. Wytrwały fizycznie, przyzwyczajony do twardego życia, szanujący władzę, posłuszny”.
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Pierwsi narodowo mniej uświadomieni od Rusinów ze wschodniej Małopolski,
więcej natomiast od Ukraińców z Polesia – są elementem łatwo podpadającym
na uświadamiający wpływ niewielkiej chociażby garstki rozagitowanych Rusinów
ze wschodniej Małopolski. Wynikiem tego jest przyznawanie się do narodowości
ukraińskiej i tych, którzy początkowo deklarowali się jako „swoi”, „miejscowi”,
„Wołyniacy”. Dodać należy, że Ukraińcy wołyńscy po większej części nie odróżniają narodowości od wyznania. Ukraińcy z Polesia niemal zupełnie nieuświadomieni – są podatnym elementem zarówno do ruskich i ukraińskich tendencji
uświadomienia narodowego, jak i do skutecznej asymilacji ze strony kolegów-Polaków5.
Pierwsze w yniki obserwacji Ukraińców z Galicji Wschodniej pojawiły się za kilka miesięcy po ich poborze. Tak więc w jednym z raportów
dowództwa OK V (Kraków), dotyczącym zachowania się mniejszości narodowych w wojsku w styczniu–lutym 1924 r., stwierdzono, że:
Rusini uważają służbę w W.P. za sprawę obcą. W rozmowach wrogiego usposobienia nie zdradzają. Większa część jest zupełnie obojętna, do jakiego państwa
należy. Podbudzani są przez bliskie im osoby cywilne za pomocą listów, co usposabia ich nieufnie i podejrzliwie [...] Karni i posłuszni [...] Uświadomienie narodowe u Rusinów, Żydów, a szczególnie Niemców wysoko rozwinięte [...] Rusini
uznają różnicę między narodowością a obywatelstwem, tego ostatniego obowiązku
nie wykonują nazbyt chętnie6.
Dla porównania dowództwo OK I (W arszawa) w meldunku za okres
od 1 października 1924 r. do 1 stycznia 1925 r. stwierdziło:
Rusini ze Wschodniej Małopolski – zwarci, najinteligentniejsi i najbardziej narodowo uświadomieni ze wszystkich innych słowiańskich mniejszości narodowych
– silnie podkreślają swoją odrębność narodową przez: a) odosobnienie się od
swych kolegów-Polaków, b) krnąbrność i niechęć ujawnioną w wykonaniu rozkazów, c) rozmowy i śpiewanie piosenek w rodzinnym języku, d) czytaniu ruskich
gazet itp.7.

5

CAW, nr I.303.4, poz. 2510 (Raport narodowościowy za czas od 1.X.1924 r. do 1.1.1925 roku).
Ibidem, nr I.371.5/A, poz. 394 (Raport o zachowaniu się niepolskich nar. w oddziałach D.O.K.
Nr. V. Kraków w miesiącu styczniu i lutym 1924).
7
Ibidem, nr I.303.4, poz. 2510 (Raport narodowościowy za czas od 1.X.1924 r. do 1.1.1925 roku).
6
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Jednak poziom świadomości narodowej Ukraińców, ich wykształcenie,
zachowanie nie były czynnikam i nadmiernie destabilizującymi. W ażnym
problemem armii polskiej na początku lat dwudziestych była dezercja.
Jej apogeum nastąpiło w latach 1923–1924. Analizując przyczyny ucieczek
Ukraińców, dowódcy okręgów korpusów stwierdzili, że najczęściej spotykane były: niechęć do służby w Wojsku Polskim (!), niewystarczające
wsparcie finansowe (brak umundurowania, złe odżywianie), trudne stosunki szeregowych z dowództwem, kłopoty rodzinne, choroba szeregowych lub krewnych itp. 8. Niechęć (!) Ukraińców, głównie pochodzących
z Galicji W schodniej, do służby w Wojsku Polskim była wynikiem niedawnej wojny polsko-ukraińskiej, utratą państwowości ZURL i wciąż
żywych wspomnień o wojnie o Lwów, agitacji przedpoborowej9.
W sprawozdaniach dowódcy jednostek proponowali różne sposoby
walki z dezercją – zwiększenie odpowiedzialności karnej, bardziej dokładną kontrolę dokumentów szeregowych poza terenem jednostek, szczególnie na dworcach kolejowych, polepszenie zaopatrzenia żołnierzy, walka
z nadużyciami ze strony oficerów/podoficerów itp. Jednak jednocześnie
stwierdzono, że jednym z czynników przyczyniających się do zmniejszenia poziomu dezercji powinna stać się umiejętnie zorganizowana praca
wychowawcza, przed poborem, a szczególnie w czasie służby. Niektórzy dowódcy za jej ważny element uznawali wychowanie obywatelskie.
„By usunąć zło jakim jest dezercja w armii należy rozwinąć już od młodości w każdym poczucie obowiązku jako obywatela Państwa Polskiego”
– stwierdzono w meldunku dowództwa 12 Pułku Piechoty w W adow icach
OK V (Kraków) 10. W ten sposób, ze względu na duży napływ do armii
8
P. Stawecki, Z badań nad dyscypliną, przestępczością i moralnością wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000, s. 17.
9
CAW, nr I.371.5/A, poz. 204 (Meldunek o stanie dezercji za miesiąc kwiecień 1923 r. z podaniem przyczyn dezercji, wnioski i opinie Dowództw); ibidem, nr I.371.1/A, poz. 29 (Dowództwo
Okręgu korpusu № I do (według rozdzielnika), lipiec 1923 r.).
10
Ibidem, nr I.371.5/A, poz. 204 (Meldunek o stanie dezercji za miesiąc luty 1923 r. z podaniem
przyczyn dezercji, wnioski i opinie Dowództw). Uskutecznić pracę wychowawczą proponowali
również dowódcy i innych jednostek wojskowych okręgu. Więc w meldunku o stanie dezercji
za czerwiec 1923 r. Dowództwo 11 pułku piechoty (m. Tarnowskie Góry) proponowało, jako
jeden ze sposobów zmniejszenia poziomu dezercji, uskutecznienie pracy wychowawczej, wychowanie poczucia obowiązku obywatelskiego rekrutów, niezależnie od ich narodowości (CAW,
nr I.371.5/A, poz. 204 (Meldunek o stanie dezercji za miesiąc czerwiec 1923 r. z podaniem przyczyn
dezercji, wnioski i opinie Dowództw).
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niepolskiego, jednak głównie ukraińskiego elementu, władze polskie uznały za konieczne wykorzystanie czasu pobytu w armii dla polonizacji oraz
integracji społecznej.
M imo wielkiego zapotrzebowania, praca wychowawcza w armii
w pierwszych latach powojennych została zorganizowana dość słabo.
Przejście armii na służbę w warunkach pokoju spowodowało zmiany
w organizacji i jej przeprowadzeniu. Został zlikwidowany cały układ pionowy wojskowych oficerów, którzy zajmowali się pracą wychowawczą
w poprzednich latach. Jednocześnie główny nacisk położono na pracę
oświatową. Armia zdecydowała się na rozwiązanie ambitnego zadania
– zwalczanie analfabetyzmu wśród rekrutów. 14 marca 1922 r. Ministerstwo Spraw W ojskowych wydało instrukcję O przymusowym nauczaniu
w W ojsku Polskim. Dokument przewidywał cztery poziomy nauczania,
które odpowiadałyby czterem podstawowym klasom szkolnym. Każdy
poziom powinien trwać 250 godzin. Program przewidywał naukę języka
polskiego, arytmetyki i geometrii, historii Polski, geografii, przyrody
i przyswajanie wiedzy o Polsce 11.
Bez wątpienia wdrożenie tego programu było niezbędne, ponieważ
poziom wykształcenia rekrutów był niezwykle niski i stanowił przeszkodę w szkoleniu wojskowym. W pierwszej połowie lat dwudziestych liczba
rekrutów, którzy nie umieli czytać i pisać, wynosiła czasem prawie połowę
niektórych jednostek wojskowych 12. Poziom analfabetyzmu był również
wysoki wśród Ukraińców. Tak, na przykład, w wyniku przeprowadzenia
poboru w grudniu 1922 r. – styczniu 1923 r. z Galicji W schodniej do
OK V (Kraków) skierowano 8446 rekrutów, z których, zgodnie z raportem dowództwa korpusu, 1854 było analfabetami, 4468 – półanalfabetami
(74% wszystkich rekrutów). W większości, jak zaznaczono w meldunku,
byli to „Rusini” 13. Należy tu zauważyć, że przedstawicieli mniejszości

11
J. Kęsik, Praca oświatowo-wychowawcza wśród mniejszości narodowych w Wojsku Polskim
1918–1939, [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej
1918–1939, Z. Karpuś, W. Rezmer (red.), Toruń 2001, s. 215.
12
Ibidem.
13
CAW, nr I.303.5, poz. 206 (Dow. Okr. Korp. № V w Krakowie do Ministra spraw wojskowych,
15.IX.1923. Program dwuletniej pracy oświatowo-wychowawczej w formacjach, zakładach i urzędach
wojskowych Krakowskiego Okręgu Korpusnego, L.11641/III. Tajne), s. 49.

Praca wychowawcza wśród Ukraińców w Wojsku Polskim...

95

narodowych, którzy deklarowali nieznajomość języka polskiego, III Oddział Sztabu Generalnego polecał zaliczać do analfabetów, nawet jeśli
rekrut potrafił czytać i pisać w swoim języku ojczystym 14. Jednocześnie
należy wziąć pod uwagę fakt, że dowódcy jednostek informowali, że
Ukraińcy z Galicji W schodniej często ukrywali fakt uzyskania wykształcenia i znajomości języka polskiego, co objawiało się w krótkim
czasie 15, czasami udawali, że są upośledzeni umysłowo 16. W każdym wypadku, praca oświatowa w wojsku przynosiła pozytywne rezultaty i zwiększała możliwości szkolenia i prowadzenia pracy wychowawczej wśród
rekrutów.
Po przejściu armii na służbę w warunkach pokoju, istotne zmiany
zaszły również w prowadzeniu pracy wychowawczej. Zgodnie z planem
Sztabu Generalnego, w czasie pokoju mieli ją prowadzić oficerowie jednostek wojskowych, którzy często nie byli przygotowani do pełnienia
takich obowiązków. Aby im jakoś pomóc, została opublikowana książka M ariana Porwita pt.: Nauka o powinnościach żołnierza, która stała się
swoistym poradnikiem metodycznym. Zgodnie z zawartymi w niej założeniami, funkcjonariusze musieli kształcić poczucie miłości żołnierzy do
Ojczyzny, a w wypadku przedstawicieli mniejszości narodowych – do kraju zamieszkania, gotowość do ofiarności na rzecz jego dobra i obrony
Ojczyzny, honor żołnierski, odwagę, towarzyskość, inicjatywę, a co najważniejsze – gotowość bojową. W ażną rolę w pracy wychowawczej odgrywało czytanie gazet i książek w bibliotekach żołnierskich, odwiedzanie
teatrów, oglądanie filmów. Założenie bibliotek, uzupełnianie ich zbiorów
odbywało się kosztem państwa, ale czasem także za pieniądze oficerów 17.
Nieco gorzej było z tworzeniem i funkcjonowaniem teatrów, demonstracją filmów, ponieważ w wielu jednostkach wojskowych brakowało aparatów projekcyjnych (patrz Tabela 1).
14

Ibidem, nr I.303.5, poz. 26 (Odpis Oddziału III Sztabu Generalnego do Dowództwa Okręgu
Korpusu № V o Programie dwuletniej pracy oświatowo-kulturalnej w wojsku, 30.X.1923 r.,
L.11641/OK/III Szt.), s. 350.
15
T. Kowalski, Mniejszości narodowe w Siłach Zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej
(1918–1939), Toruń 1997, s. 113; CAW, nr I.371.7/A, poz. 26 (Raport wojskowo-narodowościowy
i raport o stanie i przyczynach dezercji, 7 czerwca 1930 r.).
16
Ibidem, nr I.371.7/A, poz. 26 (Raport wojskowo-narodowościowy, 29 maja 1931 r.).
17
F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, s. 43–44.
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Tabela 1. Liczba bibliotek, teatrów i aparatów projekcyjnych w OK I–X
od stycznia 1924 r.18
Biblioteki
żołnierskie
DOK

Teatry żołnierskie

Kina (aparaty
projekcyjne)
Uwagi

Liczba

Liczba
dzieł
(tomów)

Żołnierskie

Dla
żołnierzy!

№I

163

93 182

14

**

16

3

№ II

32

15 511

9

4

6

2

№ III

52

28 600

12

***

3

2

№ IV

39

19 306

4

2

1

1

№V

46

40 693

10

16

10(15*)

4(9*)

№ VI

36

21 777

14

****

1

1

№ VII

109

29 134

10

–

5

4

№ VIII

60

34 703

7

4

7*

6*

№ IX

54

28 419

8

3

3

43

41 872

10

634

353 197

98

№X
Razem

26

Ogółem Czynne

4

2

71

37

! dla
żołnierzy
dają
bezpłatne
przedstawienia lub
za zniżką
teatry
miejskie,
prywatne
lub
amatorskie

* aparaty projekcyjne
** teatry miejskie i prywatne
*** teatry miejskie, m. Wilna i Grodna
**** teatry miejskie i amatorskie

Najważniejszą formą pracy wychowawczej były pogadanki. W czasie
ich prowadzenia studiowano nie tylko obowiązki żołnierzy, ale także
niektóre tematy dotyczące historii Polski, historii i tradycji W ojska Polskiego 19. W tym celu używano różnych materiałów pomocniczych. Na
początku 1923 roku wydawnictwo „Biblioteczki pogadankowej” wysłało do
M inisterstwa Spraw W ojskowych cztery broszury: 1) Rzut oka na Polskę,
2) Bogactwa Polski, 3) Początki dziejów naszych, 4) Pierwsi Piastowie. Dwie
18

CAW, nr I.303.5, poz. 208 (Odpis o bibliotekach żołnierskich, teatrach żołnierskich i kinach
w oddziałach, L.15134/OK., Zał. № 1), s. 14.
19
Wychowanie obronne w Polsce, L. Wyszczelski, M. Wiśniewska (red.), Siedlce 2007, s. 94.
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pierwsze zostały zakwalifikowane przez Ministerstwo spraw wojskowych
jako bardzo dobre i przystosowane do poziomu słuchaczy, stanowiąc
gotowy materiał pogadankowy dla prelegenta. Dwie inne mogły być wykorzystane z tym zastrzeżeniem, że prelegent odpowiednio musi je przystosować do poziomu słuchaczy 20.
Jednocześnie, w celu lepszej organizacji pracy w jednostkach, III Oddział Sztabu Generalnego okresowo wysyłał dowództwom OK tematy
wykładów wraz z polecaną literaturą do ich przygotowania. 11 listopada
1925 r. Dowództwo OK dostało Tematy do wykładów z wiedzy ogólnej na
okres zimowy. Pierwszy wykład Obecne granice Państwa Polskiego miał
zapoznać słuchaczy z ówczesnymi granicami Polski, porównać je z granicami Rzeczypospolitej sprzed 1772 r. Poszczególne wykłady były poświęcone sąsiadom Polski – Rosji i Niemcom. Podczas zajęć żołnierzy
planowano poinformować o granicach polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich z geopolitycznego punktu widzenia, o historii stosunków Polaków
ze wspomnianymi narodami. Na dodatek, analizując stosunki z Niemcami, wykładowcy musieli scharakteryzować trwałą obronę Polaków przed
niemieckim „Drang nach Osten”. Stosunki z Rosją polecano przedstawiać
przez pryzmat najważniejszych momentów walki polsko-rosyjskiej (działalność królów Stefana Batorego, W ładysława IV, Powstanie Kościuszkowskie, Listopadowe i Powstania Styczniowe itp.). Niektóre wykłady
dotyczyły stosunków z państwami bałtyckimi, dostępu Polski do morza,
Gdańska, Prusów W schodnich, Śląska, Traktatu W ersalskiego, ówczesnego stanu finansowego i gospodarczego Polski, jej kultury 21.
W ażne miejsce w pracy oświatowo-wychowawczej zajmowały mniejszości narodowe, zamieszkujące Polskę, a zwłaszcza Ukraińcy z Galicji
W schodniej. W e wczesnych latach powojennych tworzyli w wojsku atmosferę napięcia, która panowała w stosunkach polsko-ukraińskich, okazywali nieufność, niechęć do służby w wojsku, które było przeciwnikiem
w niedawnej walce o własną państwowość. Praca w ychowawcza miała nie
tylko zmniejszyć poziom dezercji wśród „Rusinów”, ale także tworzyć
pozytywny obraz Polski – kraju zamieszkania. Ta praca powinna była
20

CAW, nr I.303.5, poz. 208 (Minister Spraw Wojskowych o broszurach wydawnictwa „Biblioteczki Pogadankowej”, dn. 22.XII.1923, L. 14213/O.K.), s. 3–4.
21
Ibidem (Tematy do wykładów z wiedzy ogólnej, L.7558/Reg.), s. 294–297.
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pomóc zasymilować i zintegrować ich, byłych przeciwników, ze społeczeństwem II Rzeczypospolitej. Biorąc to pod uwagę, dowództwa okręgów korpusów, gdzie liczba „Rusinów” w jednostkach wynosiła znaczny procent,
usiłowały prowadzić wykłady z historii stosunków polsko-ukraińskich
w Galicji W schodniej.
Przykładem może być OK V (Kraków). 15 marca 1923 roku dow ództwo tego okręgu wysłało do III Oddziału Sztabu Generalnego W ytyczne
do pogadanek z żołnierzami ze wschodu, podpisane przez dowódcę okręgu
generała dywizji Józefa Czikela. Przedstawiały one treść popularnych wykładów z Ukraińcami ze W schodniej Galicji. Punktem wyjścia takich
wykładów, zdaniem autora dokumentu, miała być opowieść o genezie
„nienawiści Rusinów do nas (Polaków – I.M .)”. Dlatego, twierdził J. Czikel, opowiadając rekrutom o początkach konfliktu polsko-ukraińskiego
w Galicji Wschodniej, przede wszystkim trzeba podkreślić, że:
[...] do roku 1848 Polacy i Rusini żyli z sobą w świętej zgodzie, Polacy żenili się
z Rusinkami, Rusini z Polkami, jedni i drudzy uczęszczali bądź to do cerkwi, bądź
to do kościoła, żyli jak bracia, jako dzieci jednej ziemi. W roku 1848 w tak zwanej
„wiośnie ludów”, gdy przeciw absolutnemu rządowi austryjackiemu powstały rewolucje w Wiedniu, w Krakowie i we Lwowie, na wzór Włoch, Francji i Niemiec,
rząd austryjacki, chcąc stłumić powstanie (rewolucję) we Lwowie, chwycił się
piekielnego środka, którego używał zawsze w poskramianiu swych „kochanych
ludów”. Bojąc się, by do rewolucji nie przyłączyli się także i Rusini, przekupił
przywódców (agitatorów) ruskich i przez nich rzucił w lud ruski hasło odrębności
narodowej, wzniecał wśród Rusinów niechęć do Polaków, których przedstawiał
jako gnębicieli narodowości ruskiej. Podżegani przez ówczesnego namiestnika,
przekupieni agitatorowie ruscy domagali się od Austrji podziału b. Galicji na część
polską i ruską. Tu się narodziła ta nienawiść ruska, a matką jej była przetworna
Austrja, wspólny wróg i Polaków i Rusinów22.
Osobnym tematem wykładów wychowawczych dla „Rusinów” był temat niepodległości Ukrainy. Zdaniem generała, szeregowych trzeba było przekonywać, że jej powstanie i umocnienie w umysłach Ukraińców
było związane z Austrią jeszcze w XIX wieku. Przewidując w przyszłości
wojnę z Rosją, Austriacy pragnęli zagwarantować sobie wsparcie przynajmniej części Rusinów, obawiając się, żeby nie wsparli Rosji w tym
22

Ibidem, poz. 206 (Wytyczne do pogadanek z żołnierzami ze wschodnich granic Rzeczypospolitej, 15.III.1923, L.1608/VII. Tajne.), s. 232.
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konflikcie. W tym celu Austriacy, jak twierdzi autor, obiecali części
wpływowych Rusinów, że „im utworzy wolną Ukrainę, gdy pomogą do
pokonania Rosji”. W rezultacie „część Rusinów uwierzyła obiecance,
byli to Ukraińcy, część zaś pozostała wierna dotychczasowym swym hasłom, byli to Moskalofile”. W ten sposób Rusini zostali podzieleni na
dwie konkurujące grupy i w największym stopniu skorzystały na tym
Austro-W ęgry. Austriakom absolutnie nie chodziło o Ukraińców, o ich
przyszłość, oni chcieli osiągnąć swój cel – sprowokować walkę między
Rusinami, a następnie gnębić jednych i drugich. Potwierdziła to I wojna światowa, kiedy A ustriakom nic nie przeszkadzało „do wtrącania do
więzienia w czasie wojny, i M oskalofilów i Ukraińców, do wieszania na
szubienicach tysięcy niewinnego nieraz ludu ruskiego, obałamuconego
przewrotną polityką”. Taką sam ą praktykę, uważa autor, Austriacy stosowali także do Polaków, W ęgrów, Czechów i N iem ców 23. „Teraz szerzą ją
(ideę niepodległej Ukrainy – I.M .), wnioskował generał, dalej ludzie, którym dobrze się dzieje z tem, bo nic nie robią, majątek zebrali i dążą do
tego, by byli hetmanami, ministrami, a lud ruski żeby na nich pracował” 24.
W ażne miejsce w systemie wykładów wychowawczych poświęcone
było tematyce Galicji W schodniej, ponieważ pochodziło stąd wielu szeregowych. D latego o okolicznościach jej wejścia do Polski, jej roli w rozwoju tego obszaru, autor proponował opowiadać według następującego
schematu:
Grody czerwieńskie, czyli prawie cała b. wschodnia Galicja należała już przed tysiącem lat do Polski za Mieczysława I, ale przynależność ta nie była trwała. Ruś
czerwona przechodziła z rąk do rąk, książęta ruscy odbierali ją, to znowu przyłączali ją królowie polscy do Polski. Pod opieką Bolesława Chrobrego i Śmiałego
chronili się książęta ruscy i obaj ci królowie polscy uproszeni przez książąt ruskich wyprawiali się na Ruś, by tam zrobić porządek. Dopiero za Kazimierza W.
w r. 1340 Ruś drogą spadku dostała się trwale pod panowanie Polski. Była ona
wówczas do pustyni podobna, wyludnione wsie i miasta spalone i zburzone, bo
przez Ruś ciągle przechodzili Tatarzy. Ci chcieli Kazimierzowi W. Ruś odebrać,
bo ona im podlegała, ale Kazimierz W. pobił Tatarów i zabrał się do zagospodarowania Rusi. Przyrzekł on ludowi ruskiemu opiekę, poszanowanie wiary, praw
i zwyczajów, a Rusini sami złożyli mu przysięgę na wierność. Pod rządami Polski
23
24

Ibidem.
Ibidem.
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Ruś zaczęła się szybko podnosić, Kazimierz W. wnet ją zagospodarował tak, jak
Polskę, sprowadzał kolonistów, krzewił tam oświatę i bronił kresów wschodnich
od napadów tatarskich25.
Zgodnie z W ytycznemi... wykładowca musiał stale podkreślać, że zaczynając od K azimierza III Polacy i Ukraińcy, a od 1569 r. także Litwini,
dobrowolnie, a nie drogą przemocy, mieszkali w jednym państwie 26.
W raz z powstaniem państwa Moskiewskiego, przekonuje generał, stosunki między dwoma narodami stopniowo zaczęły się pogarszać. Moskwa
zasiała pierwsze ziarna nienawiści, za pomocą kłamstwa, pustych obietnic negatywnie nastawiała Ukraińców wobec Polski. Opisując politykę
M oskwy wobec Rzeczypospolitej w XVII wieku, w szczególności przed
i po powstaniu Chmielnickiego, należy podkreślić następujące:
Doprowadziła (Rosja – I.M.) do tego, że Kozacy pod Chmielnickim powstali przeciw Polsce, połączywszy się z Tatarami i Turkami, a zadawszy Polsce wiele ran,
poddali się Moskwie. I ta dostawszy teraz Kozaków w swe ręce pokazała, co umie.
Zniszczyła swobody kozackie w zupełności i w jak najstraszliwszy sposób poczęła
ludność gnębić. Teraz przejrzeli Kozacy na oczy, ale już było za późno. Kraj niegdyś kwitnący przedstawiał teraz obraz nędzy i zniszczenia, wsie i miasta popalone,
zburzone, a ludność zdziczała27.
M oskwa, przekonuje autor, była zaangażowana w podżeganie do powstania hajdamaków i zainicjowała rozbiory Polski pod koniec XVIII
wieku. W XX wieku imperialną, agresywną politykę carskiej Rosji kontynuowali bolszew icy, usiłujący nastawić Ukraińców Galicyjskich przeciwko polskiemu rządowi, by tylko osłabić Polskę 28.
Przedstawiając główne tematy wykładów, generał proponował nie unikać, lecz wyjaśniać „Rusinom” kwestie poruszone w referacie, propagować ideę pokojowego współżycia, jak to było w czasach starożytnych,
akcentować wspólną walkę i zwycięstwo nad Niemcami i Rosjanami. Odpowiedź Sztabu Generalnego na proponowane przez generała J. Czikela
W ytyczne... pozostaje nieznana. Jednak jest dość oczywiste, że rozumowa25
26
27
28

Ibidem, s. 233.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 234.
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nia generała dotyczące zarówno pracy wychowawczej, jak i propozycji
przejścia nauczania z czterostopniowego do dwustopniowego w Żołnierskich Szkołach Nauczania Początkowego nie były w spierane w Sztabie
Generalnym 29.
Podczas analizy dokumentu uwagę zwraca brak wiedzy autora w zakresie dziejów stosunków polsko-ukraińskich, naiwna interpretacja poszczególnych wydarzeń, w tym rewolucji w latach 1848–1849. Trudno nie
zgodzić się z opinią polskiego badacza Ryszarda Torzeckiego, że polskie
elity, w tym wojskowe, nie brały pod uwagę procesu odrodzenia narodowego w Galicji W schodniej i trudnej sytuacji społeczno-politycznej 30.
Do zmniejszenia napięcia/nieufności ze strony „Rusinów” powołanych
w wyniku pierwszego poboru z Galicji W schodniej, zminimalizowania
dezercji, stworzenia pozytywnej atmosfery w jednostkach dążyli niemal
wszyscy dowódcy. W tym celu prowadzili wykłady z historii, popularyzowali m omenty wspólnej walki przeciwko Rosjanom/Niemcom, głośne
zwycięstwa. Jako przykład – 4 Pułk Strzelców Podhalańskich 1 Górskiej
Dywizji w Cieszynie. Dowództwo tej jednostki wprowadziło w „Rozkazach dziennych” rubrykę „W spomnienia historyczne”, w której podawało przykłady wspólnej polsko-ukraińskiej walki z Rosjanami. Bez
wątpienia zmiana ta była skuteczna, ponieważ poziom dezercji w pierwszych miesiącach 1923 r. w porównaniu z innymi jednostkami był prawie
najniższy 31.
Ciekawe podejście do organizacji pracy wychowawczej stosowało dowództwo OK I (W arszawa), gdzie był duży odsetek Ukraińców w niektórych jednostkach. W wydanej 30 marca 1927 r. instrukcji pt. Praca
narodowościowa w wojsku zapisano, że głównym celem pracy wychowawczej jest „przerobienie żołnierzy obcych narodowości na wiernych obywateli państwa, gotowych każdej chwili stanąć w obronie jego
całości, niepodległości, godności, oraz porządku prawnego”. Innymi słowy
– upaństwow ienie żołnierzy obcych narodowości i wyznań 32. Jej skuteczność, zdaniem dowództwa, zależy przede wszystkim od organizacji życia
29

A. Ignatowicz, Żołnierskie Szkoły Nauczania Początkowego (1919–1939), Toruń 2008, s. 99.
R. Torzecki, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Warszawa 1989, s. 140.
31
CAW, nr I.371.5/A, poz. 394 (Sprawa dezercji żołnierzy narodowości ruskiej i walka z akcją
wywrotową w garnizonie cieszyńskim. 23 marca 1923 r.).
32
Ibidem, nr I.371.1/A, poz. 32 (Praca narodowościowa w wojsku, L.dz.650/Inf.N./27).
30
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wewnętrznego w jednostkach, zaspokajania potrzeb materialnych i codziennych żołnierzy. Po drugie, konieczne jest minim alizowanie wpływu antypolskiej propagandy w jednostkach, zapobieganie nadmiernemu
gromadzeniu się w jednej jednostce przedstawicieli mniejszości narodowych. Po trzecie, niezbędne jest zapewnienie równego i tolerancyjnego
traktowania wszystkich żołnierzy, niezależnie od ich narodowości i religii.
W łaśnie to wszystko faktycznie miało pobudzać sympatię do Polski
i ułatwiać pracę wychowawczą. W celu osiągnięcia pozytywnego efektu polecano wszystkich rekrutów najpierw uczyć czytania i pisania, polskich
pieśni patriotycznych/hymnów, zachęcać do czytania książek, robienia
wspólnych zdjęć, odwiedzania muzeów, oglądania filmów.
Za najskuteczniejsze uznano pogadanki, zwłaszcza na tematy historyczne. Zalecano, podczas ich prowadzenia unikać faktów, które „m ogłyby zadrasnąć ambicję narodową danej mniejszości i które niegdyś
Polaków od odnośnych narodowości dzieliły”, „w bardzo oględny sposób
dotykać momentów o charakterze rewolucyjnym”, „...jak bunty, rokosze,
konfederację itp.”. Natomiast podkreślać te historyczne momenty, które jednoczyły oba narody 33. Jakieś pojęcie o tematyce pogadanek, w tym
historycznych, można mieć na podstawie planu pracy wychowawczej
w OK VI (Lwów) w roku 1924. Zatem z czterdziestu planowanych
pogadanek, prawie połowa była poświęcona tematyce historycznej i miała
być prowadzona tylko przez oficerów 34.
W ażnym kierunkiem pracy wychowawczej było kształtowanie się stosunku żołnierzy do Niemiec i Związku Radzieckiego. Z tego powodu
w zatwierdzonej instrukcji zaznaczano: „Ze względu na to, że głównymi
naszymi wrogami są Niemcy i Rosja, należy dążyć do wyrobienia nieprzychylnego – wrogiego nastroju względem obu tych państw (wojsk)”.
W celu moralnego przygotowywania żołnierzy do ewentualnego konfliktu z Niemcami, należało zwalczać zakorzenione pojęcie o sile moralnej
Niemców, o ich „niezwyciężonym” wojsku. Natomiast na przykładach
I wojny światowej pokazywać tragiczne losy okupowanych i zniszczonych terenów Belgii, Francji itp. W arto też opowiadać o bezwzględnych
33

Ibidem.
W. Rezmer, Nauczanie przymusowe w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym i jego rola w kształtowaniu propaństwowych postaw poborowych, [w:] Wychowanie a polityka. Tradycje
i współczesność, W. Wojtyła, M. Strzelecki (red.), Toruń 1997, s. 172–174.
34
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rekwizycjach wśród ludności cywilnej, wywozie zdobyczy do Niemiec,
ich wygórowanym mniemaniu o sobie i nienawiści do narodów słowiańskich. Jeśli chodzi o Armię Czerwoną, to żołnierzy należało przekonywać, że: my jesteśmy bezwarunkowo lepszym wojskiem, ponieważ tam
panuje ciemnota i prowadzenie na rzeź „mięsa na armaty”. Jednocześnie
stale podkreślać, że w Rosji nigdy nie było żadnego porządku, w tym
kraju nie ma szacunku dla ludzkiego życia, jego prywatnej własności,
a państwo to idzie ku upadkowi i proces ten jest nieunikniony 35.
Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy oficerowie sumiennie prowadzili pracę wychowawczą i jaki był jej skutek. W raportach wojskowo-narodowościowych dowódcy informowali, że wykłady wzbudzały zainteresowanie
żołnierzy i wywierały na nich pozytywny wpływ 36. Chociaż zdarzały się
przypadki, gdy wykłady z historii dawały nieoczekiwany rezultat. W jednym z raportów dowództwo OK I (W arszawa) konstatowało, że jeden
wykład z historii wywołał żywe zainteresowanie „Rusinów”. W trakcie
dyskusji podnieśli kwestię granic Polski, Księstwa Galicyjskiego, powodów przystąpienia do Polski, powstań kozackich. Będąc pod wrażeniem
wykładu, „Rusini” przez jakiś czas nazywali siebie „Kozakami”, śpiewali pieśni ludowe o Piotrze Sahajdacznym i Bohdanie Chmielnickim.
Biorąc pod uwagę nieprzewidywalny efekt, dowództwo podkreślało, że
„pogadanki historyczne będą tylko wtedy spełniały swą asymilacyjną rolę, jeżeli będą prowadzone nadzwyczaj umiejętnie, z pominięciem faktów
historycznych, które dzieliły Polaków i Rusinów, z uwypukleniem natomiast faktów, które ich łączyły” 37.
W ydarzenia z maja 1926 r. i dojście do władzy Józefa Piłsudskiego
wpłynęły na życie polityczne w państwie i doprowadziły do stopniowej korekty polityki narodowościowej. 18 sierpnia 1926 r. odbyło się posiedzenie Rady M inistrów, w którym uczestniczyli: minister spraw wojskowych
Józef Piłsudzki, minister spraw wewnętrznych K azimierz Młodzianowski,
minister spraw zagranicznych August Zeleski, minister reform rolnych

35

CAW, nr I.371.1-A, poz. 32 (Praca narodowościowa w wojsku, L.dz.650/Inf.N./27).
Ibidem, nr I. 371.2/A, poz. 88 (Raport wojskowo-narodowościowy za czas od dn. 20.XI.27 r.
do dn. 20.V.1928 r., L.dz.840/Inf.tjn.27; Raport wojskowo-narodowościowy za czas od dn. 20.V. do
dn. 20.XI.1928 r., L.dz.1794/Inf.tjn.28).
37
Ibidem, nr I.303.4, poz. 2510 (Raport narodowościowy za czas od 1.X.1924 r. do 1.I.1925 roku, L.dz.2691/Inf.tjn./25.).
36
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W itold Staniewicz, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
Antoni Sujkowski. Protokół posiedzenia wskazuje na krytykę polityki
narodowościowej rządów w latach 1918–1926 oraz uświadomienie przez
ministrów niezbędności wprowadzenia niektórych zmian. W edług J. Piłsudskiego konieczne było stopniowe przejście od asymilacji narodowej do
państwowej, a w stosunkach z mniejszościami narodowymi znalezienie
swoistego modus vivendi 38.
Zmiana akcentów w polityce narodowościowej powodowała zmiany
w pracy wychowawczej w armii. Pod koniec lat dwudziestych po koncepcji wychowania narodowego ewolucyjnie przyszła koncepcja wychowania
obywatelskiego, tzw. „asymilacji państwowej”, integracji ze społeczeństwem 39. W celu jej realizacji opracowano jednolity program pracy wychowawczej w wojsku. W 1931 r. zostały zatwierdzone „Instrukcje o pracy
oświatowo-kulturalnej i wychowawczej w wojsku”, w których argumentowano, że ich głównym celem jest „kształcenie i hartowanie ducha
żołnierskiego, będącego podstawą wojska” 40. Ten cel, przekonywali autorzy Instrukcji..., można było osiągnąć przez wychowanie obywatelskie
żołnierzy, kształtowanie u nich wartości moralnych, odporności wrogiej
propagandzie, przygotowanie psychologiczne do walki zbrojnej, zaprawianie do ofiarnej służby dla państwa bez względu na narodowość i wyznanie. W tym celu proponowane były następujące formy pracy edukacyjnej
i wychowawczej w wojsku: żołnierskie szkoły początkowe, pogadanki wychowawcze, biblioteki i czytelnictwo, dokształcenie ogólne i zawodowe,
działalność kulturalna (obchody i uroczystości, „Domy Żołnierza” i świetlice, kasyna podoficerskie, teatry żołnierskie, chóry i zespoły muzyczne,
kinematografy, radio, wycieczki) 41.
Za najważniejszą formę pracy wychowawczej dalej uznawano pogadanki. One zostały podzielone na trzy główne bloki: 1) wiadomości
o państwie polskim, 2) wiadomości o wojnie i wojsku narodowym, 3) wiadomości o obowiązkach i prawach żołnierza i obywatela 42. Pierwszy blok
38

Cz. Madajczyk, Dokumenty w sprawie polityki narodowościowej władz polskich po przewrocie
majowym, „Dzieje Najnowsze” 1972, nr 3, s. 138.
39
L. Wyszczelski, Edukacja i wychowanie żołnierza-obywatela Wojska Polskiego w latach
1926–1934, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2000, nr 1–2, s. 7.
40
Instrukcje o pracy oświatowo-kulturalnej i wychowawczej w wojsku, Warszawa 1931, s. 1.
41
Ibidem, s. 1–2.
42
Ibidem, s. 11–12.
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przewidywał 17 wykładów: o powstaniu państwa polskiego, jego położeniu geograficznym, sąsiednich krajach, ludności, bogactwach naturalnych, gospodarce, komunikacji, strukturze państwa i organach władzy.
Podczas wykładów z drugiego bloku (5 wykładów) oficerowie mieli zaznajomić żołnierza z osobliwościami prowadzenia współczesnej wojny,
opisać rolę armii w warunkach wojny i pokoju, opisać wniosek wojska
i naczelnego wodza J. Piłsudskiego do powstania państwa polskiego i jego
ugruntowania. Trzeci blok obejmował lekcje o obowiązkach i prawach
żołnierza i obywatela, jego przygotowanie do życia w społeczeństwie po
zwolnieniu z wojska. Poza tym, w miarę posiadania czasu, prelegent mógł
prowadzić praktyczne zajęcia dotyczące tego, jak korzystać z poczty, zaznajomić, w jakich sprawach należy zwracać się do starosty, dać praktyczne wskazówki podatkowe, sądowe, o obowiązkach szkolnych itp. 43.
Oprócz wspomnianych tematów lektor mógł prowadzić wykłady związane z obchodami świąt państwowych lub dziejami jednostki wojskowej.
Jednocześnie kategorycznie zabraniano prowadzenia „suchych” (np. „od
M ieszka do Leszka”) akademickich wykładów z historii Polski. „Historii polskiej uczyć tylko w formie pogadanek okolicznościowych, przy
sposobności obchodów rocznic narodowych. Utrwalić w umyśle żołnierskim tylko te momenty, które stanowiły punkt zwrotny w dziejach
narodu i państwa, uwypuklać silniej przebieg i znaczenie walki zbrojnej
o niepodległość” polecano w Instrukcji... 44.
Jako uzupełnienie do Instrukcji... w 1936 r. W ojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy wydał przewodnik Nauka Obywatelska (tematy do pogadanek), w którym zostały umieszczone scenariusze lekcji, które w znacznym
stopniu pomagały oficerom 45. I wiceminister spraw wojskowych Janusz
Głuchowski polecał wykorzystanie tych materiałów w pogadankach wychowawczych 46.
Kompleks proponowanych wykładów miał dać rekrutom szeroką wiedzę o II Rzeczypospolitej, jej położeniu geograficznym, granicach, klimacie, florze i faunie, bogactwach naturalnych, ludności oraz składzie
etnicznym ludności. Drugi blok wykładów był poświęcony organizacji
43
44
45
46

Ibidem, s. 13–14.
Ibidem, s. 17.
Nauka obywatelska (Tematy do pogadanek), Warszawa 1936.
Ibidem.
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władzy w państwie, wyjaśnieniu żołnierzom roli prezydenta, rządu, parlamentu, administracji miejscowej, sądownictwa. Tymczasem wojsko zwracało dużą uwagę na edukację ekonomiczną żołnierzy (rolnictwo, przemysł,
handel, system finansowy i kredytowy kraju, funkcjonowanie spółdzielni itp.). Było to konieczne po dem obilizacji. W ykłady o tematyce historycznej nie były liczne i zazwyczaj wiązały się z jakimś wydarzeniem
w historii Rzeczypospolitej lub jednostki wojskowej. Historia raczej była
interpretowana nie jako przedmiot poznania, ale jako środek wychowania
patriotycznego 47.
Po śmierci J. Piłsudskiego w Polsce nastąpiły istotne zmiany wewnętrzne (wybory w maju 1936 r. i formowanie nowego rządu Felicjana
Sławoja-Składkowskiego, rosnący wpływ wojska) 48. Doprowadziło to do
kolejnej zmiany polityki narodowościowej, w szczególności do nasilenia
procesów asymilacyjnych, prowadzenia kampanii „rewindykacji”. W ażną
rolę w jej realizacji miało odegrać wojsko, szczególnie w stosunku do
rekrutów z Galicji W schodniej, z których część należała do tak zwanej
„szlachty miasteczkow ej i zaściankowej” 49. O organizacji pracy wychowawczej można wnioskować z odpisu dowódcy 68 Pułku Piechoty OK VII
(Poznań) z dnia 30 marca 1939 r. Zdaniem autora odpisu, najpierw należało uwzględnić sytuację społeczno-polityczną, ukraińskie cele polityczne po 1918 r., osiągnięcia i niepowodzenia władz polskich w latach
poprzednich 50. W związku z powyższym, w pracy wychowawczej z „Rusinami” należało używać argumentów o charakterze historycznym, zwłaszcza robić nacisk na tysiącletnie doświadczenie współistnienia Polaków
i Ukraińców, podkreślając szacunek do „swojszczyzny ruskiej”, jednocześnie podkreślając ich przynależność do „wspólnej rasy słowiańskiej,
a w ramach „tej społeczności do rodziny Polaków”. Jednocześnie przekonywać do tego, że „swoje cele polityczne Ukraińcy mogą zrealizować
tylko za pomocą Polski”, określać „Niemcy i Rosję jako wrogów” 51.
47

Ibidem; J. Kęsik, Praca oświatowo-wychowawcza..., op. cit., s. 222.
Л. Зашкільняк, М. Крикун, Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів, Львів
2002, s. 483.
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J. Grzybowski, Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918–
–1945, Warszawa 2006, s. 94–96.
50
CAW, nr I.320.68, poz. 162 (Odpis Dowódcy 68 Pułku Piechoty do Dowództwa Okręgu Korpusu № VII o rewindykacji poborowych narodowości ukraińskiej i niemieckiej, 30 marca 1939 r.).
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Ibidem.
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W życiu codziennym sugerowano propagować „poszanowanie swojszczyzny ruskiej przez częste mówienie po rusku i przeplataniu polskim”,
wzbudzać wśród Polaków szacunek do swojszczyzny ruskiej, ale jednocześnie stale podkreślać historyczną, cywilizacyjną i gospodarczą wyższość
Polski. Lojalnych Ukraińców wspierać materialnie, dawać im urlopy, przepustki itp. W celu efektywnej organizacji pracy wychowawczej, dowódca
pułku proponował powierzyć jej prowadzenie oficerowi, który pochodził
z Galicji W schodniej, posiadał nie tylko dobrą znajomość języka ukraińskiego, lecz także znał mentalność tamtego regionu 52.
Jednocześnie dowódca 68 Pułku Piechoty przedstawił „Program pracy
wychowawczej nad strzelcami narodowości niemieckiej i ruskiej (ukraińskiej)”. Głównym zadaniem pracy wychowawczej, zdaniem dowódcy, było „kształtowanie tych poborowych na lojalnych żołnierzy i obywateli
polskich”. Program... przewidywał dodatkowo dwa razy w miesiącu organizowanie wykładów, które miałyby wpływ wychowawczy na żołnierzy
narodowości ukraińskiej/niemieckiej. Na dodatkowe zajęcia proponował
takie tematy: 1) z dziedziny dziejów współżycia w ramach jednego organizmu państwowego (Polacy–U kraińcy), 2) swobody kulturalne i polityczne w Polsce, 3) swobodny rozwój życia gospodarczego mniejszości
w Polsce a za granicą (ucisk narodowościowy w Z.S.S.R.), 4) potęga polityczna i gospodarcza państwa polskiego, 5) nierozerwalność organizmu
państwowego Polski i granic swobód obywatelskich, 6) obca propaganda,
jej fałsze i kłamstwa 53.
Podczas zajęć i w koszarach, zdaniem autora dokumentu, nie warto
faworyzować osób narodowości polskiej, co mogłoby m ieć negatywny
wpływ na przedstawicieli mniejszości narodowych, stosować wyłącznie
termin „Rusini”, a w żadnym razie „Ukraińcy”, nie identyfikować greko-katolików jako „Rusinów”/„Ukraińców” 54.
Oprócz wykładów, skuteczną formą wychowania uznawane były prace
w świetlicach, wycieczki do w zorowych majątków rolnych, miast, odwiedzanie teatrów, śpiewanie pieśni patriotycznych i historycznych. Jednocześnie zabraniano Ukraińcom śpiewania pieśni ukraińskich. W yjątkiem
52

Ibidem.
Ibidem (Program pracy wychowawczej nad strzelcami narodowości niemieckiej i ruskiej (ukraińskiej), 30 marca 1939 r.).
54
Ibidem.
53
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mogą być tylko te piosenki, których treść znało dowództwo i jeśli piosenkę znali żołnierze całej jednostki 55.
Jednak zamiar intensyfikacji pracy wychowawczej na rzecz asymilacji
przedstawicieli mniejszości narodowych w wielu jednostkach wojskowych
pozostawał jedynie zamiarem. Czasami okazywało się, że oficerowie poświęcali za mało czasu na pracę wychowawczą, uważając ją za nieistotny
dodatek do swoich obowiązków służbowych. W związku z tym można
stwierdzić, że czasami optymistyczne sprawozdania nie odpowiadały rzeczywistości 56. Kolejna rzecz, nad którą zastanawiali się dowódcy jednostek
wojskowych, to skuteczność pracy wychowawczej. Mimo wielokrotnych
zapewnień, że praca oświatowo-wychowawcza wywiera pozytywny wpływ
na żołnierzy, istniały poważne wątpliwości co do jej skuteczności długoterminowej. Aktywna działalność ukraińskich organizacji i partii politycznych nie tylko unieważniała wysiłek oficerów, ale raczej przyczyniła
się do zwiększania poziomu świadomości narodowej wśród żołnierzy.
Dlatego dowództwo OK VI (Lwów), pesymistycznie oceniając jej skutki,
wnioskowało:
[...] O „miłości do Ojczyzny” trudno tu mówić, skoro nawet szeregowi Polacy, pochodzące ze wsi, wykazują co najwyżej patrjotyzm lokalny. Wyrabia się natomiast
obowiązkowość. Ponadto szeregowi Rusini zdają się być po ukończeniu służby
opanowani przez wyższą materjalnie i moralnie kulturę polską. To ostatnie występuje szczególnie w pułkach, stacjonowanych w większych miastach, gdzie szereg
środków pomocniczych (muzea, zakłady przemysłowe, teatr) ułatwiają pokazową
propagandę kultury.
Jest rzeczą znamienną, że dcy, stwierdzając ów postęp, na ogół nie wierzą
w jego trwałość. Przewidują możność skutecznego użycia szeregowych Rusinów jedynie na froncie zachodnim, przyczem jako warunek stawiają silne przemieszanie
z elementem polskim. Uzasadniony jest ów sceptycyzm o tyle, że dwuletnia służba
wojskowa nie może tworzyć zupełnej przeciwwagi wobec stale działających prądów
politycznych z chwilą powrotu do środowiska cywilnego. Jedynie w środowisku
politycznie obojętnym, lub państwowo zasymilowanym wpływ wojska może nie
tylko pozostać trwały, lecz działać również dodatnio na otoczenie57.
55

Ibidem.
J. Kęsik, Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918–1939,
Wrocław 1998, s. 154–155.
57
CAW, nr I.303.4, poz. 2511 (Raport wojskowo-polityczny za okres listopad 1927 – kwiecień
1928, Lwów, 20 maja 1928 r.), s. 453.
56
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Podsumowując można stwierdzić, że w latach powojennych w wojsku
dominowała działalność oświatowa. Prowadzenie pracy wychowawczej nie
było scentralizowane, a dowództwo okręgów/jednostek wojskowych planowało ją według własnego uznania, od czasu do czasu otrzymując polecenia
Sztabu Generalnego. Za najlepszą formę pracy wychowawczej uważano
pogadanki. Pogadanki wychowawcze miały zapoznać rekrutów z historią powstania państwa polskiego, jego położeniem geopolitycznym, granicami, sąsiednimi państwami, systemem władzy itp. W iele wykładów
dotyczyło tematów historycznych. Oficer prowadzący pogadanki miał
przekonywać rekrutów, że Ukraińcy, podobnie jak inne mniejszości
narodowe, długo żyli w zgodzie z Polakami, wspólnie bronili się przed
zewnętrznymi wrogami. Zarówno w przeszłości, jak i w okresie międzywojennym za głównych wrogów uznawano Niemcy i ZSRR.
W okresie „sanacji” główny nacisk położono na „asymilację państwową”. W ykładowcy prawie nie prowadzili pogadanek historycznych, z wyjątkiem poświęconych świętom państwowym lub pułkowym/dywizyjnym.
Jednocześnie wiele uwagi zwracano na wykłady na temat systemu państwowego, działań władz lokalnych, rozwoju rolnictwa, przedsiębiorczości, czyli te, które miały zmaksymalizować integrację szeregowych ze
społeczeństwem i stopniowo je asymilować. W drugiej połowie lat 30. kierownictwo wojskowo-polityczne kraju próbowało „rewindykować” przedstawicieli tak zwanej „szlachty miasteczkowej i zaściankowej”. Dlatego
oferowane w celu „rewindykacji” metody nakłaniania do „polszczyzny”
były często używane również do ukraińskich chłopców.
Jakie były skutki tych działań? M imo optymistycznych doniesień
o sukcesie pracy oświatowej i wychowawczej, rzeczywistość była inna.
W ielu funkcjonariuszy zaniedbało wykonywanie pracy wychowawczej,
więc jej efekt był nieistotny. Po dem obilizacji rezerwiści dostawali się
pod wpływ ukraińskich organizacji publicznych i politycznych, które
szybko osłabiały wysiłki asymilacyjne wojska, pozostawiając zdemobilizowanym tylko wspomnienia o służbie.
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PRACA WYCHOWAWCZA WŚRÓD UKRAIŃCÓW W WOJSKU POLSKIM
W LATACH 1921–1939
Rozszerzenie obowiązku służby wojskowej na wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej spowodowało gwałtowny wzrost przedstawicieli mniejszości narodowych w wojsku, w szczególności Ukraińców, których stosunek do kraju był często
obojętny, a czasami nawet wrogi. Jedną z głównych przyczyn tej obojętności czy
wręcz wrogości były wydarzenia z wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918–1919,
bitwa o Lwów, upadek Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, o które to
oskarżano Polskę. Jednocześnie, poziom świadomości narodowej i obywatelskiej
wielu Polaków był bardzo niski. Biorąc to wszystko pod uwagę, przedstawiciele
władz wojskowych i politycznych zdawali sobie sprawę z konieczności zorganizowania działań edukacyjnych dla rekrutów. W wojsku regularnie organizowano
zatem wykłady, w których przykłady historyczne były odpowiednio, tendencyjnie dobrane tak, by złagodzić napięcia w relacjach dwustronnych, zintegrować
Ukraińców ze społeczeństwem, wzbudzić poczucie patriotyzmu do Ojczyzny, będącej dla nich krajem zamieszkania, co miało ostatecznie prowadzić do ich zasymilowania. W tym celu również organizowano dla nich wycieczki, wyprawy do
teatrów i kin.
Słowa kluczowe: działania edukacyjne, pokonanie analfabetyzmu, wykłady,
asymilacja, patriotyzm.

EDUCATIONAL WORK WITH UKRAINIANS IN POLISH ARMY DURING
1921–1939
The spread of mandatory military service for all citizens in II Rzeczypospolita
caused the rapid growth of representatives of national minority in the army,
Ukrainians in particular, who were often indifferent or sometimes even hostile to
the country. One of the main reasons for indifference or hostile from Ukrainians
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was the events of Polish-Ukrainian war 1918–1919, the fight for Lviv, the defeat
of ZUNR (West Ukrainian People’s Republic), in which Poland was considered
to be guilty. At the same time the level of national and civil consciousness of
many Poles was low enough. Taking all that into consideration, military and
political authorities realized the necessity of organizing some educational activities
for recruits. In the army there were some regular educational lectures with
tendentiously chosen historical examples, whose aim was to smooth tensions in
bilateral relations, to integrate Ukrainians into society, to bring up the sense of
patriotism to Motherland, country of residence and finally to assimilate. To reach
this aim, excursions, theatres and cinemas were also used for this reason.
Keywords: educational activities, elimination no illiteracy, lectures, assimilation, patriotism.
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SZKOLNICTWO BIAŁORUSKIE W POLSCE
W LATACH 1944–2016

Uwarunkowania polityczne, położenie państwa polskiego i konflikty
zbrojne, które toczyły się w dziejach Europy spowodowały, że ziemie
Polski od wieków zamieszkiwane były przez ludność zróżnicowaną zarówno narodowościowo, jak i wyznaniowo. Do najliczniejszych grup
wśród mniejszości narodowościowych należeli m.in. Białorusini. W ciągu
XX wieku liczba Białorusinów w Polsce ulegała zmianom wraz ze zmianami granic państwa polskiego. Podobnie jak w przypadku każdej mniejszości, głównym zadaniem polskich Białorusinów było i jest zachowanie
własnej tożsamości, pielęgnowanie swojej kultury i języka. Za jeden z najważniejszych czynników zapewniających podtrzymanie poczucia własnej odrębności narodowej należy uznać szkolnictwo w języku ojczystym.
Problematyka ta już stanowiła przedmiot zainteresowania historyków
polsko-białoruskich 1, lecz nadal istnieje wiele aspektów i tematów, które
wymagają głębszych badań. Biorąc pod uwagę dotychczasowy stan badań
i aktualność zagadnienia, celem tej publikacji jest przedstawienie zarysu
sytuacji szkolnictwa białoruskiego w Polsce w okresie od zakończenia
działań wojennych we wschodniej Polsce do chwili obecnej. Rozwój
1
Zob. E. Mironowicz, Białorusini w Polsce 1944–1949, Warszawa 1993; E. Mironowicz, Polityka władz wobec szkolnictwa białoruskiego na Białostocczyźnie w latach 1944–1980, „Białoruskie
Zeszyty Historyczne” 1994, nr 2; J. Turonek, Białoruś pod okupacją niemiecką, Warszawa 1993;
M. Siemakowicz, Polityka polska wobec szkolnictwa białoruskiego w okresie odbudowy państwowości polskiej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2001, nr 15; H. Głogowska, Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku, Białystok 2012.
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szkolnictwa białoruskiego został pokazany na tle przemian politycznych
i społecznych dokonujących się na przestrzeni lat. W artykule przeanalizowano również różne czynniki wpływające na stan mniejszości białoruskiej.

Wprowadzenie. Sytuacja szkolnictwa białoruskiego w Polsce
do roku 1944
Największą liczbę Białorusinów w granicach państwa polskiego odnotowuje się w czasach II Rzeczypospolitej. Wówczas stanowili oni trzecią
(po U kraińcach i Żydach) grupę narodowościową wśród nie-Polaków.
W północno-wschodnich województwach międzywojennego państwa polskiego ludność białoruska tworzyła zwarte skupiska, a w wielu powiatach
i gminach stanowiła dominującą liczebnie grupę narodowościową. W edług
pierwszego urzędowego spisu ludności z 1921 r., dany obszar zamieszkiwało 32,2%, czyli 1 041 000 Białorusinów oraz 52,9% czyli 1 708 000 Polaków 2. Natomiast kolejny spis przeprowadzony w 1931 r. wykazał na tym
terenie 56,1%, czyli 1 797 900 ludności białoruskiej3.
Sytuacja mniejszości białoruskiej była trudna i złożona 4. Polaków
i Białorusinów zam ieszkujących jedno państwo przez lata nie łączyły pozytywne relacje. Było to natomiast zjawisko obustronne. W ładze nie chciały
wspierać odrębności ludności niepolskiej, traktując to jako czynnik wywołujący konflikty państwowe. Analogicznie, druga strona nie dostrzegała w polskiej władzy jakiegokolwiek autorytetu, a raczej kojarzyła im
się z czymś krzywdzącym. Na takie poglądy mogły mieć wpływ wydarzenia jeszcze z I wojny światowej. To właśnie wtedy okupanci niemieccy
pobudzili wśród Białorusinów poczucie ich tożsamości, wspierali ich
aspiracje narodowe, utworzyli system białoruskiego szkolnictwa 5. Podobnie podczas krótkiej okupacji bolszewickiej na przełomie lat 1918/1919
2
3
4
5

P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Białorusi, Warszawa 1994, s. 57.
H. Głogowska, Stosunki polsko-białoruskie..., op. cit., s. 83.
Więcej na ten temat patrz: K. Gomółka, Białorusini w II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1992.
E. Mironowicz, Białorusini..., op. cit., s. 28.
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organizowano białoruskie szkolnictwo. Co prawda Bolszewicy likwidowali
szkoły utworzone przez Niemców, ale ich miejsce zajmowały nowe, powoływane przez rosyjskie Komisariaty Oświaty 6.
W wyniku podpisania traktatu ryskiego ziemie zamieszkałe w dużej
mierze przez Białorusinów znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej.
Nowa władza nie była przychylna w stosunku do ludności białoruskiej.
M imo że żywioł białoruski był na tych terenach ogromny, uznano za
konieczne asymilację „elementu niepolskiego”. Polska miała być krajem
jednolitym, bez zróżnicowania narodowego i separatystycznych tendencji.
Temu celowi służyła m.in. polityka oświatowa, która dążyła do ograniczenia obecności języka białoruskiego w szkołach 7. Rozpoczęto likwidacje
białoruskich szkół powszechnych, a kadrze nauczycielskiej podejrzanej
o sympatie proradzieckie groziły represje ze strony władz państwowych 8.
Należy jednak powiedzieć, że polityka oświatowa względem Białorusinów zmieniała się w zależności od zmian sytuacji politycznej w kraju.
W latach 1923–1926 wdrażano koncepcję polityki narodowościowej, która
sprowadzała się do asymilacji językowej, kulturalno-oświatowej i gospodarczej Białorusinów 9. Biorąc jednak pod uwagę, że Polskę wiązały postanowienia traktatowe i konstytucyjne, władze nie mogły jednoznacznie
i rygorystycznie zakazać nauki języka białoruskiego. Założono więc, że
szkoła m usi być polska i z jak najlepszym poziomem nauczania, co przyciągnie wszystkie grupy społeczeństwa i umożliwi zakorzenienie polskiej
kultury 10. Naukę języka białoruskiego umożliwiono natomiast na zasadach plebiscytu, który zakładał, że szkoły białoruskie mogą powstać na
obszarach, gdzie Białorusini stanowią 25% ogółu, przy czym stosowną deklarację w tej sprawie wystosuje 40 opiekunów prawnych dzieci. Natomiast
jeśli te wymagania zostaną spełnione, ale wpłynie 20 deklaracji o nauczanie w języku polskim, to należy utworzyć szkoły dwujęzyczne 11. Nie były
6

M. Siemakowicz, Polityka polska..., op. cit., s. 44.
M. Siemakowicz, Polityka oświatowa władz polskich wobec mniejszości białoruskiej w Drugiej Rzeczpospolitej – aspekt programowy, [w:] Białoruś w XX stuleciu w kręgu kultury i polityki,
D. Michalak (red.), Toruń 2007, s. 625–626.
8
M. Siemakowicz, Polityka polska..., op. cit., s. 44.
9
M. Siemakowicz, Polityka oświatowa władz polskich..., op. cit., s. 626.
10
Ibidem, s. 626–629.
11
E. Romanowska, Szkoła białoruska w Polsce – od czasów II po III Rzeczpospolitą, [w:] Białorusini, T. Zaniewska (red.), Warszawa 2010, s. 79.
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to zasady korzystne dla mniejszości, gdyż często prowadziły do nadużyć
ze strony władzy.
Po przewrocie majowym w 1926 r., dokonanym przez Józefa Piłsudskiego, polityka wobec Białorusinów złagodniała. Nie można mówić o zaprzestaniu prób asymilacji państwowej, ale przystąpiono do tego w inny
sposób. Postanowiono stworzyć ludności niepolskiej warunki do rozwoju
kulturalnego, gospodarczego, narodowego oraz równouprawnienie, aby
zademonstrować korzyści płynące ze związku z Polską. Dla tak ukierunkowanej polityki najważniejszą sprawą stało się uregulowanie szkolnictwa 12. Złożył się to na dość przychylny kurs wobec Białorusinów,
trwający do końca lat dwudziestych – to właśnie w tym okresie szkoły białoruskie były w stanie największego rozwoju.
Następne lata znów charakteryzowały się pogorszeniem sytuacji szkolnictwa Białorusinów. W latach 1931–1937 nowe władze doprowadziły do
niemal całkowitej likwidacji szkół tej grupy 13. Istotny pozostawał tutaj
fakt, że w granicach Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
również miały miejsce represje i likwidacja białoruskiego życia narodowego 14. Szkołę uznano za podstawowe i najlepsze narzędzie asymilacji narodowej i polonizacji uczniów. Poskutkowało to zw alnianiem nauczycieli
innej narodowości niż Polska, kierownikami placówek zostawali Polacy,
mający w swoim życiorysie karierę wojskową, a zarazem sukcesywnie zamykano białoruskie szkoły 15.
W rezultacie takiej polityki pozostały tylko dwa prywatne gim nazja
białoruskie w W ilnie i Nowogródku, z czego pierwsze przestało działać
w 1934, a drugie w 1937 r. Zaczęto usuwać także szkoły publiczne z językiem białoruskim – ich liczba w roku szkolnym 1934/1935 wynosiła 16,
a w 1938 r. nie działała już żadna z nich. U trzym ało się jedynie jedno
gimnazjum i liceum w W ilnie, 5 szkół powszechnych dwujęzycznych,
a w 44 szkołach powszechnych język białoruski traktowany był jako
przedmiot dodatkowy 16. Nie można jednak powiedzieć, żeby te reformy
12

M. Siemakowicz, Polityka oświatowa władz polskich..., op. cit., s. 632–633.
E. Mironowicz, Białorusini w Polsce..., op. cit., s. 53.
14
M. Siemakowicz, Organizacja szkolnictwa dla ludności białoruskiej w II Rzeczypospolitej,
„Białoruskie Zeszyty Historyczne” 1999, nr 12, s. 108.
15
H. Głogowska, Stosunki polsko-białoruskie..., op. cit., s. 225.
16
J. Sadowska, Wpływ ustawodawstwa jędzrzejewiczowskiego na szkolnictwo mniejszości narodowych w Polsce północno-wschodniej, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2008, nr 29, s. 137.
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przyniosły władzom oczekiwany efekt. Szkół polskich na terenach zam ieszkałych przez Białorusinów nie było dostatecznie dużo, dlatego
zamiast rozbudzać w nich zamiłowanie do polskiej kultury, wystąpił tam
wysoki poziom analfabetyzmu.
Od 1939 r. na terenach, które zostały inkorporowane do ZSRR, rozpoczął się znów etap rozwoju białoruskiego szkolnictwa. Nowe władze
postanowiły, że większość szkół polskich będzie likwidowana na rzecz placówek białoruskich lub rosyjskich, a nauczycieli, którzy nie podejmowali
prowadzenia zajęć w odpowiednim języku, zgodnie z nowymi radzieckimi
programami zwalniano, zastępując ich częścią białoruskich elit 17. Ponadto,
właśnie w okresie okupacji radzieckiej wreszcie uruchomione zostały
białoruskie szkoły na Białostocczyźnie. W 1940 r. było 270 szkół początkowych, kilka średnich i Instytut Pedagogiczny w Białymstoku. Nowe władze nade wszystko chciały położyć kres polonizacji ludności białoruskiej,
co jednocześnie miało wzbudzić w nich zamiłowanie do ZSRR 18.
Tymczasem, polityka okupanta niemieckiego nie była już tak jasno
sprecyzowana. Po zajęciu Białostocczyzny przez W ehrmacht w 1941 r.
placówki polskie oraz białoruskie, istniejące za czasów radzieckich, zostały prawie całkowicie usunięte. W krótce postanowiono, że organizowanie
szkół będzie należało do obowiązków komisarzy powiatowych. W powiatach: grajewskim, grodzieńskim, łomżyńskim, sokólskim i wołkowyskim
komisarze nie zezwolili na otwarcie placówek. Tylko w Białymstoku zezwolono na zorganizowanie szkół polskich i białoruskich, jednak przetrwały one jedynie od września do grudnia 1941 r., natomiast w powiecie
bielskim w ydano zgodę na utworzenie szkół, pozostających pod kontrolą
gmin, z zastrzeżeniem, że mogą to być placówki jedynie dwuklasowe 19.
W 1943 r. Niemcy zmienili swoją politykę i przystąpili do likwidacji polskich szkół, pozostawiając te białoruskie, a także wydali pozwolenie na
otwarcie nowych placówek w powiecie białostockim i sokólskim. Należy tu
jednak podkreślić, że tak prowadzona polityka nie miała być krokiem
w stronę Białorusinów, a podstępem miała doprowadzić do wystąpienia
strony radzieckiej przeciw tej ludności. Okupanci niemieccy m ieli nadzieje na wywołanie konfliktów narodowościowych i spodziewali się represji
17
18
19

H. Głogowska, Stosunki polsko-białoruskie..., op. cit., s. 242.
E. Mironowicz, Białorusini w Polsce..., op. cit., s. 79.
E. Romanowska, Szkoła białoruska w Polsce..., op. cit., s. 85.
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podziemia radzieckiego wobec tych szkół, co jednocześnie zakończyłoby
pomoc udzielaną partyzantom przez mieszkańców białoruskich 20.
Inaczej wyglądała polityka Niemców prowadzona w części okupowanej
Polski, włączonej przez Niemców do Generalnego Okręgu Białorusi, na
których zamieszkiwało ok. 3,1 mln ludzi, z czego większość była Białorusinami 21. W październiku 1941 r. wydano rozporządzenie „Tymczasowy
porządek szkolny”, zgodnie z którym nauczanie miało się odbywać tylko
w języku białoruskim. Polacy i Rosjanie, chcąc więc korzystać z wszelkich
przywilejów, byli zmuszeni nauczyć się tego języka. Następnie nakazano usunąć Polaków z oświaty i kultury, a także zlikwidować wszystkie
polskie szkoły powyżej 4-letnich. Komisarz Okręgu Generalnego Białorusi, W ilhelm Kube, przeprowadził także restrukturyzację szkolnictwa,
tworząc 3-poziomowe nauczanie: przedszkolne, obowiązkowe 4- i 7-letnie
szkoły podstawowe oraz szkoły średnie. W prowadzenie nowego porządku
miało wzbudzić postawy antypolskie i antyrosyjskie, utrwalając przy tym
ideologie nazistowskie. Kadry białoruskie chciały natomiast wykorzystać
tę politykę do swoich celów, czyli uświadamiania narodowego, wzbudzania zamiłowania do Białorusi i ojczystego języka wśród młodzieży. Przez
okupantów odbierane było to jednak jako nielojalność i zdrada, co skutkowało wydaleniem z pracy 22.
Podsumowując sytuację szkolnictwa białoruskiego w omawianym okresie, należy stwierdzić, że w okresie międzywojennym nie udało się ułożyć
poprawnych stosunków między władzą a Białorusinami mieszkającymi na
terenie II Rzeczypospolitej. Jakiekolwiek próby regulacji polityki oświatowej były złudne, gdyż w rzeczywistości sprowadzały się do asym ilacji
ludności niepolskiej i wzbudzenia w nich zamiłowania i przywiązania do
kultury i państwa polskiego. Niewiele się zmieniło w czasie okupacji radzieckiej i niemieckiej Polski. Co prawda, położenie Białorusinów było
w tym czasie korzystniejsze niż przed wojną, ale nie m ożna też mówić
o jego znacznym polepszeniu. Okupanci radzieccy i niemieccy dążyli do

20

E. Mironowicz, Białorusini w Polsce..., op. cit., s. 101.
J. Grzybowski, Pogoń pomiędzy Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski
ruch niepodległościowy w latach 1939–1956, Warszawa 2011, s. 121.
22
Ibidem, s. 152–155.
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podsycania konfliktów narodowościowych na podbitych terenach, czyniąc
pewne koncesje względem poszczególnych grup narodowościowych 23.

Szkolnictwo białoruskie w Polsce (1944–1989)
Po zakończeniu II wojny światowej, granica państwa polskiego została
ostatecznie ustalona przez J. Stalina, F.D. Roosevelta oraz W . Churchilla
w 1945 r. na konferencji w Jałcie. Ich decyzją granica przebiegała wzdłuż
linii Curzona z małymi zmianami – ok. 5–8 km – na korzyść Polski.
Następnie usystematyzowano ją i przyjęto na mocy podpisanej umowy
o granicy polsko-radzieckiej, przez zastępcę przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych ZSRR – W ieczesława M ołotowa oraz prezesa Rady
M inistrów PRL – Edw arda Osóbkę-Morawskiego. W rezultacie do Polski
weszło 17 powiatów województwa białostockiego razem z Białymstokiem,
a także 3 powiaty województwa brzeskiego z fragmentem Puszczy Białowieskiej. W skład BSRR oddano natomiast 15 wsi, które w większości
zamieszkiwane były przez ludność białoruską. W roku 1955, na mocy
umowy z 15.02.1951 r. podpisanej przez prezydenta RP Bolesława Bieruta
i Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, po raz ostatni skorygowano granice,
przez co w granicach Polski znalazło się kolejnych 105 białoruskich wsi 24.
W związku ze zm ianami granic w Polsce pozostało ok. 160 tys. osób
narodowości białoruskiej mieszkających na terenach nadgranicznych i we
wschodniej części powiatów białostockiego, bielskiego i sokólskiego. Nowo
tworząca się władza – Polski Komitet W yzwolenia Narodowego (PKW N)
– musiała więc odnieść się do zaistniałej sytuacji. W ykształciły się dwa
kierunki polityki narodowościowej. Pierwsza propagowana przez kom unistów, dla których odradzające się państwo polskie miało zostać jednolitym narodowo państwem, bez mniejszości narodowych. Drugą koncepcję
reprezentowali działacze Polskiej Partii Robotniczej (PPR), według których pow ojenna Polska „powinna być krajem równości i braterskiego

23
Więcej zob. M. Wierzbicki, Polacy i Białorusini w zaborze radzieckim. Stosunki polsko-białoruskie za ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941,
Warszawa 2000; J. Turonek, Białoruś pod okupacją..., op. cit.
24
H. Głogowska, Stosunki polsko-białoruskie..., op. cit., s. 266–267.
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współżycia wszystkich narodowości ją zamieszkujących” 25. Zwycięstwo odniosły idee głoszone przez pierwszą grupę, a Polska miała zostać krajem
bez żadnych odrębności narodowych czy kulturowych.
W rzeczywistości tzw. problem białoruski istniał, ale miał zostać rozwiązany na zasadzie dobrowolnego przesiedlenia tej ludności do Związku
Radzieckiego. W e wrześniu 1944 r. w Lublinie został podpisany układ
między Polskim Komitetem W yzwolenia Narodowego a rządem Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej o repatriacji ludności, która
miała zakończyć się już 15 lutego 1945 r. W edług komunistów „jednolita
narodowo powojenna Polska miała stanowić przeciwieństwo wielonarodowościowej i rozdzieranej wewnętrznymi sprzecznościami II Rzeczypospolitej” 26.
Repatriacje nie przynosiły jednak oczekiwanego efektu, dlatego władze
zaczęły skłaniać się do podjęcia prób przymusowego wyjazdu z kraju. Od
1946 r. polityka wobec mniejszości białoruskiej stała się więc bardziej
restrykcyjna. Dążono do tego, aby Ziemie Odzyskane stały się jednolite
narodowościowo i stanowiły integralną część państwa polskiego 27. Ludność białoruska w strachu przed przymusowym przesiedleniem do ZSRR,
zaprzestała wysuwać w swojej sprawie postulaty, dlatego stwierdzono, że
część mieszkańców uznających się za Białorusinów już wyjechała lub
wkrótce to zrobi, natomiast ci, którzy pozostali – są Polakami wyznania
prawosławnego 28. Szacuje się, że do zakończenia ewakuacji, czyli do końca
1946 r. z Polski wyjechało jedynie 36 388 osób (10 793 rodziny) narodowości białoruskiej29. Gwoli porównania należy zaznaczyć, że w tym samym
czasie z BSRR do Polski według danych wyjechało ok. 274 100 osób 30.
Po zakończeniu akcji przesiedleńczej w obrębie województwa białostockiego pozostało ok. 125 tys. Białorusinów, w tym ok. 85 tys. w powiecie
bielskim, 25 tys. w białostockim oraz 14 tys. w sokólskim 31.
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Bieżąca polityka władz wobec mniejszości białoruskiej znalazła swoje
odbicie w stosunku do szkolnictwa białoruskiego. W pierwszych miesiącach po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na Białostocczyźnie
utworzono sieć szkół białoruskich, co miało świadczyć o tym, że polityka
nowych władz wobec tej mniejszości jeszcze nie nabrała ostatecznego
kształtu. W krótce jednak liczba szkół białoruskich zaczęła się kurczyć,
co było wynikiem działań komunistów zmierzających do zaprowadzania
państwa jednolitego narodowo. Zgodnie z przyjętą koncepcją należało zapobiegać wszystkiemu, co mogło dawać jakiekolwiek szanse na przejawianie swojej białoruskości. W efekcie doprowadziło to do zamknięcia
większości białoruskich szkół na Białostocczyźnie. Uznano, że skoro i tak
wszyscy wyjadą, nie ma dla kogo tworzyć struktur białoruskiej edukacji.
W ymownie zobrazuje to statystyka: pod koniec 1944 r. było 105 szkół
z białoruskim językiem nauczania, w czerwcu 1945 r. – 82, w styczniu
1946 r. – 67, w grudniu 1946 r. – 41, w lutym 1947 r. – 38, w grudniu 1947
już tylko 6 32. Starosta białostocki w 1948 r. tak skomentował przeprowadzoną akcję likwidacyjną:
Z mniejszości narodowych na terenie powiatu nie pozostał nikt. Jest pewna liczba
ludzi, która możliwe, że przedtem była uważana za Białorusinów, lecz w chwili
obecnej we wszystkich przypadkach podkreślają swoją polskość. Elementy te zamieszkują w większości nadgraniczne gminy33.
Kolejny rozdział dla polityki wobec szkolnictwa białoruskiego otworzył się w 1949 r. W czerwcu tego roku KC PZPR wystosowało wniosek
w sprawie przywrócenia białoruskich szkół w Polsce i tym samym kuratorium w Białymstoku, na zlecenie wiceministra oświaty Henryka Jabłońskiego, zaczęło przygotowania do otwarcia nowych placówek. Okazało się
to nie tak prostym zadaniem, ponieważ brakowało kadry, podręczników,
ale i zainteresowania ludności białoruskiej. Inspektoraty szkolne podjęły
się jednak tego wyzwania i we współpracy z innym i organami państwowymi określono, gdzie funkcjonowały szkoły za czasów okupacji radzieckiej i na tej podstawie wytoczono sieć odradzających się szkół 34. Ludność
32
33
34
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białoruska była wręcz namawiana na podjęcie nauki w nowych placówkach, jednak w tej sytuacji ujawnił się problem z identyfikacją narodową
mieszkańców Białostocczyzny. W ładze postanowiły więc przyjąć wyznanie
jako wyznacznik tożsamości, kierując się regułą „Polak – katolik” 35.
Chociaż władze oświatowe borykały się z rzeczywistymi problemami,
to przystąpiono do reaktywowania szkolnictwa w województwie białostockim. Jak pisze E. Mironowicz:
[...] we wrześniu 1949 r. zaczęły funkcjonować 24 szkoły białoruskie, a do końca
tego roku szkolnego ilość placówek wzrosła do 39. Równocześnie w 20 szkołach
nauczano języka białoruskiego jako przedmiotu. Uruchomiono też dwie szkoły
średnie, w Bielsku Podlaskim i Hajnówce, a w białostockim Liceum Pedagogicznym utworzono klasy, z nauczaniem w języku białoruskim. Pod koniec 1949 roku, aby wyłonić niezbędną kadrę pedagogiczną przystąpiono do organizacji kursów
dla nauczycieli szkół białoruskich36.
Dane pokazują, że już w marcu 1950 r. działały 42 szkoły białoruskie,
a w 57 język białoruski traktowany był jako przedmiot 37. W ten sposób
budowano rzeczywiste podstawy białoruskiej oświaty w Polsce.
Kolejnym krokiem było utworzenie przez Ministerstwo Oświaty
w 1950 r. W ydziału Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania 38. Następnie
białostockie kuratorium utworzyło funkcję W izytatora Okręgowego szkół
białoruskich, który miał zajmować się kontrolą nad organizacją tych szkół,
a także podjęto decyzję o utworzeniu Samodzielnego Referatu Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania, w obrębie W ydziału Oświaty. Jego zadaniem
miało być „organizowanie szkół z niepolskim językiem nauczania”, rozumiane jako otwieranie kolejnych placówek oraz „nadzór pedagogiczny
nad nimi” 39.
Prawidłowe działanie wyżej wymienionych organów mogło wpłynąć
pozytywnie na stabilny rozwój szkół, jednak ich praca ograniczyła się
35
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tylko do prowadzenia statystyk. W następstwie bardzo szybko i bez żadnej kontroli zaczęła wzrastać ilość szkół białoruskich. Przeprowadzone
we wrześniu 1952 r. statystyki wykazały, że było ich aż 158 40. Eugeniusz
M ironowicz wskazuje, że:
[...] w roku szkolnym 1953/1954 w powiecie białostockim istniało 9 szkół z białoruskim językiem wykładowym, w których uczyło się 386 uczniów oraz 18 szkół,
w których języka białoruskiego jako przedmiotu uczono 1528 uczniów. [...] w powiecie bielskim szkół z białoruskim językiem nauczania było 22 (1463 uczniów),
a szkół, w których białoruskiego nauczano jako przedmiotu – 21 (1528 uczniów). W pow. hajnowskim były 34 szkoły z białoruskim językiem wykładowym
(2123 uczniów) i 25 szkół, w których białoruski nauczany był jako przedmiot
(1714 uczniów). Ogółem na Białostocczyźnie języka białoruskiego uczono wówczas w 129 szkołach41.
Jednakże kontrole zlecone w 1954 r. przez Ministerstwo Oświaty
wykazały, że w części szkół z białoruskim językiem nauczania język ten
był tylko jednym z przedmiotów, a w niektórych szkołach w ogóle nie
odbywały się takie zajęcia. Gwałtowny wzrost liczby placówek był więc
widoczny tylko w statystykach, nie odzwierciedlił się jednak w jakości
nauczania 42. Samodzielny Referat Szkół z Niepolskim Językiem Nauczania został zlikwidowany w listopadzie 1953 r., co również pociągnęło za
sobą dalsze konsekwencje. W kolejnych latach zaprzestano odróżniać
szkoły niepolskie, włączając je do kategorii polskiego szkolnictwa 43.
W ydarzenia w ZSRR – śmierć Józefa Stalina w 1953 r. i upadek kultu
jednostki – odbiły się głośnym echem w Polsce. W kraju powoli zaczynał
się etap odwilży politycznej. Przyczyniło się to do zmian w strategii polskiej władzy wobec mniejszości narodowych, coraz większej liberalizacji
i demokratyzacji życia społecznego 44. W ówczas zwrócono uwagę na życie narodowe Białorusinów. Politycy zaczęli upatrywać w nich czynnik
wspierający budowę socjalizmu. Za pierwszy krok uznano powołanie
towarzystw kulturalnych oraz prasę białoruską, co jeszcze bardziej miało zachęcić do współpracy z władzami. W październiku 1955 r. podjęto
40
41
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decyzję o powstaniu pisma białoruskiego „Niwa” oraz o powołaniu w Białymstoku Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-K ulturalnego (BTSK).
W yznaczone dla nich zadania były podobne, m.in. miały pobudzać poczucie solidarności i przywiązania do Polski Ludowej, rozpowszechniać
ideologie partii, ale też dbać o rozwój kultury i szkół białoruskich, zajmować się artystami, zabytkami i białoruskim folklorem 45.
Polityka władz była tak kierowana, że mogłoby się zdawać, że to im
bardziej zależy na utrzymaniu odrębności narodowej, kulturowej i językowej Białorusinów. Paradoksalnie to sami zainteresowani zaczęli żądać
likwidacji białoruskich szkół. Co prawda, powstanie BTSK nieco zahamowało przekształcanie szkół białoruskich w polskie, ale proces ten i tak
postępował. Jedynym rzeczywistym osiągnięciem tych lat było utworzenie
w 1956 r., dzięki staraniom Towarzystwa, Katedry Filologii Białoruskiej
na Uniwersytecie W arszawskim oraz powołanie filologii białoruskiej przy
Zaocznym Studium Nauczycielskim w Białymstoku 46.
W 1957 r. komisja KC PZPR do Spraw Narodowościowych wysunęła
wnioski, że „szkoły dla mniejszości narodowych mają przede wszystkim
wychowywać obywateli Polski Ludowej. Ich zadaniem z jednej strony jest
przyswojenie własnej kultury narodowej, z drugiej zaś związanie z kulturą
polską” 47. Podkreślano, że należy umożliwiać naukę języka ojczystego, ale
w szkołach polskich. Doprowadziło to więc do tego, że w latach 1956–1961
liczba szkół typowo białoruskich zmniejszyła się z 56 do 39, tymczasem
podniosła się ze 118 do 136 liczba szkół, w których języka białoruskiego nauczano jako przedmiotu. Mimo że w 175 szkołach języka białoruskiego uczyło się około 11 tys. uczniów, to przebieg wydarzeń z tego
okresu spowodował ograniczenie rozwoju białoruskiej oświaty w latach
następnych. Przyczynę takiego stanu tłumaczono tym, że szkoły polskie
reprezentują wyższy poziom nauczania, co daje lepsze perspektywy w przyszłości i tym samym uczniowie chętniej wybierają taki typ placówek 48.
17 listopada 1962 r. Ministerstwo Oświaty wydało rozporządzenie,
które znosiło obowiązek nauki języka ojczystego przez dzieci białoruskie,
45
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uznając go za przedmiot nieobowiązkowy. Stopniowo zmniejszano także
pomoc materialną dla białoruskich szkół. Dodatkowo dyrektorzy placówek dostali pozwolenie, aby sami mogli decydować o usunięciu lub pozostawieniu zajęć języka białoruskiego. Chociaż nie praktykowali oni
likwidacji takich zajęć, to faktem jest, że kuratorium oświaty chciało w ten
sposób doprowadzić do rozwiązania struktur białoruskiego szkolnictwa 49.
Trzeba także zwrócić uwagę, że szkolnictwo w Polsce w latach 1956–
–1980 regulowane było na zasadach ustalonych w „Ustawie o rozwoju
systemu oświaty i wychowania” z 15 lipca 1961 r. oraz „Uchwale sejmowej w sprawie systemu edukacji narodowej” z 13 października 1973 r.,
w których nie ma nawet wzmianki o istnieniu odrębnych szkół przeznaczonych dla mniejszości narodowych. Działanie takich placówek było regulowane jedynie dokumentami niższej rangi oraz pismami Ministerstwa
Oświaty. Pisma te nie wskazywały na prawo BTSK do opieki nad szkolnictwem z językiem białoruskim, chociaż znajdywało się to w statucie
towarzystwa. Nie ma wątpliwości, że był to specjalny zabieg władzy, która chciała, żeby instytucja była lojalnym wykonawcą i przekaźnikiem idei
głoszonych przez państwo, a nie kształtowała świadomych swej odrębności
Białorusinów 50.
Statystyki, które przedstawia Ewa Rom anowska pokazują, że w przeciągu lat sześćdziesiątych liczba szkół podstawowych z białoruskim językiem nauczania zmalała z 39 w roku szkolnym 1960/1961 do 22 w roku
1969/1970. W tym czasie zwiększyła się liczba szkół podstawowych z nauką języka białoruskiego jako przedmiotu – ze 135 do 142 51. Należy tutaj
także zauważyć, że w tym okresie Polskę Ludową zamieszkiwało ok.
180 tys. Białorusinów 52.
Największą tragedię dla białoruskiego systemu szkolnictwa w Polsce
przyniosły jednak lata siedemdziesiąte. Paradoksalnie BTSK, które miało
sprawować opiekę nad białoruską kulturą, zaczęło domagać się zamknięcia placówek z białoruskim językiem wykładowym . Upatrywano w tym
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bowiem szansy na przybliżenie mniejszości białoruskiej do awansu społecznego. W odpowiedzi na takie postulaty, 22 lutego 1971 r. Ministerstwo
Oświaty wydało nową ustawę reformującą szkolnictwo. W prowadziła ona
zasadę „pełnej dobrowolności nauczania języka białoruskiego”. Zgodnie
z nią, aby dzieci uczyły się języka ojczystego, rodzice corocznie musieli
podpisywać stosowną deklarację, uczniowie mogli sami zaprzestać nauki
języka białoruskiego, szkoły mogły być także likwidowane na żądanie rodziców. Jednak społeczeństwo pozostało bierne, a M inisterstwo, wykorzystując ten fakt, przystąpiło do zamykania białoruskich placówek 53.
Tak ukierunkowana polityka spowodowała, że:
[...] w roku szkolnym 1969/1970 działały 164 szkoły podstawowe z 11 302 uczniami uczęszczającymi na lekcje języka białoruskiego, dwa lata później pozostawało
144 szkół z 9042 uczniami, a w roku szkolnym 1973/1974 funkcjonowały już tylko
103 szkoły z 5983 uczniami54.
W kolejnych latach liczba tych szkół wahała się od 77 w roku szkolnym 1974/1975 do 43 w roku szkolnym 1979/1980. Patrząc na przestrzeni
tego dziesięciolecia, liczba uczniów zmniejszyła się z 11 000 do 3566 55.
Nadchodzący przełom polityczny mający związek z utworzeniem
w 1980 r. ruchu społecznego NSZZ Solidarność, był traktowany przez
większość Białorusinów z dystansem i niepokojem. Natomiast, właśnie
te zmiany w polityce oraz toczące się na szczeblu międzynarodowym
dyskusje o prawach człowieka powstrzymały ostateczną likwidację szkolnictwa w języku białoruskim w Polsce. Również BTSK próbowało się
w tym czasie zrehabilitować i starało się wpłynąć na poprawę sytuacji
białoruskiej oświaty. Jednak pozycja towarzystwa była już marginalna,
głównie ze względu na duże upartyjnienie jego członków, przez co ich
postulaty przechodziły bez większego echa 56.
W takiej sytuacji, do działania przeszło społeczeństwo. Pojawiły się
pierwsze nieformalne związki, które może nie wpłynęły bezpośrednio na
rozwój szkolnictwa, ale istotnie zaznaczyły się w propagowaniu kultury
53
54
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i języka białoruskiego. Były to m .in. Białoruskie Zrzeszenie Studentów,
które stworzyło drugie po „Niwie” legalne białoruskie pismo „Spotkania”;
Białoruskie Niezależne W ydawnictwo; Społeczny Komitet Budowy Muzeum Etnograficznego Białoruskiej Mniejszości Narodowej w Polsce;
M uzeum Ruchu Rewolucyjnego w Hajnówce. W Białymstoku zaczęły
ukazywać się także ulotki, które nawoływały mniejszość białoruską do
nauki języka ojczystego w białoruskich szkołach i odrodzenia narodowego
Białorusinów 57.
Jedynym krokiem, który M inisterstwo Oświaty zrobiło w stronę mniejszości było wydanie rozporządzenia, które znosiło obowiązek corocznego
składania deklaracji w sprawie nauczania języka białoruskiego. Jednak
„dobrowolność nauczania”, przy znikomej świadomości Białorusinów,
zdom inowanych kulturą polską, braki w kadrze pedagogicznej, podręcznikach i programach nauczania, nie prowadziły do zwiększenia liczby
uczniów 58.
Ze statystyk wynika, że liczbę szkół podstawowych, w których nauczany był język białoruski w latach osiemdziesiątych szacuje się na od 39 do
60. W roku szkolnym 1981/1982 w 39 placówkach uczyło się 3320 dzieci,
natomiast w roku 1986/1987, kiedy liczba szkół wynosiła 60, zanotowano
3700 uczniów 59.
Okres do roku 1989 charakteryzował się mnogością konfliktów, w tym
narodowościowych, co powodowane było m.in. dynamicznymi zmianami
w polityce rządów. Trudno było w takich okolicznościach wypracować odpowiednią strategię co do mniejszości narodowych, która uregulowałaby
ich prawa w Polsce. Przez lata władze dążyły do asymilacji Białorusinów,
a nie do podtrzymywania ich odrębnej świadomości narodowej.

Szkolnictwo białoruskie w latach 1989–2016
Zmiana systemu politycznego w 1989 r. zwiastowała rzeczywiste zm iany sytuacji mniejszości białoruskiej w Polsce. Powoli odradzał się ruch
57
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białoruski w Polsce, a zarazem rozpoczął się nowy etap dla szkolnictwa
w języku białoruskim.
Głównym z czynników, który spowodował pobudzenie w środowiskach
białoruskich, było nadanie im wielu praw i faktyczne wywiązywanie się
z nich przez ekipy rządzące. Podczas obrad Okrągłego Stołu w 1989 r.,
NSZZ Solidarność wspólnie z opozycją przyznali, że „wszystkim mniejszościom narodowym żyjącym na terenie Polski przysługuje pełnia praw
obywatelskich” 60. Rzeczpospolita, wchodząc w okres demokratyzacji życia,
dążyła także do ugruntowania swojej pozycji na arenie międzynarodowej
i wstąpienia w struktury Unii Europejskiej. Podpisywała więc wszelkie
umowy i traktaty, które wymagały też uwzględnienia istnienia mniejszości
narodowych. Akty prawne, jakie podpisywała Polska po 1989 r. zawierały odniesienia do funkcjonowania mniejszości narodowych w państwie
i dawały im równe prawa ze wszystkimi obywatelami kraju 61.
Przed rokiem 1989 działalność organizacji białoruskich nie miała
w tych środowiskach większego znaczenia. Ograniczało się to jedynie
do pracy Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Później
utworzono Białoruskie Zrzeszenia Studentów (biał. BAS), które do dziś
jest inicjatorem corocznego festiwalu muzyki rockowej „Basowiszcza”
w Gródku, na który zapraszane są zespoły niezależnej białoruskiej sceny
muzycznej. Dopiero w 1989 r. rozpoczął działalność Klub Białoruski,
przekształcony następnie w Białoruski Kom itet Społeczny „Hromada”,
z którego rok później powołano partię polityczną Białoruskie Zjednoczenie
Demokratyczne z Sokratem Janowiczem na czele, domagające się m.in.:
[...] równouprawnienia dla języka białoruskiego w administracji, zwiększenia dostępu do masowych mediów, dwujęzycznych szkół podstawowych oraz ustanowienia w Konstytucji zapisów, które byłyby gwarancją ochrony praw mniejszości
w III RP62.
Na początku lat dziewięćdziesiątych utworzono także Stowarzyszenie
Dziennikarzy Białoruskich, będące wydawcą miesięcznika białoruskiego
„Czasopis”; Związek Młodzieży Białoruskiej; Białoruskie Towarzystwo
60
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Historyczne, które do dziś wydaje półrocznik „Białoruskie Zeszyty Historyczne”; Białoruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża”; Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Chatka”; natomiast redakcja
„Niwy” stała się niezależna i oderwała się od struktur BTSK. Następnie
w 1994 r. został zarejestrowany Związek Białoruski w Rzeczypospolitej
Polskiej, który zrzesza białoruskie organizacje oprócz BTSK, które działa
samodzielnie 63.
Białoruskie organizacje społeczne, które w końcu otrzymały możliwość swobodnego rozwoju, odegrały też ważną rolę w systemie szkolnictwa białoruskiego w Polsce, szczególnie na polu odbudowania poczucia
tożsamości narodowej młodego pokolenia. W Białymstoku pojawiła się
możliwość edukacji w języku białoruskim, poczynając od przedszkoli aż
po szkoły średnie. W środowiskach należących do organizacji białoruskich powstały też inicjatywy programów edukacji międzykulturowej, dla
wszystkich uczniów – bez względu na narodowość – w województwie podlaskim. Posłużyłyby one do uświadomienia młodzieży kwestii zróżnicowania kulturowego i narodowego na tych terenach, co mogłoby zapobiec
aktom nietolerancji. Nie zostały one jednak zrealizowane, a ich temat
wrócił dopiero w ostatnich latach 64. Poza tym, aby działać na rzecz integracji społeczeństwa białoruskiego, organizacje zaczęły współpracować
ze szkołami w sferze edukacji oraz prowadzą zajęcia dodatkowe, m.in.
chóry, zespoły muzyczne, zajęcia teatralne, recytatorskie, plastyczne, warsztaty dziennikarskie czy też zajęcia etnograficzne. Co równie ważne,
władze państwowe widzą potrzebę współpracy z instytucjami pozarządowymi w procesach nauczania i wychowania mniejszości białoruskiej. Ich
udział w tych zadaniach jest faktycznie dużą szansą dla dzieci i młodzieży na poznanie i rozwijanie własnej kultury oraz tożsamości narodowej65.
Nie można zapomnieć o działalności Stow arzyszenia AB-BA, którego
działalność rozpoczęła się już w 1995 r., początkowo jako nieformalna grupa rodziców, należących wcześniej do BZS. Ich prace rozpoczęły się od
zorganizowania przedszkola dla swoich dzieci w Białymstoku. Stopniowo do prac włączali się również inni rodzice, dzięki czemu od 1 września
63
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1995 r. rozpoczęły pracę dwa białoruskie oddziały w Sam orządowym
Przedszkolu Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku. Następnie przystąpiono do tworzenia kolejnych etapów szkół.
Efektem ich prac było umożliwienie w 1997 r. nauki języka białoruskiego
w Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku, następnie w 2003 r. umożliwiono naukę języka białoruskiego w Publicznym Gimnazjum nr 7, a od
2006 r. ruszyło też międzyszkolne nauczanie w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku 66.
W raz ze zwiększeniem zainteresowania nauką w języku białoruskim ,
postanowiono z nieformalnej grupy rodziców powołać w 2006 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i M łodzieży Uczących się Języka Białoruskiego
„AB-BA” (skrót od białoruskich słów: Аб’яднанне бацькоў – Stowarzyszenie Rodziców). Mają oni na celu pomoc merytoryczną, naukową,
finansową i rzeczową uczniom uczącym się języka białoruskiego, co realizują m.in. przez: „podtrzymywanie tożsamości narodowej uczniów;
prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej; działalność na rzecz
białoruskiej mniejszości narodowej; organizowanie zajęć dodatkowych
i pozalekcyjnych; organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
integracje dzieci i młodzieży białoruskiej z różnych środowisk; zakup
pom ocy dydaktycznych oraz modernizacje bazy dydaktycznej” 67. Stowarzyszenie wspomaga też nauczycieli języka białoruskiego, organizując dla
nich kursy metodyczne. „AB-BA” prowadzi również działalność wydawniczą, a od 2015 r. wydaje czasopismo „Białoruski Nauczyciel” („Беларускі
Настаўнік”) 68.
Utworzenie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i M łodzieży Uczących się
Języka Białoruskiego „AB-BA” istotnie przyczyniło się do rozwoju i ustabilizowania pozycji oświaty białoruskiej w III Rzeczypospolitej. M inisterstwo Edukacji N arodowej też uświadomiło sobie wagę współdziałania
w tej sferze, w związku z tym „AB-BA” w 2014 r. stała się także koordynatorem realizacji „Strategii rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej
w Polsce” 69.
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67
Ibidem.
68
Ibidem.
69
Strategia rozwoju..., op. cit., s. 23–24.

132

Klaudia Soboń

Stan szkolnictwa białoruskiego najlepiej pokazują dane statystyczne.
Od roku szkolnego 1990/1991 do 1999/2000 liczba szkół z białoruskim
językiem nauczania na Białostocczyźnie wahała się od 48 do 31 szkół
podstawowych, funkcjonowały 2 szkoły średnie oraz w roku szkolnym
1999/2000 otwarto 10 gimnazjów. Jeśli chodzi natomiast o liczbę uczniów, to w roku szkolnym 1990/1991 wynosiła ona: w szkołach podstawowych – 3033, w liceach – 644. Z kolei w roku szkolnym 1999/2000 liczba
uczniów w szkołach podstawowych sięgała – 2220, w gimnazjach – 345,
w szkołach średnich – 1046. Stopniowe zmniejszanie się liczby uczniów,
w szczególności na poziomie szkół podstawowych, nie świadczy tylko
o spadku zainteresowania tym szkolnictwem, ale również o pogłębiającym
się niżu demograficznym 70.
Należy też wspomnieć, że władze Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Białorusi zobowiązały się do wzajemnej współpracy w kwestii mniejszości.
Jednak społeczność białoruska w Polsce nie otrzymywała takiej pomocy
z M ińska, jak działo się to w drugą stronę. Ograniczało się to głównie do
zaopatrywania szkół w białoruskie podręczniki szkolne oraz organizacji
w M ińsku letnich kursów dla nauczycieli języka białoruskiego 71. Gestem
w stronę absolwentów szkół średnich z białoruskim językiem nauczania
było natomiast umożliwienie, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, studiowania na uczelniach w Białorusi, bez powszechnie obowiązujących
zasad rekrutacji. Początkowo, głównie z powodu korzystnych warunków
do utrzymania się w Republice Białorusi, widać było zainteresowanie.
Ponadto studenci zagwarantowane mieli miejsce w akademiku oraz stypendium. Jednak chęć do studiowania na Białorusi sukcesywnie malała,
głównie ze względu na lepszy poziom uczelni polskich, ale także skomplikowaną sytuację polityczną w Białorusi 72.
Niewątpliwie na rozwój szkolnictwa białoruskiego ma wpływ liczebność polskich Białorusinów. Powszechny spis ludności przeprowadzony
w roku 2002 wykazał, że 48 700 osób zdeklarowało się jako Białorusini, z czego 46 tys. to mieszkańcy terenów wschodnich województwa podlaskiego 73, w którym niektóre gminy zamieszkiwane są głównie przez
70
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mniejszość białoruską; są to: Orla – 68,47%, Czyże – 81,59%, Dubicze
Cerkiewne – 81,23%, Hajnówka – 64,22% 74. Helena Głogowska pisze natomiast, że według danych nieoficjalnych w województwie białostockim
mogło mieszkać nawet od 250 tys. do 350 tys. osób pochodzenia białoruskiego 75. Kolejny spis ludności z 2011 r. wykazał, że 47 tys. osób określiło swą przynależność jako białoruską, chociaż pojawiają się zarzuty, że
jego wyniki mogą być błędne 76.
W związku z tym, że Polskę zamieszkują różne narodowości, ustanowiono odpow iednie prawo. Obecnie głównym aktem prawnym regulującym sprawy oświaty mniejszości narodowej w RP, oprócz Konstytucji, są:
„U stawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty”, „Ustawa z dnia
6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”, „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym” oraz zmieniające je Rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2012 r., które określa m.in. wymiar godzin nauki
języka mniejszości w placówkach z dodatkową nauką języka mniejszości
(w RP nie ma szkół tylko z białoruskim językiem nauczania 77), zasady
organizowania nauki języka białoruskiego w szkołach, w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, albo w zespołach międzyprzedszkolnych lub międzyszkolnych 78. Dokument ten zapewnia też naukę języka
mniejszości, własnej historii, kultury oraz geografii państwa, z którym
utożsamia się mniejszość narodowa, a także zajęcia artystyczne i inne
dodatkowe zajęcia 79.
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Obecnie, istotnym dokumentem jest także „Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji”, podpisane w W arszawie 20 lipca 2016 r.
Pismo to jest zobowiązaniem do wzajemnej współpracy w sprawach edukacji mniejszości polskiej w Białorusi i mniejszości białoruskiej w Polsce,
w szczególności w następujących kierunkach: w planach rozwoju systemów edukacji; szkolenia kadr na wszystkich poziomach i kierunkach;
nawiązaniu współpracy między placówkami systemu oświaty; stworzenia
dogodnych warunków dla rozwoju edukacji dla mniejszości narodowych,
a także dużą uwagę skupiono na wzmocnieniu współpracy na poziom ie
uczelni wyższych, m.in. przez wymiany studentów i staże 80.
W idoczne jest, że od roku szkolnego 2000/2001 do 2015/2016 liczba
szkół, w których odbywa się nauczanie języka białoruskiego nie zmienia
się już tak drastycznie jak wcześniej, a waha się w przedziale: 26–22 szkół
podstawowych, 18–11 szkół gimnazjalnych oraz 2–3 szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły podstawowe oraz gimnazja zazwyczaj działają na zasadzie zespołu szkół i znajdują się w miejscowościach: Białystok, Gródek,
Bielsk Podlaski, Hajnówka, Orla, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Narew, Narewka, Szudziałowo, Michałowo i Białowieża. Funkcjonują też 3 szkoły średnie: III liceum ogólnokształcące
im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku, Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku
Podlaskim oraz L iceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, a także jedno przedszkole – Przedszkole Samorządowe Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania – w Białymstoku,
które posiada 3 oddziały przy niepublicznych szkołach podstawowych:
w Orzeszkowie (gmina H ajnówka) oraz w Załukach (gmina Gródek),
a także w Babikach (gmina Szudziałowo) 81.
W spółcześnie szkolnictwo białoruskie rozwija się stabilnie, ponieważ
zazwyczaj większa część uczniów, rozpoczynających naukę języka białoruskiego w szkole podstawowej, kontynuuje ją aż do liceum. Czasami
młodzież rozpoczyna naukę białoruskiego dopiero w szkołach średnich,
ze względu na ich wysoki poziom. Od wielu lat uczniowie tych placówek
80
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podchodzą także do matury z języka białoruskiego 82. Oprócz tego, Kuratorium Oświaty w Białymstoku organizuje wojewódzki konkurs z języka białoruskiego, co znacznie podnosi jakość jego nauczania. Natomiast
wśród licealistów dużą popularnością cieszy się Ogólnopolska Olimpiada
Języka Białoruskiego, która organizowana jest od roku szkolnego 1994/
1995 przez Katedrę Białorutenistyki Uniwersytetu W arszawskiego. W arto
podkreślić, że olimpiada języka białoruskiego jest jedyną w Polsce, formułowaną dla języka mniejszości narodowej83. Corocznie w eliminacjach
szkolnych bierze udział średnio 150 uczniów, a następnie w eliminacjach okręgowych – 65 oraz w eliminacjach centralnych – 35 uczniów 84.
Należy pamiętać, że język białoruski wykładany jest też na poziomie
uniwersyteckim. Katedry lub zakłady Białorutenistyki w Polsce istnieją
na trzech uniwersytetach: Uniwersytecie W arszawskim, Uniwersytecie
w Białymstoku oraz Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie 85. Naukę języka białoruskiego oraz zapoznanie się z kulturą, sztuką,
historią Białorusi na poziomie akademickim, można podjąć także na Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-W schodniej na W ydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu W arszawskiego. W każdym
przypadku część studentów stanowią absolwenci szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego. M ożna jednak zauważyć spadek chęci do
nauczania języka białoruskiego, co wiąże się również z jego stopniową degradacją w samej Białorusi.

Podsumowanie
Analiza dostępnej literatury przedmiotu i aktów prawnych pozwala wysnuć pewne wnioski dotyczące sytuacji szkolnictwa białoruskiego w Polsce
w om awianym okresie. Aspekt szkolnictwa białoruskiego jest o tyle ważny
z perspektywy historii Białorusinów w Polsce, że nie jest źródłem wiedzy
82
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jedynie na temat danych szkół, ale jest również odzwierciedleniem stanu
świadomości narodowej mniejszości białoruskiej i ich sytuacji społecznej,
a także obrazem prowadzonej wobec nich polityki. Polityka prowadzona
po II wojnie światowej opierała się głównie na dążeniach do asymilacji
i polonizacji grup mniejszościowych i utworzeniu państwa jednolitego
narodowościowo. Nie tylko władza, ale i zwykli obywatele nie odnosili się
przychylnie do odrębności narodowej, kulturowej czy językowej części
społeczeństwa. W związku z powyższym można było zaobserwować stagnację szkolnictwa mniejszości białoruskiej.
Sytuacja ta uległa zmianie dopiero po zmianie ustrojowej w 1989 r.
Na powstanie i rozwój szkolnictwa w języku białoruskim miały istotny
wpływ niezależne organizacje białoruskie. Rząd RP wspiera tę działalność, chociażby przez przygotowywanie i wydawanie podręczników oraz
przekazywanie subwencji na organizację szkół, ale gdyby nie prężnie
działająca białoruska społeczność, nie byłoby aż tak dużej aktywności
w sferze nauczania języka białoruskiego czy też podtrzymywania u dzieci
i młodzieży świadomości o swojej odrębności narodowej. Natomiast coraz
częściej uczniowie szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego,
mimo że utożsamiają się w pewnym stopniu z kulturą białoruską, to nie
podkreślają już, że są Białorusinami, ale nazywają siebie Polakami. Tym
bardziej ciężko przewidzieć, jak się ułoży sytuacja szkolnictwa białoruskiego w następnych latach. M ożna mieć jednak nadzieję, że jeśli organizacje i stowarzyszenia białoruskie będą – podobnie jak w ubiegłych latach
– aktywnie działać, propagować język, tradycję i kulturę białoruską, to
placówki z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego przetrwają.
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SZKOLNICTWO BIAŁORUSKIE W POLSCE W LATACH 1944–2016
Celem tej pracy jest ukazanie sytuacji szkolnictwa białoruskiego w Rzeczypospolitej, w latach 1944–2016, czyli w czasie burzliwych i częstych zmian o podłożu
politycznym. Odbijało się to znacząco na losach szkół z białoruskim językiem
nauczania, które są miejscem budowania tożsamości narodowej, podtrzymywania
odrębnej tradycji, kultury i języka. Z tego powodu, kondycja szkolnictwa w poszczególnych latach jest w dużym stopniu równoznaczna ze stanem świadomości
narodowej społeczeństwa białoruskiego w Polsce. W okresie od roku 1944 do
końca lat osiemdziesiątych, władze nie wypracowały konkretnej strategii wobec
mniejszości, przez co ich sytuacja w PRL była niestabilna. Mimo że Białorusini
posiadali pewną swobodę, co pozwoliło na utworzenie białoruskich szkół oraz
organizacji, to realnie, elity rządzące dążyły do wykształtowania jednolitego narodowo państwa polskiego. W skutek tego, początkowy rozwój szkolnictwa skończył się niemal na całkowitej jego likwidacji w latach 80. Nowe szanse dla polskich
Białorusinów rodziły się dopiero wraz ze zmianą ustrojową w 1989 roku. Wtedy
zaczęły powstawać solidne podstawy dla obecności mniejszości białoruskiej w Polsce oraz edukacji w języku białoruskim, która przetrwała do dziś.
Słowa kluczowe: Białorusini, szkolnictwo, szkoły, mniejszość białoruska,
Polska, polityka, tożsamość.

BELARUSIAN EDUCATION IN POLAND IN THE YEARS 1944–2016
Objective of this paper is to show the situation of Belarusian education from
1944 to 2016, i.e. in the times of rough and frequent politically motivated changes.
It had negative impact on fate of schools with Belarusian teaching language,
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which are places of building national identity, sustaining seperate tradition,
culture and language. In period from 1944 to late 80’s, Polish authorities had
not developed particular strategy towards minority, thus their situation in PRL
were unstable. As a result, initial growth of education nearly ended on completly
liquidation in the 80’s. New chances for Polish Belarusians were creating with
government transformation after 1989. Since this time situation of Belarusians
and their education in Poland are stable.
Keywords: Belarusians, education, Poland, schools, national identity, national
minority, culture.
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SNY OŚWIECONYCH O SZCZĘŚLIWYM SPOŁECZEŃSTWIE
(Z ZAWARTOŚCI CZASOPISM ROSYJSKICH
DRUGIEJ POŁOWY XVIII – POCZĄTKU XIX WIEKU)
Sen ten mnie zdziwił i po przebudzeniu zapisałem
go i wysłałem do Pana, Wydawco; jeżeli jego zapis
spodoba się Panu, to proszę go wydrukować, jeśli
nie, niech go Pan podrze albo spali...1
Bodźcem do bliższego przyjrzenia się korpusowi oświeceniowych tekstów mających w tytułach słowo „sen” (bądź jego odpowiedniki semantyczne) stała się obecność hasła „sen” w bibliograficznym przewodniku
tematycznym po rosyjskich wydawnictwach periodycznych z lat 1703–
–1802 Aleksandra Nieustrojewa 2. W śród kilkunastu odnotowanych pozycji,
z których najwcześniejsze pochodzą z lat pięćdziesiątych XVIII wieku
(„Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие”), a ostatnie
z początku wieku XIX („Новости русской литературы”), badacz wyodrębnił dwie grupy: zapisy snów z komentarzem dotyczącym sposobu ich
odczytania i ewentualnego wykorzystania otrzymanego wyniku oraz teksty
wyzyskujące sen jako figurę alegoryczną, motyw lub zasadę kompozycyjną, powstałe w ramach konwencji literackiej i podporządkowane kryteriom estetycznym. M am y tu do czynienia zatem z propozycją klasyfikacji,

1
[Б.п.], [Г. Издатель..], „Трутень”, лист 10, июня 30 дня; cyt. za: Сатирические журналы
Н.И. Новикова. Трутень 1769–1770. Пустомеля 1770. Живописец 1772–1773. Кошелек 1774,
П.Н. Берков (ред.), Москва–Ленинград 1951, с. 79. Tu i dalej przekład własny – M.D.
2
[А.Н. Неустроев], Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703–
–1802 гг. и к историческому розысканию о них, Санкт-Петербург 1898, с. 643.
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umownie rzecz nazywając, „świadectw” snu. Przypomnijmy, że zabiegi
porządkujące ten obszar miały już wtedy długą tradycję, rozpoczętą w starożytności, by za Izydorą Dąmbską wymienić choćby dwie postawy wykrystalizowane w filozofii greckiej: irracjonalną i racjonalną, z których
pierwsza „wyraża się w mitach, wierzeniach ludowych, w poezji [....], druga w psychologicznych teoriach snu, w dociekaniach epistemologicznych
i w teorii empirycznych kół lekarskich” 3. W arta przypomnienia jest także dalsza część komentarza badaczki: podziały snów musiały być stare,
skoro „już w Odysei jest mowa o dwóch bramach snów: [...] z kości słoniowej i [...] rogowej; [...] sny z bramy rogowej karmiły wyobraźnię poetów,
żyły w mitach i tragedii greckiej, [...] snami z bramy z kości słoniowej
zaopiekowała się myśl badawcza, aby z czasem coraz bardziej dobierać
się do tych, co się przepychają bramą rogową i rozpoznawać w nich przechodniów z kości słoniowej” 4. Granica między poszczególnymi grupami
nigdy nie była traktowana jako nieprzekraczalna.
Jedną z pozycji odnotowanych przez Nieustrojewa jest szkic prozatorski Sen. Szczęśliwe społeczeństwo Aleksandra Sumarokowa, czołowego
przedstawiciela klasycyzmu w Rosji, „rosyjskiego Boileau”, dramaturga
i działacza teatralnego 5, opublikowany w założonym przez niego czasopiśmie „Трудолюбивая пчела” w 1759 roku 6. D o niego nawiązuje tytuł
niniejszego artykułu, zawierającego wyniki badań nad reformatorskim i
wizjami przedstawicieli Oświecenia czy też, jeśli posłużyć się określeniem
Łukasza Zweiffela, ich „idealnymi odpowiedziami na nieidealną rzeczywistość” 7. W tym samym kluczu można rozpatrywać prozatorski Sen Siergieja Domaszniewa, dyrektora Petersburskiej Akademii Nauk w latach
3

I. Dąmbska, Zagadnienie marzeń sennych w greckiej filozofii starożytnej, [w:] Charisteria.
Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin, Warszawa 1960, s. 30.
4
Ibidem.
5
Szerzej niż w prozie Sumarokow wykorzystuje motyw snu w dramaturgii, przede wszystkim w komediach (Opiekun, Rogacz z urojenia i in.); zob. O. Lebiedieva, Поэтика и функции
сновидений в сюжетосложении русской высокой комедии („Недоросль”, „Горе от ума”,
„Ревизор”), „Slavica Wratislaviensia CLV” (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich,
t. 10 – Sen), M. Bukwalt, T. Klimowicz, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz (red.),
Wrocław 2012, s. 123–132.
6
[А.П. Сумароков], Сон. Счастливое общество, „Трудолюбивая пчела” 1759, ч. 2, декабрь,
с. 738–747.
7
Ł. Zweiffel, Utopia. Idealna odpowiedź na nieidealną rzeczywistość, Kraków 2008.
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1775–1783, opublikowany w czasopiśmie Michaiła Chieraskowa „Полезное увеселение” w 1761 roku 8. Oba wymienione periodyki wychodziły
w ośrodkach stołecznych (pierwszy w Petersburgu, drugi w Moskwie), co
ma znaczenie w kontekście rozważań nad następną grupą utworów, które
ukazały się w ośrodku prowincjonalnym i odzwierciedlały jego specyfikę.
Jeśli wykorzystać ustalenia Michała Głowińskiego w kwestii sposobów
transponowania zjawisk sennych na zjawiska literackie, to w drugiej – bezpośrednio nas tutaj interesującej – części korpusu tekstów wskazanego
przez rosyjskiego bibliografa mamy do czynienia z trzema takimi sposobami: bądź właśnie z figurą alegoryczną, bądź ze „swego rodzaju motywacją wątków, ujęć, struktur fabularnych”, bądź wreszcie z „zasadą
budowy świata przedstawionego” 9. Jeżeli oprzeć się zaś na konstatacjach
Aleksandry Okopień-Sławińskiej, to okaże się, że w większości tych pozycji sen występuje jako „szczególnie umotywowana anegdota, śniona lub
przyśniona historia”, często występująca jako „historia w historii” 10. Oboje
badacze sformułowali swoje wnioski, bazując, rzecz oczywista, na całokształcie spuścizny literackiej, nie zaś tylko czy nawet nie tyle na materiale
oświeceniowym, w którym „sny literackie” są obecne, ale odgrywają mniejszą rolę niż choćby w romantyzm ie czy modernizmie. W związku z tym,
że będziemy dalej pozostawać właśnie w kręgu „snów literackich”, zasadne wydaje się przytoczenie jeszcze komentarza W ojciecha Owczarskiego:
sen literacki nie jest niczym odrębnym ani na tle innych relacji snu, ani na tle
innych utworów literackich: sen literacki jest snem i jest literaturą, nie jest ani
niczym więcej, ani niczym mniej; zachowuje wszystkie właściwości snu i wszystkie
właściwości tekstu literackiego i nie wnosi żadnych właściwości dodatkowych,
można go więc opisać przy użyciu znanych pojęć i kategorii, ale nie warto się
ograniczać w tym opisie do kategorii jednego rodzaju – tylko literackich, tylko
psychologicznych czy tylko kulturowych11.
Przejście od pojedynczych utworów literackich do większych całości,
rozumianych czy to jako ich grupa zorganizowana według jakiegoś kry8

С.Г. Домашнев, Сон, „Полезное увеселение” 1761, т. 2, декабрь, с. 209–220.
M. Głowiński, Oniryczna literatura, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, J. Sławiński (red.), Wrocław 2008, s. 356.
10
A. Okopień-Sławińska, Sny i poetyka, „Teksty” 1973, nr 2, s. 8.
11
W. Owczarski, Sennik polski. Literatura, wyobraźnia i pamięć, Gdańsk 2014, s. 32.
9
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terium, czy to całe czasopismo, pozwala sformułować dwa następne
wnioski. Zdarza się więc, po pierwsze, że „sny literackie” układają się
w czasopismach oświeceniowych w ciągi polemiczne, co oznacza, że ich
poszczególne ogniwa stanowią głosy w dyskusji na dany temat. Z takim
rozwiązaniem spotykamy się w tobolskim miesięczniku „Иртыш, превращающийся в Иппокрену” (1789–1791), drugim w Rosji czasopiśmie
prowincjonalnym i pierwszym wydawanym na Syberii, w którym taki ciąg
tworzą wiersz Sen Iwana Bachtina 12, prozatorski szkic Timofieja Woskriesienskiego Marzenie senne 13 i wiersz Iwana Trunina Marzenie senne 14. Ponieważ tematem tej wymiany zdań jest rola poety i poezji w odnowionym
społeczeństwie 15, one równie mogą zostać zaliczone do grupy „idealnych
odpowiedzi na nieidealną rzeczywistość” 16. Gawriił Kungurow zestawił
„Иртыш, превращающийся в Иппокрену” z czasopismami satyrycznymi
Nikołaja Nowikowa, a w wierszach Bachtina dopatrzył się podobieństwa
z twórczością A leksandra Radiszczewa 17. Drugi wniosek pozwala sformułować przegląd redakcyjnych przedmów do czasopism, zawierających nie
tylko zarys programu, ale często także sytuacyjne umotywowanie pochodzenia zawartości. Taka „sytuacja wyjściowa” zostaje nakreślona w pismach „Адская почта” (1769) Fiodora Emina, „Почта духов” (1789) Iwana
K ryłowa, „Сатирический вестник” (1790–1792) Nikołaja Strachowa, „Что
нибудь от безделья на досуге” (1798) Nikołaja Osipowa i wreszcie „Мой
досуг, или Уединение” (1801) Timofieja Borispolca, gdzie ważną rolę
– obok chwytu przypadkowo znalezionego rękopisu – odgrywa właśnie
wspomnienie snu 18. Nie sposób nie przypomnieć, że oboma zabiegami

12

[И. Бахтин], Сон, „Иртыш, превращающийся в Иппокрену” 1789, сентябрь, с. 6–13.
Т... В... [Т. Воскресенский], Сновидение, „Иртыш, превращающийся в Иппокрену” 1789,
октябрь, с. 37–48.
14
И. Трунин, Сновидение, „Иртыш, превращающийся в Иппокрену” 1790, февраль, с. 39–41.
15
Zob. Очерки русской литературы Сибири, т. 1 (Дореволюционный период), Ю.С. Постнов
(ред.), Новосибирск 1982, с. 120–122.
16
Zob. przypis 7.
17
Г.Ф. Кунгуров, Сибирь и литература, Иркутск 1975, с. 145–146.
18
И. [Т.Н.] Борисполец, От Издателя, [в:] Мой досуг, или Уединение. Еженедельное
издание по средам и субботам, В.И. Покровский (ред.), Москва 1902, с. 1–2 (reedycja).
Przedmowa zawiera opis przechadzki wydawcy po petersburskich parkach: podczas jednej
z nich wspomina on sen, po czym przed jego oczyma – ni to na jawie, ni to we śnie – miga
sylwetka nieznanego mężczyzny, wreszcie zauważa on na ziemi kartki papieru, które okazują
13
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– znalezionego rękopisu oraz snu – posłużył się Aleksander Radiszczew
w Podróży z Petersburga do Moskwy 19: pierwszym w rozdziale Chotiłow,
drugim – w mogącym stanowić tło interpretacyjne Snu. Szczęśliwego społeczeństwa Sumarokowa i Snu Domaszniewa rozdziale Spasskaja polest’20.
W cześniejsza wzmianka o Radiszczewie była zatem nieprzypadkowa, podobnie jak wzmianka o Nowikowie jako wydawcy pism satyrycznych,
w których wykorzystał on cały wachlarz rozpowszechnionych w Oświeceniu środków wypowiedzi artystycznej („sny”, ale także np. stylizacje na
recepty lekarskie i ogłoszenia gazetowe).
Sen. Szczęśliwe społeczeństwo Jurij Stiennik uznał za pierwszą w literaturze rosyjskiej próbę stworzenia czystej utopii 21. M ożna dodać, że pod
piórem Sumarokowa powstała utopia pozaczasowa, czyli, jeśli nawiązać
do słów Teresy Kostkiewiczowej, pozostająca „ponad sferą oddziaływania
realiów historycznych” (pozostałe typy oświeceniowej utopii to retrospektywna i progresywna) 22. Pisarz roztoczył wizję mądrego, sprawiedliwego,
łagodnego i cierpliwego dla poddanych władcy, którzy odpłacali mu się
miłością i szacunkiem, na urzędników mianującego ludzi uczciwych i rozumnych, by następnie – w podobnych barwach – przedstawić organy
władzy prawodawczej i sądowniczej. Tak rządzone państwo jawi się jako
organizm, w którym awans obywateli zależy od zasług, a nie pochodzenia,
oparty na umiłowaniu pracy, porządku i dyscyplinie, wykluczający pijaństwo i łapówkarstwo, pozbawiony zabobonów i przemocy itd. Stiennik
się być tłumaczeniem urywków zagranicznej książki. „Jak bardzo spodobały mi się one! dlatego też postanowiłem je wydać” – stwierdza wydawca (ibidem, s. 2). Zob. M. Dąbrowska,
Samotność/odosobnienie w twórczości pisarzy rosyjskich przełomu XVIII i XIX wieku (z zawartości
czasopism literackich), [w:] Samotność – aspekty, konteksty, wymiary, t. 1, K. Arciszewska, L. Kalita,
U. Patocka-Sigłowy (red.), Gdańsk 2016, s. 73–82.
19
Wszystkie trzy pozycje zebrał Jurij Stiennik w rozdziale Sny satyryczno-utopijne i opowieści
alegoryczne swoich wypisów z rosyjskiej prozy satyrycznej XVIII wieku; zob. Русская сатирическая проза XVIII века, Ю.В. Стенник (ред.), Ленинград 1986, с. 353–357, 357–364, 364–381.
20
Rozdział Spasskaja Polest’ opiera się na kontrastowym zestawieniu wizji majestatu i wielkości monarszego urzędu, stanowiącego źródło dobrobytu państwa, oraz – po zdjęciu bielma
z oczu władcy przez nosicielkę prawdy Prosto Patrzącą – nieudolności rządzących i nadużyć
z ich strony, doprowadzających państwo do stanu upadku; interwencja Prosto Patrzącej stanowi
punkt kulminacyjny „snu literackiego” Radiszczewa. Zob. M. Dąbrowska, Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Warszawa 2009, s. 68–70.
21
Ю.В. Стенник, Русская сатира XVIII века, Г.Н. Моисеева (ред.), Ленинград 1985, с. 204.
22
T. Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości, Wrocław 2002, s. 220.
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przypomina jednak, że utopia pozostaje w ścisłym związku z satyrą, będąc
jakby jej alter ego: przedstawiając idealne rozwiązania w różnych sferach
funkcjonowania państwa, Sum arokow wypunktowywał jednocześnie braki i nadużycia w ich zakresie we współczesnej rzeczywistości, czyniąc
to samo w satyrach publikowanych na łamach pisma „Праздное время
в пользу употребленное” 23. „Literackie wizje krain idealnych lub teoretyczne konstrukcje doskonałych systemów były zarazem pośrednią krytyką istniejącego porządku, wyrosły z odmowy akceptacji obowiązujących
zasad w [...] dziedzinach życia publicznego: systemu rządów, rozumienia
świata, obyczajów, relacji międzyludzkich i międzynarodowych” – pisała
Kostkiewiczowa 24. Sen. Szczęśliwe społeczeństwo to właśnie taka „teoretyczna konstrukcja doskonałego systemu”, miniaturowy traktat o wzorcowo
zorganizowanym państwie.
Utwór Domaszniewa wykazuje cechy utopii retrospektywnej, mimo że
nie zasadza się, jak pisała Kostkiewiczowa, na „rekonstruowaniu idealnego
stanu pierwotnego bytowania” 25. Autor porusza w nim problem wielkości
rzekomej (fałszywej) i rzeczywistej (prawdziwej), wyodrębniając wśród postaci historycznych opatrywanych mianem „wielkich” dwie grupy: tych,
którzy na nie nie zasłużyli, dochodząc do sławy nieuczciwą, często zbrodniczą drogą, i tych, w których postępowaniu więcej było czynów prawych.
Do pierwszej – bardzo licznej – zaliczył Aleksandra W ielkiego, Romullusa,
Pyrrusa, Juliusza Cezara, Attylę i in., wsławionych tym, że wszczynali
wojny (pierwszy i trzeci), byli zabójcami członków rodziny (drugi) itd.,
w drugiej – mniej licznej – umieścił Cyrusa II W ielkiego, Oktawiana
Augusta, Marka Aureliusza, wreszcie Piotra I, którego charakterystyką
zamknął cały przegląd. To właśnie w epoce Piotra I Domaszniew, jak wielu jego współczesnych, widział najlepszy okres w dziejach kraju, a w nim
samym władcę godnego naśladowania, „ojca ojczyzny”, szczodrego w nagradzaniu zasług i miłosiernego przy wymierzaniu kary. O złych władcach pisał, że są czymś najgorszym, co może przytrafić się światu; jeden
człowiek może doprowadzić do zguby całych społeczeństw. Obie drogi
– do wielkości fałszywej i wielkości prawdziwej – zostają przedstawione w Śnie Domaszniewa na dwa sposoby: przez przypomnienie sylwetek
23
24
25

Zob. Ю.В. Стенник, Русская сатира..., op. cit., с. 204.
T. Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł..., op. cit., s. 211.
Ibidem, s. 220.
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postaci historycznych oraz opis ścieżek prowadzących na szczyt góry,
przed wyborem których staje każdy człowiek.
Utwory Sumarokowa i Domaszniewa wymagają jeszcze usytuowania
ich w całokształcie twórczości pisarzy i strukturze czasopism, a także
wskazania związków z literaturą zachodnią.
Przy tworzeniu wizji „szczęśliwego społeczeństwa” Sumarokow mógł
zainspirować się utopijną powieścią duńskiego pisarza Ludviga Holberga
Podróż do krajów podziemnych Nielsa Klima (oryg. łac. Nicolai Klimii iter
subterraneum, 1741; wariant duński 1742), opublikow aną w przekładzie rosyjskim w 1762 roku 26. Powieść tę zalicza się do jednej grupy z Podróżami Guliwera (1726) Jonathana Swifta 27, o których Teresa Kostkiewiczowa
pisała: „utopia u Swifta była przejawem swoistej gry intelektualnej, nasyconej ironią, sarkazmem, a nawet utajoną drwiną wobec rzeczywistości
pretendującej do miana rozumnej i sensownej” 28. Sen. Szczęśliwe społeczeństwo został opublikowany w ostatnim – grudniowym – numerze czasopism a „Трудолюбивая пчела”, pół roku wcześniej – w numerze czerwcowym
– ujrzały światło dzienne dwa utwory satyryczne Sumarokowa, oba mające rozpowszechnioną w Oświeceniu postać listową: O godności oraz Cztery
odpowiedzi; Galina Ryczkowa dostrzega między nimi związek, polegający na tym, że pierwszy z nich – O godności – stanowi jakby przedmowę
do drugiego – Czterech odpowiedzi, kreślącego obraz idealnego człowieka
i idealnego władcy, a z kolei Sen. Szczęśliwe społeczeństwo zawiera rozwinięcie udzielonych wcześniej „czterech odpowiedzi” 29. Trzy „sny literackie”
Sumarokowa, tym razem stanowiące wyraz protestu pisarza przeciwko
odsunięciu go od kierowania teatrem, znajdą się w czasopiśmie „Праздное
время в пользу употребленное” w 1760 roku 30. „Sny literackie” Domasz-

26
Zob. Р.Ю. Данилевский, 1725 – начало 1760-х годов: классицизм, [в:] История русской
переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век, т. 1 (Проза), Ю.Д. Левин
(ред.), Санкт-Петербург 1995, с. 124–125.
27
O przekładach rosyjskich zob. Ю.Д. Левин, Начало 1760 – середина 1780-х годов:
просветительство, [в:] История русской переводной..., op. cit., с. 192–193.
28
T. Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł..., op. cit., s. 213–214.
29
Г.П. Рычкова, Сатирическая проза в журнале А.П. Сумарокова „Трудолюбивая пчела”, [в:] Проблемы изучения русской литератры XVIII века. Республиканский сборник
научных трудов, В.А. Западов (ред.), Ленинград 1978, с. 4–6.
30
Zob. Ю.В. Стенник, Русская сатира..., op. cit., с. 210–211.
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niewa, zam ieszczone również w numerach czerwcowym i lipcowym pisma „Полезное увеселение” (omówiony Sen stanowił zawartość numeru
z grudnia i był utworem oryginalnym, gdy tymczasem utwory z numerów wcześniejszych stanowią przekłady), należy rozpatrywać w kontekście
recepcji angielskiego pisma „The Spectator” 31. O utworach tych, przedstawiających „sekcję głowy fircyka” i „anatomię serca kokietki”, Ryszard
Łużny pisał:
mimo braku jakichkolwiek wskazówek, [...] utrudniającego odszukanie [...] źródeł
[...], da się stwierdzić, że obie pozycje są tłumaczeniami ze „Spectatora”: pierwszy
jest przeróbką eseju z 275 numeru tego czasopisma, drugi, analogiczny pod względem zawartości tematycznej i zastosowanego chwytu gatunkowo-kompozycyjnego,
jest częściowo zmienionym tłumaczeniem numeru 281; oba przekłady dokonane
zostały prawdopodobnie [...] na podstawie wersji francuskiej, zdecydowaną jednak
odpowiedź uniemożliwia fakt, że tekst rosyjski nie jest przekładem całkowitym, natomiast tłumaczenie francuskie jest dokładną kopią angielskiego oryginału32.
Rozpisana na trzy „głosy” wymiana zdań w czasopiśmie „Иртыш преврашающийся в Иппокрену” dotyczy jednego aspektu dobrze urządzonego
społeczeństwa, mianowicie miejsca i roli w nim poetów. Określenie „wymiana zdań” należy rozumieć dwojako: po pierwsze, jako dyskusję trzech
tobolskich twórców, rozpoczętą przez Iwana Bachtina, noszącego się
z myślą o opublikowaniu swojego wiersza już wcześniej, na innych – być
może stołecznych – łamach 33, kontynuowaną przez Timofieja W oskriesienskiego, jako jedynego z tej trójki posługującego się formą prozatorską, i zakończoną przez Iwana Trunina, po drugie zaś, jako dyskusję „wpisaną”
w świat przedstawiony każdego z utworów, prowadzoną przez wykreowane w nich postaci. Stawiane pytania są takie: czy każdy może (i powinien)
uprawiać twórczość literacką? Z czyjej pracy płynie większy pożytek
– poety czy kupca, ziemianina itd.? W e Śnie Bachtina zderzone zostają ze

31
[Б.п.], Сон, перевел С.Д. [C. Домашнев], „Полезное увеселение” 1761, июнь, № 23,
с. 193–196; [Б.п.], Сон, перевел С.Д. [C. Домашнев], „Полезное увеселение” 1761, июль, № 25,
с. 209–213.
32
R. Łużny, Z badań nad rosyjskim czasopiśmiennictwem satyrycznym okresu Oświecenia, Warszawa–Kraków 1962, s. 59–60.
33
Autor wspomina o tym w przypisie do wiersza, nie wymieniając jednak tytułu czasopisma, w którym kilka lat wcześniej starał się – bezskutecznie – zamieścić ten i inne utwory.
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sobą dwa punkty widzenia, których wyrazicielami są postaci alegoryczne
– Próżność oraz Rozum: Próżność podpowiada, że należy zostać poetą,
publikować jak najwięcej, ma się wtedy bowiem zagwarantowany wpływ
na oblicze świata oraz sławę i nieśmiertelność, Rozum – przeciwnie – jest
daleki od zachęcania do wyboru „profesji” literata, w której mistrzostwo
(a zatem i sławę) jest dane osiągnąć tylko nielicznym, spełniającym wysokie wymagania. Jakby „odpowiednikiem” Rozumu w Marzeniu sennym
W oskriesienskiego jest Starzec, do którego bohater zwraca się z prośbą
o wyjaśnienie zachowania ludzi zgromadzonych u podnóża góry, bądź
zbierających skrawki papieru, bądź to biegających za skrzydlatym koniem:
wyjaśnienie staje się zbyteczne, gdy dodamy, że góra nazywa się Parnas,
na papierkach zapisane są rymy, a koń to Pegaz. Także zatem utwór
W oskriesienskiego wyraża obawę przed „zarojeniem się” od poetów miernych, literackich nieudaczników, których użyteczność dla świata jest
wątpliwa. Postać Starca wprowadza do swojego Marzenia sennego również
Trunin, ale już w innym celu: jest on mianowicie tym , który obwieścił
młodzieńcowi, że ten stał się wybrańcem jednego z bogów, wręczył mu
lirę i nauczył grać, chwaląc na koniec osiągnięte rezultaty. W ymowa wiersza Trunina – i tak nietrudna do odczytania – staje się jeszcze jaśniejsza,
kiedy dodamy, że bóg ma na imię Apollon, a lira od czasów starożytnych
jest symbolem twórczości artystycznej.
Utwory Bachtina, W oskriesienskiego i Trunina również wymagają
osadzenia w szerszym kontekście, ale nie jest nim już – jak w przypadku szkiców Sumarokowa i Domaszniewa – europejska tradycja literacka.
Zbędną oczywistością jest bowiem pisanie o tym, że ich autorzy posługują
się kostiumem mitologicznym. W ażniejsze jest dostrzeżenie tego, że, po
pierwsze, stanowią one głosy w ogólnorosyjskiej dyskusji o statusie społecznym i powinnościach poety, oraz, po drugie, wyrażają aspiracje kulturalne społeczności lokalnej (tu: Tobolska) 34. Powstanie pisma „Иртыш,
превращающийся в Иппокрену” zbiegło się w czasie z innym wydarzeniem w historii Tobolska – założeniem gimnazjum. Z grona nauczycieli
i uczniów wywodziła się duża część współpracowników periodyku, by wymienić W oskriesienskiego (nauczyciela) i Trunina (w momencie opublikowania Marzenia sennego ucznia czwartej klasy). Przedm iotem troski – co
34

Zob. М.Г. Альтшуллер, Литературная жизнь Тобольска 90-х годов XVIII в., [в:] Освоение
Сибири в эпоху феодализма (XVII–XIX вв.), О.Н. Вилков (ред.), Новосибирск 1968, с. 178–198.
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zrozumiałe, w szczególności tych pierwszych – stało się to, by kształcenie literackie znalazło ważne miejsce w programie nauczania. W związku
z tym nie sposób zgodzić się z rosyjskimi badaczami tobolskiego periodyku, traktującymi wiersz Trunina jako „głos” najniższych w arstw miejscowej inteligencji 35, dających znać o swoim istnieniu i obwieszczających
włączenie się do życia kulturalnego. W ydaje się, że jego Marzenie senne jest
po prostu próbą poetycką albo „pracą domową” zadaną przez nauczyciela,
praktyczną realizacją wpajanych zasad literackich.
W racając do podjętej na wstępie kwestii klasyfikacji „snów literackich”,
należy dodać, że zaistniała ona też w literaturoznawstwie rosyjskim.
W .W . Puchow, badający w tym kontekście także (niewymienione wyżej)
czasopismo „Вечера” (1772), wyróżnił wśród nich trzy typy: po pierwsze,
zawierające krytykę rzeczywistości rosyjskiej przez prezentację pozytywnego modelu, do którego realizacji powinno zmierzać społeczeństwo, po
drugie, zawierające krytykę rodzimej rzeczywistości drogą opisu jej samej,
po trzecie wreszcie, łączące cechy pierwszego i drugiego typu, oparte na
kontrastowym zestawieniu świata zastanego (krytykowanego) oraz prognozowanego (pożądanego) 36. W utworze Sumarokowa mamy do czynienia
z pierwszym modelem, utwór Domaszniewa reprezentuje ostatnią odmianę. Oba odnoszą się do społeczno-politycznej strony rzeczywistości rosyjskiej XVIII wieku. Powyższe wnioski wypada uzupełnić o jeszcze jeden,
mianowicie o określenie roli odgrywanej w nich przez sytuację pogrążenia w sen oraz stopnia szczegółowości opisania jej poszczególnych faz,
od zaśnięcia do przebudzenia.
Aby odpowiedzieć na te pytania, warto zacytować fragmenty odnoszące
się do tej sytuacji:
Zasnąwszy, ujrzałem we śnie moim wizję szczęśliwości społeczeństwa [...]37
[...] mieszkam pod samą dzwonnicą: dzwony zaczęły bić i mnie obudziły, pozbawiając tego przyjemnego widoku38.
35

Zob. Очерки русской литературы Сибири..., op. cit., с. 121–122.
В.В. Пухов, Жанры русской сатирической прозы II половины XVIII века. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Ленинград 1968,
с. 10.
37
А.П. Сумароков, Сон. Счастливое общество, [в:] Русская сатирическая проза..., op. cit.,
с. 353.
38
Ibidem, с. 357.
36
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Tak zabrzmiały one u Sumarokowa. Oto zaś analogiczne ustępy w szkicu Domaszniewa:
[...] nieoczekiwanie zasnąłem i przyśnił mi się dość niezwykły sen39.
Pełen zachwytu obudziłem się, czując, że serce moje drży z radości40.
W arto zwrócić uwagę na to, że „wezwanie” do przebudzenia w utworze
Sumarokowa pochodzi ze świata zewnętrznego, niewyobrażonego w marzeniu sennym (bijące w sąsiedztwie dzwony), gdy tymczasem w utworze
Domaszniewa jest składnikiem samego marzenia sennego:
[...] marzenie znikło i pozbawiło mnie przyjemności patrzenia na tego monarchę
[tj. Piotra I – M.D.]. Pełen zachwytu obudziłem się [...]41.
Na przytoczenie zasługuje wreszcie ostatnie zdanie szkicu Sumarokowa, stanowiące jak gdyby łącznik m iędzy jego poszczególnymi częściami
oraz nośnik przesłania ideowego:
Daj Boże, aby podobne do tego sny miało wielu, w szczególności dziedzice fortuny42.
Zaśnięcie i przebudzenie zostały zaznaczone przez Bachtina i W oskriesienskiego, Trunin pisze szerzej tylko o przebudzeniu. Okoliczności pogrążenia w sen i przebudzenia ściśle wiążą się z czynnością tworzenia lub
rozmawiania o literaturze: w wierszu Bachtina podmiot zasypia po napisaniu wiersza, a w szkicu W oskriesienskiego – po powrocie ze spotkania
z przyjaciółmi, na którym dyskutowano o współczesnych poetach (o jakich
jednak, nie zostaje powiedziane).
W om ówionych utworach nie znajdziemy innych ustępów, których
słowem-kluczem byłby „sen”. Jak widać, nie jest ich dużo i nie są one

39

С.Г. Домашнев, Сон, [в:] Русская сатирическая проза..., op. cit., с. 358.
Ibidem, с. 364.
41
Ibidem.
42
А.П. Сумароков, Сон. Счастливое общество, [в:] Русская сатирическая проза..., op. cit.,
с. 357.
40
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rozbudowane. Oświeceniowym pisarzom nie chodzi bowiem o sen jako
taki. W yraźnie zaznaczają oni moment zaśnięcia i przebudzenia postaci
i na tym kończy się ich zainteresowanie całą sytuacją. Ich celem było
stworzenie ramy kompozycyjnej, w którą m ogliby „włożyć” „idealną odpowiedź na nieidealną rzeczywistość”, wypełniając nią główną część utworu
w całości (Sen. Szczęśliwe społeczeństwo Sumarokowa) lub w części (druga
„połowa” Snu Domaszniewa). Za Aleksandrą Okopień-Sławińską można
powtórzyć w tym kontekście, że „anegdota senna jest jak każda inna
historia”, a na jej odmienny status ontologiczny wskazuje „odrębny komentarz narratorski” 43 (w utworach Sumarokowa i Domaszniewa, a także
Bachtina, W oskriesienskiego i częściowo Trunina właśnie opis zaśnięcia
oraz przebudzenia). Z powodzeniem wzmianki o zaśnięciu i przebudzeniu postaci mogłyby zostać usunięte ze wszystkich tych utworów i zastąpione chociażby przez wzmiankę o znalezieniu i opublikowaniu rękopisu.
Zamiana ta odbywałaby się bez uszczerbku dla całościowej wymowy
utworu, której nośnikiem jest przecież nie sam a rama kompozycyjna.
Słowem-kluczem do odczytania rozpatrzonych utworów jest zatem konwencja literacka.
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SNY OŚWIECONYCH O SZCZĘŚLIWYM SPOŁECZEŃSTWIE
(Z ZAWARTOŚCI CZASOPISM ROSYJSKICH
DRUGIEJ POŁOWY XVIII – POCZĄTKU XIX WIEKU)
Artykuł zawiera omówienie literackich (poetyckich i prozatorskich) opisów
snów opublikowanych w czasopismach rosyjskich doby Oświecenia: 1. Sen. Szczęśliwe społeczeństwo Aleksandra Sumarokowa („Trudolubiwaja pczeła”, 1759), 2. Sen
Sergieja Domaszniewa („Poleznoje uwiesielenije”, 1761), 3. Sen Iwana Bachtina, Marzenie senne Timofieja Woskriesienskiego i Marzenie senne Iwana Trunina
(„Irtysz prewraszczajuszczyjsja w Ippokrenu”, 1789–1790). Utwory te zawierają
wizję dobrego władcy i szczęśliwego społeczeństwa oraz wychowawczej roli poezji.
Słowa kluczowe: sen, Oświecenie, utopia, poezja, proza, społeczeństwo,
władca.

THE DREAMS OF THE ENLIGHTENED ABOUT A HAPPY SOCIETY
(FROM THE CONTENTS OF THE RUSSIAN PERIODICALS
OF THE SECOND PART OF THE 18 TH AND EARLY 19 TH CENTURY)
The article presents the literary descriptions of dreams, which were published
in the Russian periodicals of the Enlightenment period: 1. The happy society:
a dream by Alexander Sumarokov (“Trudolubivaya pchela”, 1759), 2. A dream by
Sergey Domashnev (“Poleznoye uveselenye”, 1761), 3. A dream by Ivan Bakhtin,
A dream by Timofey Voskresensky and A dream by Ivan Trunin (“Irtysh, prevrashchaiushchiisia v Ippokrenu”, 1789–1790). The works present an image of
a good ruler, a happy society and an educational role of poetry.
Keywords: dream, Enlightenment, utopia, poetry, prose, society, ruler.
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„Z DODANIEM WYRAŹNIEJSZEGO MORAŁU,
DLA ŁATWIEJSZEGO LUDZI PROSTYCH I NIEUKÓW
ZROZUMIENIA...”1 . RUSKOJĘZYCZNE ADAPTACJE TEKSTÓW
O CHARAKTERZE DOGMATYCZNO-MORALIZATORSKIM
W UKRAIŃSKIEJ KULTURZE LITERACKIEJ (NA MATERIALE
WYDAŃ DRUKARNI BAZYLIAŃSKICH XVIII WIEK)

Zarys problemu
Jednym z elementów wieloaspektowej działalności bazylianów związanej z ich pracą misyjną było drukarstwo. Typografie zakonne funkcjonowały w XVIII wieku przy klasztorach w W ilnie, Supraślu, M ińsku,
Uniowie, Poczajowie i Lwowie. Badanie spuścizny typograficznej pokazuje jednak, że zakonnicy nie ograniczali się do powierzonej im misji,
wykraczając daleko poza druk tekstów religijnych. Powoduje to, że ich
działalność należy opisywać nie tylko jako zjawisko z zakresu historii
religii, ale przede wszystkim jako zjawisko kulturowe. Bazylianie byli
świetnie wykształceni: w efekcie gruntownej edukacji w uczelniach zachodnioeuropejskich mieli nie tylko przygotowanie lingwistyczne (znali zarówno języki codziennej komunikacji swoich odbiorców – polski
i ruski, ale również języki obce), jak i kulturowe (świetnie orientowali
się w ówczesnych tendencjach literackich i wydawniczych), dzięki czemu ich działalność stanowiła pomost między cywilizacją W schodu i Zachodu. W ydawane przez zakonników teksty o charakterze religijnym
kierowane były przy tym nie tylko do unitów, ale również katolików rzym skich i prawosławnych (głównie starowierców), dzięki czemu stanowiły
1
Cyt. za: Науки парохіалнія на недьли и свята урочистыя цьлого року ... зъ приданіемъ
при конць науки при шлюбь, двохъ наукъ при погребеніи ... зъ славенско-рускаго на простый
и посполитый язык рускій преложеннія, Poczajów 1794.
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swoistą platformę współpracy i porozumienia między różnymi wyznaniami
chrześcijańskimi.
W arto podkreślić, że zakonnicy byli świetnie zorientowani w potrzebach swoich odbiorców, z którymi mieli stały kontakt podczas posługi
duchownej i misji. W zależności więc od potrzeb własnych zakonu oraz
preferencji odbiorców w drukarniach przyklasztornych wychodziły teksty
w różnych językach, funkcjonujących na terenie wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Choć oficjalnie językiem urzędowym od końca
XVII wieku (1696) był na tych terenach język polski, a językami nauki,
religii, sztuki wyższej były elitarne greka, łacina i cerkiewnosłowiańszczyzna, to w powszechnym użyciu pozostawała ruszczyzna (prosta mowa),
w latach swojego złotego okresu w XVI–XVII wieku język piśmiennictwa
tych ziem. W XVIII wieku język ten nie był już używany powszechnie
w celach literackich. W związku z przekonaniem o jego niskim prestiżu,
jego funkcje przejęły wspomniane wyżej cerkiewszczyzna i polszczyzna.
W tym kontekście warto podkreślić, że bazylianie przez cały XVIII wiek
drukowali teksty w prostej mowie. Dzięki temu ich działalność należy
traktować jako kulturotwórczą i wręcz narodotwórczą (budowania nowoczesnej świadomości narodowej Białorusinów i Ukraińców, której język
jest istotną wartością) 2.
Choć jest oczywiste, że języki białoruski i ukraiński stanowią dwa odrębne systemy w grupie języków wschodniosłowiańskich, to pojęcie prosta
(ruska) mowa odnosi się w równym stopniu do obu z nich. Nie znaczy
to bynajmniej, że język tekstów powstałych na ziemiach etnicznie białoruskich i ukraińskich jest jednakowy. Wyraźnie zaznaczone są specyficzne cechy fonetyki i morfologii danych języków, ale dopiero dogłębna ich
analiza za pomocą metod statystycznych pozwala w miarodajny sposób
ustalić substrat etniczny prostej ruskiej mowy 3. Ponieważ zaś w pracy
analizowane będą przede wszystkim teksty wydane w Poczajowie (a tylko
jednostkowo w Supraślu i U niowie), a jako takie, reprezentujące cechy
języka ukraińskiego, zasadne jest podkreślenie ich wpływu na właśnie
2

J. Getka, U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku, Warszawa 2017.
3
Szerzej na ten temat patrz: J. Getka, Białoruski? Ukraiński? Uwagi o metodologii klasyfikacji źródeł powstałych na ziemiach białoruskich i ukraińskich w XIV–XVII ww, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2010, nr 4, s. 50–67.

156

Joanna Getka

ukraińską (nie zaś w tym konkretnym przypadku – białoruską) kulturę
literacką. Dlatego też w niniejszej analizie określenia prosta m owa czy
język ruski będą charakteryzować język ukraiński XVIII wieku.
Celem niniejszego artykułu jest analiza tego elementu działalności
typograficznej bazylianów, który związany był z adaptacją tekstów obcojęzycznych, które po kompilacji, uproszczeniu i dostosowaniu do miejscowych realiów ukazywały się w języku wiernych – prostej mow ie. Pozwoli
to przybliżyć się do odpowiedzi na pytanie o rolę tych tekstów w kształtowaniu ukraińskiej kultury literackiej.
Ponieważ kultura literacka, której czynnikiem podstawowym jest
wspólnota językowa, jest zdeterminowana szeregiem wzajemnie przenikających się elementów, wynikających z ogólnego stanu kultury danego
społeczeństwa 4, w ramach tak sformułowanego zagadnienia postaram się
prześledzić wpływ adaptacji ruskojęzycznych na rozwój ukraińskiego języka literackiego, tradycję literacką (środki wyrazu) oraz odbiorcę.

Ruskojęzyczne adaptacje
Stanowiące bazę źródłową dzieła ruskojęzyczne nie są tłumaczeniami
w sensie dosłownym, a raczej tekstami o charakterze kompilacyjno-adaptacyjnym. Ilustracją tej tezy są przede w szystkim kolejne wydania teologii moralnej5, dwukrotnie wydane Nauki parafialne, przetłumaczone na
4
Por. Kultura literacka, [w:] Słownik terminów literackich, J. Sławiński (red.), Wrocław–
–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 245.
5
Собранїе прыпадковъ краткое и духовнымъ особамъ потребное имьщее въ себь науку
о сакраментахъ, о десати Божїихъ приказаняхъ о приказаняхъ церковныхъ и о науці хрїстїанской съ выкладомъ молитвы Отче нашъ и Вогородыце Дьво или исповьданыя Вирь
православнія католичискїя..., Supraśl 1722; Собраніе припадковъ краткое и духовнымъ
особамъ потребное. Имущее в себь науку о сакраментахъ, о десяти Божїихъ приказаняхъ,
о приказаняхъ церковныхъ и о науць христіанской, съ выкладомъ символа, или исповьданія
вьры православныя кафолическія, съ выкладомъ молитвы: Отче нашъ и Богородице Дьво.
Такожде науку како подобает наставляти малых или невьжовъ в вьры православной
содержащее..., Uniów 1732; Поученіе о святихъ тайнахъ, о доброд± телехъ богословскихъ,
о запов± дехъ Божїихъ,о запов± дехъ церковніхъ, о гр± хахъ, о казнехъ и карахъ церковніх’: Съ
пріложеніемъ обичной наукы о догматахъ в± ры кафолической въ кратц± собранное: Особомъ
духовнїмъ, найпаче же презвитеромъ парохїалнїмъ благопотребное, Uniów 1745; Богословіа нравоучителная, содержащая в себь собраное вкратць поученіе о святыхъ тайнахъ,

„Z dodaniem wyraźniejszego morału, dla łatwiejszego ludzi prostych...”... 157

prosty język przez Juliana Dobryłowskiego 6, Siemię słowa Bożego 7 i Pysmena Teodora Besarabskiego 8.
Jeśli chodzi o pierwszą grupę wydań – kolejnych edycji teologii moralnej, to badaczka tych tekstów, Margarita A. Korzo dowodzi, że bezpośrednim wzorcem Sobrania i jego późniejszych wydań była niewątpliwie
praca Leona Kiszki, Now rożnych przypadkow z pełni doktorow Theologii
Moralney ziawiony (Lublin 1693) przygotowana przez niego wcześniej, gdy
był nauczycielem w szkole bazylianów we W łodzimierzu 9. Podobieństwa
między tekstami są widoczne na poziomie budowy tekstów, zawartości
rozdziałów, a nawet tytułu, w którym Sobranie pripadkov może stanowić
odpowiednik polskojęzycznego wydania: Now rożnych przypadkow.
Budowa innego wydanego przez bazylianów tekstu, zatytułowanego
Narodowiszczanije... różni się nieco od struktury teologii moralnych: choć

о добродьтеляхъ богословскихъ, о заповьдехъ Божїихъ, о заповьдехъ церковныхъ, о грьхахъ,
о казнехъ и карахъ церковныхъ съ приложеніемъ обычныя науки о догматахъ вьры
кафолическія, и лексікона славенско-полскаго..., Poczajów 1751; Богословіа нравоучителная,
содержащая въ себь собраное вкратць поученіе о святыхъ тайнахъ, о добродьтеляхъ богословскихъ, о заповьдехъ Божїихъ, о заповьдехъ церковныхъ, о грьхахъ, о казнехъ и карахъ
церковныхъ съ приложеніемъ обычныя науки о догматахъ вьры кафолическія, и лексікона
славенско-полскаго, особамъ духовнымъ, наипаче пресвитерамъ парохїалнымъ благопотребное, в монастире Почаевскомъ Чина Святаго Васіліа Великаго Року от воплощения
Христова 1756..., Poczajów 1756; Богословія нравоучителная, содержащая въ себь собраное
вкратць поучение о святыхъ тайнахъ, о добродетелехъ богословскихъ, о заповедехъ божїихъ,
о заповедяхъ церковныхъ, о грьхахъ, о казнеъх сиречь карах церковных, с приложенїемъ
обычныя науки о догматахъ вьры кафолическия и некоторыхъ ведомостей особамъ
духовнымъ, наипаче же пресвитеромъ парохиалнымъ благопотребное..., Poczajów 1787.
6
Науки парохіальнія на недьли и свята урочистия цьлого року ... Зъ славенско-рускаго
на простый и посполитий язикъ рускій преложенія, Poczajów 1792 i Науки парохіалнія на
недьли и свята урочистыя цьлого року..., 1794.
7
Сьмя слова Божія на нивь сердецъ человьческих сьяного, си есть на недьли... і праздники... поученія от іноковъ Почаевськаго монастиря изъ различнихъ авторовъ давньйшихъ
же і настоящо проповьдовавшихъ... простымъ язикомъ простьйшаго ради іже по весехъ
народа сложенная, Poczajów 1772; Сьмя слова божія на нивь сердецъ человьческихъ си есть
изряднейшаяча недли всего льта поученія иноковъ Почаевскаго монастира из различних
авторовъ давнішихъ же и настоящо проповьдавшихъ, прежде собранная, нынь же с приложенїемъ и на праздники обновленная..., таже в душеспасителную чтущымъ и послушающымъ ползу типом изданная, Poczajów 1781.
8
Θеодоръ Басарабскїй, Писмена си eсть Начатки догмато-нравоучителныя богословіи,
Образомъ Народовьщанїя..., Poczajów 1771.
9
Szerzej: M.A. Korzo, Sobranie pripadkov kratkoe (Supraśl 1722) na tle katolickich, siedemnastowiecznych Institutiones morale, [w:] Dziedzictwo unii brzeskiej, Lublin–Supraśl 2012, s. 25–28.
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również tu wykład umieszczono w formie katechizmowych pytań i odpowiedzi. Każdorazowo jest on jednak uzupełniony o „pożytki”, tj. przykłady z Pisma Świętego, pism ojców Kościoła, żywotów świętych, pism
filozofów, a także opowieści i legend wzorowanych na Złotej legendzie
Jakuba de Voragine 10. Jest to typowa cecha katechizmów unickich, które
wykraczały poza granice gatunku. Typowy dla katechizmu wykład podstawowych prawd wiary został w nich uzupełniony o liczne modlitwy, pieśni
i budujące exempla oraz pouczenia dla duchowieństwa parafialnego 11.
W śród źródeł, z których korzystał przy opracowaniu tekstu Fiodor
Besarabski, można wymienić między innymi wcześniej wydane teksty polemiczne, kanoniczne, etyki chrześcijańskie. Konstruując tekst, opierał
się na popularnej wówczas teologii Jana z Damaszku. Odsyłając do Jana
Złotoustego, Besarabski zauważa, że nauki na temat kolejnych problemów
wiary dobierał od prostszych do bardziej skomplikowanych, w celu umożliwienia dobrego przygotowania czytelnika do coraz trudniejszych treści.
Podkreśla przy tym trudności, jakie m iał przy spisaniu myśli – co innego
nauczać mówiąc, co innego pisać. Prosi więc o wyrozum iałość w przypadku niezgrabnych sformułowań. Tego typu zapisy odzwierciedlają przy
okazji trudności, jakie stały przed autorami tekstów pisanych w języku
nieskodyfikowanym.
Tego rodzaju wzorce, które łatwiej lub trudniej zidentyfikować, służyły jako podstawa tekstów, o czym pisali we wstępie sami ich redaktorzy.
Jednoznacznie stwierdza to Julian Dobryłowski, tłumacz Nauk parafialnych... (1794), wskazując zawiłą historię tekstu, którego włoski pierwowzór przetłumaczono następnie na polski i cerkiewnosłowiański. Kwestia
ustalenia, czy tekst wydania poczajowskiego jest rzeczywiście tłumaczeniem, czy też w wersji z 1789 roku jest to tekst oryginalny, wzorowany
jedynie na jakimś polskim bądź włoskim materiale, nie jest przy tym najistotniejsza. Z uwag Dobryłowskiego nie wynika jednoznacznie, czy tekst
wydania poczajowskiego jest rzeczywiście przekładem, czy też przeróbką

10

M. Pidłypczak-Majerowicz, Książka i biblioteka bazyliańska w XVII–XVIII w. oraz wpływ
kasat na stan ich zachowania i opracowania, „Hereditas Monasteriorum” vol. 1, 2012, s. 87.
11
M.A. Korzo, Unia brzeska a literatura katechetyczna: kilka uwag w sprawie teologii unickiej
od XVII do połowy XVIII wieku, [w:] Śladami unii brzeskiej, R. Dobrowolski, M. Zemło (red.),
Lublin–Supraśl 2010, s. 77.
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jakiegoś jednego bądź kilku tekstów. Powody do postawienia takiej tezy
daje zresztą sam bazylianin zaznaczając, że nie jest to zwykły przekład na
prosty, mówiony język ruski, lecz raczej adaptacja, poszerzona o „wyraźniejszy morał”, adresowana do prostych ludzi i „nieuków” w celu ich
zbawienia 12.
Podkreślenie takiej – typowej przecież dla dzieł okresu Oświecenia
– długiej drogi od oryginału przez pośrednictwo języków trzecich do adaptacji w prostej mowie miało przynajmniej dwie przyczyny. Pierwszą z nich
mogła być chęć popularyzacji dzieła, opartego na źródłach, które czytano
i doceniono w innych kulturach. Druga zaś – wskazywała na równorzędność wszystkich elementów łańcuszka językowego – ruszczyzna – język
prosty był w tym ujęciu językiem równoprawnym polszczyźnie, cerkiewszczyźnie czy językowi włoskiemu. Czy faktycznie dzieło przeszło tak
długą drogę w praktyce jest mało prawdopodobne – brak bowiem śladów
włoskiego pierwowzoru w innych językach 13. Samo jego wskazanie miało
jednak określone, a zasygnalizowane wyżej przyczyny.

Nadawca i odbiorca – tłumacze bazyliańscy i unicka społeczność
dawnej Rzeczypospolitej
Tłumacze wywodzili się spośród najzdolniejszych bazylianów, których
po ukończeniu studiów w klasztorach wysyłano na studia teologiczne za
granicę, gdzie oprócz pogłębiania wiedzy filozoficzno-teologicznej, uczyli
się języków obcych, chłonęli kulturę i zwyczaje innych narodów.
W śród tłumaczy bazyliańskich najwięcej jest tych, który przekładali
z włoskiego, francuskiego i łaciny na język polski i łaciński (dzieła włoskie). W śród tych, których znamy z imienia i nazwiska, można wymienić:
M aksymiliana Ryłło (ur. 1715 lub 1719 – zm. 1793), Porfirego Skarbka-W ażyńskiego, Ignacego Kulczyńskiego (1694–1741), Augustyna Nowosielskiego (1711–1779), Augustyna Tomaszewskiego (1759–1814), Ignacego

12

Науки Парохїальнїя..., 1794, wst. s. 3.
Szerzej na ten temat: J. Getka, Kazania Dobryłowskiego – przekład czy dzieło oryginalne?
Uwagi w dyskusji nad genezą XVIII-wiecznego zabytku Nauki Parochialnija, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2009, nr 3, s. 61–84.
13
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Filipowicza (1751–1800) 14. Zakonnicy ci znani są z opracowań tekstów
o charakterze religijnym bądź o tematyce religijnej, ale nie był to jedyny
kierunek ich działalności przekładowej. Przy drukarni supraskiej prężnie
funkcjonował ośrodek tłumaczeń literatury pięknej. Prym w tym zakresie
wiódł Melecjusz Ossuchowski, prefekt drukarni i tłumacz wielu powieści
z francuskiego na polski.
Równolegle wydawano dzieła tłumaczone z języka polskiego i łacińskiego na cerkiew nosłowiański i ruski, którym posługiwali się wierni na
co dzień. W śród zasłużonych tłumaczy na język ruski i cerkiewnosłowiański można wymienić bazylianów W aleriana Synakiewicza, W aleriana Sienickiego (1736–), M akarego Neronowicza (1698–1766) czy Juliana
Dobryłowskiego (ok. 1760–1825).
W tym kontekście należy jeszcze raz zwrócić uwagę na zasygnalizowane tylko wcześniej dwa aspekty związane z funkcjonowaniem cerkiewszczyzny i ruszczyzny na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej
w XVIII wieku. Cerkiewszczyzna uważana była za jedyny język obrzędowy
Cerkwi, dodatkowo język cerkiewnosłowiański – a może nawet bardziej
cyrylica jako system graficzny – pozostawała dodatkowo swoistym wyróżnikiem kulturowym Rusinów od łacińsko-polskiego Zachodu 15.
Krąg adresatów tłum aczeń na język cerkiewnosłowiański był zawężony do duchowieństwa unickiego. Dopiero za jego pośrednictwem treść
tych dzieł docierała do wiernych Kościoła unickiego. Co jednak istotne,
cerkiewnosłowiański język liturgiczny był niezrozumiały nie tylko dla
parafian, ale także części duchowieństwa, co podkreślają już XVII-wieczni autorzy 16. M yśląc o potrzebach i kompetencjach odbiorcy, nieznającego
14

Por. też. B. Lorens, Bazylianie jako propagatorzy literatury łacińskiego kręgu kulturowego
wśród społeczności unickiej w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, [w:] Między Wschodem a Zachodem.
Prawosławie i unia, M. Kuczyńska (red.), Warszawa 2017, t. XI, s. 309–327.
15
Por. też.: Ю. Лабынцев, Л. Щавинская, Некоторые обстоятельства и средства поддержания белорусско-украинской униатской литургической практики в XVII–XIX веках,
„Древняя Русь” 2000, nr 2, s. 128 i 129.
16
W przedmowie do przekładu Ewangelii Wasyl Ciapiński twierdzi, że duchowni najmniej
(cerkiewny) rozumieją, nawet się go nie uczą. Za: Aleksander Brückner, Dzieje kultury polskiej,
Warszawa 1958, s. 359. Z kolei w przedmowie do wydanego w Supraślu w roku 1722 słownika
(Лексикон сиреч словесник славенский, имеющ в себе словеса первее Славенския, Азбучныя,
посем же Польския) stwierdzono, że dany leksykon wydrukowano z myślą o kandydatach do
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cerkiewszczyzny, już XVII-wieczni pisarze zaczęli dostosowywać ją do
norm używanego na co dzień języka, częściowo literackiego, częściowo
mówionego 17.
Aby sprostać oczekiwaniom odbiorcy, którym było społeczeństwo kresowe, o różnym poziomie edukacji, na ogół niezbyt wykształcone, podatne na różnego rodzaju przesądy i legendy, redaktorzy bazyliańscy musieli
posługiwać się tymi samymi kodami kulturowymi. Ich działalność w tym
zakresie modelowo wpisuje się w całokształt kultury literackiej, zdeterminowanej ogólnym stanem kultury danego społeczeństwa, poziomem wykształcenia, rodzajem uczestnictwa w kulturze.

Znaczenie ruskojęzycznych adaptacji
Z zamieszczonej wyżej krótkiej charakterystyki XVIII-wiecznych
tekstów o charakterze dogmatyczno-moralizatorskim wyłania się ich rola
kulturotwórcza. M ożna je traktować jako ważne zjawisko kreujące sytuację
lingwokulturową i socjokulturową ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Taka teza jest zresztą uzasadniona oceną działalności drukarni bazyliańskich, które były nie tylko zwykłymi zakładam i poligraficznymi,
ale ośrodkami pracy literackiej, redaktorskiej, tłumaczeniowej, centrami
kulturowymi itp.
W efekcie ruskojęzyczne adaptacje wyraźnie wpływały na wybrane elementy tworzące kulturę literacką XVIII wieku na ziemiach wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej: rozwój języka literackiego, tradycji literackiej
(stylu) czy kształtowanie odbiorcy. Stały się zalążkiem szerszej, w miarę spójnej tradycji prowadzącej do kształtowania poczucia własnej tożsamości unitów, tożsamości pogranicza dwóch światów – Slavia Occidentalis
i Slavia Ortodoxa.

stanu duchownego Cerkwi Unickiej, gdyż „ledwo co setny” rozumie język cerkiewnosłowiański, co więcej – wielu spośród „jerejew” nie wie, co czyta! Za: Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, Olsztyn
2003, s. 191.
17

В. Передрієнко, Формування української..., op. cit., s. 61.
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a) Wpływ adaptacji ruskojęzycznych na rozwój języka ukraińskiego
Będąca językiem liturgii Kościoła wschodniego, posiadająca specjalny
status języka objawionego 18 XVIII-wieczna cerkiewszczyzna nie była zrozumiana przez wiernych, dlatego też postulowana już od czasów Skoryny
i późniejszych autorów (m.in. Joannicjusza Galatowskiego czy Piotra Mohyłę) potrzeba zwracania się do wiernych w języku prostym była naturalną konsekwencją działalności misyjnej zakładającej skuteczne dotarcie do
odbiorcy. Tezę tę potwierdzają zapisy w trebnikach, w których wskazano, że cerkiewnosłowiańskie modlitwy należy czytać po rusku 19. Tendencja
zwracania się do wiernych w ich języku, tak jak людїе въ общыхъ своихъ
бесьдованїяхъ оупотребляти обыкоша 20 powoduje, że do dziś zachowało
się wiele zabytków w języku ruskim z XIV–XVII wieku. Jak się jednak
powszechnie uważa, tradycja druku w tym języku w XVIII wieku zanikła.
Jako moment odrodzenia, czy wręcz powstania współczesnej literatury
ukraińskiej podaje się orientacyjnie wydanie „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego w 1798 r. i twórczość Iwana Nekraszewicza 21.
Analiza wymienionych wyżej tekstów bazyliańskich wskazuje jednak,
że teza ta jest nieprawdziwa: tradycję druku w języku ruskim kultywowano również w XVIII wieku. Przegląd ruskojęzycznych adaptacji tekstów
wydanych w XVIII wieku wykazuje, że bazylianie mieli świadomość filologiczną i działali na rzecz promocji prostej mowy jako języka literackiego. Zdając sobie sprawę z różnorodności gwar i dialektów języka ruskiego,
nie tylko proponują, by wygłaszać kazania zgodnie z tradycją miejscową,
18

Por. Mentalność rosyjska. Słownik, A. Lazari (red.), Katowice 1995, s. 114–115.
Trebnik, Poczajów 1741, s. 158. Por. też dedykacja Hieronima Kalityńskiego dla metropolity Sylwestra Lubienieckiego-Rudnickiego w pierwszym wydaniu Narodowiszczanija, por.
Слово къ народу кафоліческому, Poczajów 1765. Było to zresztą powtórzenie tez Trebnika Piotra
Mohyły z roku 1646, Евхологіон, альбо Молитвослов или Требник, Київ 1646, s. 55 i innych,
np. Joannicjusz Galatowski, Ключ разумьнія..., Kijów 1659, karta 244b, za: Віталій Передрієнко, Формування української літературної мови XVIII ст..., s. 61.
20
Бесьды парохіалнія на недьли и нарочитіи свята всего льта, отъ Євангелій по обряду
греческому расположенных, с приложеніем при конць бесьды при шлюбь, такожде на пятки
великаго Поста, о страстехъ Христовыхъ: Первіе Полскимъ діалектомъ в градь Вилнь
печатаннія. Днесь же... на славенско-рускій языкъ, удобнійшаго ради парохомъ рускимъ
употребленія, претолкованнія, Poczajów 1789, s. 10.
21
В. Русанівський, Історія української літературної мови, Kijów 2002, s. 151; Literatura
ukraińska, M. Jakóbiec (oprac.), Warszawa 1962, s. 70.
19
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ale również drukują teksty w tym języku. Było to swoistym „krokiem
naprzód” na drodze do stworzenia spójnej normy języka pisanego: teksty
bazylianów napisane są i wydane już w tym właśnie języku prostym 22.
Dzięki odpowiedniemu zapisowi, wykorzystującemu ortografię piśmiennictwa cerkiewnosłowiańskiego z jednej strony, z drugiej zaś żywą artykulację wybranych grafemów na gruncie ruskim, rola wygłaszającego tak
napisany tekst polegała już tylko na jego przeczytaniu. Nie musiał już
troszczyć się o tłumaczenie tekstu cerkiewnosłowiańskiego na język wiernych: przekładu dokonali bazylianie. Miało to niebagatelną rolę w podniesieniu prestiżu języka mówionego, ukazaniu jego przydatności do celów
literackich.
W prostej linii prowadziło to do zmiany percepcji języka codziennej
kom unikacji i ukazania jego potencjalnych funkcji, w tym jako języka
ksiąg i tekstów zawierających treści abstrakcyjne. Będąc jednym z języków
wydań bazyliańskich, prosta mowa urastała do rangi języka równorzędnego uznanym już językom literackim o długiej tradycji. Druki w tym języku świadczyły przy tym o bogactwie kultury etnicznej własnego narodu,
unaoczniały możliwości języka „ruskiego”, adekwatnego na potrzeby literatury i przygotowywały grunt do późniejszego odrodzenia kultury i literatury ukraińskiej, a także XIX-wiecznych ruchów narodowotwórczych.

b) Wpływ adaptacji ruskojęzycznych na rozwój tradycji literackiej
Prowadzona misja religijna i nastawienie na odbiorcę wymuszały poszukiwanie skutecznej drogi kontaktu z niewykształconymi często wiernymi. Dlatego kierowane do nich nauki musiały cechować się prostotą
wywodu, dostosowanego do mentalności i wieku odbiorców: простцемъ
и малимъ д± темъ, prawdy wiary należało tłumaczyć spokojnie i cierpliwie
(N.1768: wst. 5).
W celu pozyskania wiernych należało dodatkowo uwzględniać ich
system wartości, co łączy się z cyrylometodiańską tradycją konieczności
zrozumienia lokalnych doświadczeń i światopoglądu osób, do których

22
Szerzej na temat cech językowych zabytków poczajowskich patrz: J. Getka, U progu modernizacji..., op. cit., s. 175–217; eadem, Prosta mowa końca XVIII wieku. Język „Nauk Parafialnych” (Poczajów 1794), Warszawa 2013.
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kierowano misje 23. Założenia te bazylianie stosowali nie tylko w praktyce
misyjnej podczas rozmów z wiernymi, ale również w wydawanych przez
siebie tekstach. Ich wagę podkreślał Walerian Synakiewicz, pierwszy redaktor cerkiewnosłowiańskiego wariantu wspomnianego już tekstu Nauki
parafialne...24. Obok postulatu tłumaczenia tekstu na język prosty wysuwał dodatkowo konieczność uproszczenia stylu i wątpił, by niewykształceni odbiorcy zrozumieli zawiłe figury retoryczne (невьжествo реченїй 25).
Poszerzenie tekstu o „wyraźniejszy morał” potwierdzało więc nie tylko
dążenie do używania języka stosowanego przez wiernych na co dzień, ale
zarazem do unikania zawiłego „bizantyjskiego stylu” przekazu. Niewątpliwie tego typu zabiegi sprzyjały gruntowaniu się religijnej tradycji
piśmienniczej unitów.
Formowanie się specyficznego stylu wypowiedzi można prześledzić
w kolejnych wydaniach ruskojęzycznej teologii moralnej. Nie wzorowała się ona na wcześniejszej tradycji wschodniochrześcijańskiej, a raczej
na tradycji katolickiej (tzw. Institutiones morales26), nawiązuje bowiem do
popularnych w XVIII wieku prac teologów katolickich: Paula Gabriela
Antoine’a (Theologia universa speculativa et dogmatica czy Theologia moralis
uniwersa), Honoré Tournélego (Praelectiones theologicae), Johanna Georga
Reiffenstuela (Theologia moralis) i innych 27. Teksty te służyły jako podręczniki z zakresu teologii moralnej i poruszały ogólne kwestie sumienia,
prawa, grzechu. Zawarty w nich wykład przykazań i sakramentów podawano w schematycznej strukturze: rozdział o sakramentach chrztu,
bierzmowania, eucharystii, pokuty, ostatniego namaszczenia, kapłaństwa,
małżeństwa, następował po charakterystyce przykazań i różnych rodzajów
grzechów 28. W tej strukturze mieściły się również wydawane przez bazylianów teksty polskojęzyczne pt. Teologia, Teologia moralna czy Teologia
23
Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/encykliki/slavorum.html (dostęp: 13.12.2017).
24
Бесьды парохіалнія на недьли и нарочитіи свята всего льта..., Poczajów 1789.
25
Ibidem, s. 10.
26
M.A. Korzo, Sobranie pripadkov kratkoe..., op. cit., s. 29.
27
Por. też: І. Клімаў, Беларускія і ўкраінскія катэхізісы XVI–XVIII ст.: крытэрыі адбору
помнікаў (некаторыя метадалагічныя заўвагі), [w:] Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX–XXI ст. у Беларусі: зб. навук. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня
нараджэння М. М. Улашчыка, С.М. Ходзін (red.). Мінск 2007, s. 90–94.
28
M.A. Korzo, Sobranie pripadkov kratkoe..., op. cit., s. 29.

„Z dodaniem wyraźniejszego morału, dla łatwiejszego ludzi prostych...”... 165

dogmatyczna 29. W arto zauważyć, że wymienione traktaty zaczynały się zazwyczaj od ogólnej charakterystyki zagadnienia, a następnie szczegółowo
w formie katechizmow ych pytań i odpowiedzi przybliżono różne jego
aspekty. Teksty ruskojęzyczne były skrócone o początkowy wstęp do omawianego dalej zagadnienia, wszystkie poruszane problemy znajdowały
rozwinięcie w odpowiedziach na kolejne pytania związane z tematem.
Unikano długich wywodów, teksty cechowała jasność i konkretność wypowiedzi. Prezentowany tu wywód wyróżnia logiczne myślenie przyczynowo-skutkowe oraz dążenie do wyeliminowania typowego dla ludności
wiejskiej myślenia magicznego, wyrażającego się w skłonności do różnych
wierzeń, zabobonów, co klasyfikowano jako grzech przeciw I przykazaniu.
Unikano też odniesień do realiów nieznanych czytelnikom: do innych
krajów czy dawnych czasów. Zastępowano je lokalnymi faktami bądź
usuwano w ogóle. Znamiennym tego przykładem może być fragment dotyczący konsekwencji grzechu przy przyjęciu sakramentu eucharystii z pominięciem spowiedzi. Fragmenty opisujące napaść smoków na Rzym,
kobietę, która z tego powodu odgryzła sobie język, przypadki mężczyzn,
u których wskutek grzechu w brzuchu zalęgły się muchy bądź też eucharystia zmieniła się w kamień, jako niewiarygodne usunięto z kolejnych
wydań 30. W drugim wydaniu Ziarna słowa Bożego brakuje niezrozumiałych zapewne przypowieści o cesarzu rzymskim Tyberiuszu czy Trajanie
z Hiszpanii 31.
29
J. Narolski, Teologia moralna albo do obyczaiów sciągaiąca się przez pewnego Bazyliana
Kapłana Prow. Litew. Zebrana na dwie części podzielona..., Wilno 1777; J. Narolski, Teologia
moralna albo do obyczaiów sciągaiąca się przez przez X. Z.S. Bazylego W.S.Th.D. I jej niegdyś
profesora zebrana, na dwie części podzielona, a teraz potrzebnemi w wielu mieyscach do pierwszey części
przydatkami od autora pomnożona..., Wilno 1791; A. Koronczewski, Theologia moralna dla sposobiących się do stanu Kapłańskiego y owszem wszystkich duchownych staranie dusz ludzkich maiących...
w swych traktatach zebrana przez... archiprezbitera kathedralnego i officjała brzeskiego, archidiakona
włodzimirskiego, cz. I, II, Supraśl 1779; A. Kyriatt, Theologia dogmatyczna z autorów w tey o Bogu
y rzeczach boskich umieiętności dobrze zasłużonych wyjęta przez X. Ambrożego Kyriatta Z.S.B.
W. Kapłana w Semin. Brzeskim na polskim dyalekcie dawana..., Wilno 1799; P. Kulczycki, Treść
Teologiczney nauki obyczainey Z Autorow Klassycznych Antoine i innych łacińskich przez rozmowy na
kształt katechizmu dla łatwiejszego uczenia się i poięcia osobom duchownym..., Poczajów 1787;
P. Kulczycki, Treść Teologiczney nauki obyczainey z autorow Klassycznych Antoine i innych łacińskich przez rozmowy na kształt katechizmu dla łatwiejszego uczenia się i poięcia osobom duchownym... Niegdyś od S.P.J.X. Kulczyckiego.... wybrana, a teraz odnowiona..., Poczajów 1792.
30
Sobranije pripadkov 1722..., op. cit., s. 23–24.
31
Сьмя слова божія, на нивь сердецъ человьческихъ сьяннаго..., 1772, s. 215.
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Skracano także, głównie ze względów stylistycznych, przydługie rozważania, które w zasadzie nie wnosiły nowych treści 32. Zastępowano je bezpośrednimi zwrotami do słuchaczy, różnego rodzaju wykrzyknieniami,
powtórzeniami, pytaniami retorycznymi, które były głęboko osadzone
w miejscowych realiach. Unikano przy tym patosu, wywody podawane są
przez bazyliańskich kaznodziejów z odrobiną humoru, co świadczy o znakomitej znajom ości wiernych oraz parafialnych problemów, a także o ich
kunszcie oratorskim, polegającym na umiejętności burzenia barier komunikacyjnych między nimi a wiernymi:
То оуже се есть (скажете) не по нашему но противное? Обаче пожд±те мало,
стойте, несмушайтеся, я васъ пот±шу. И хочь то ваше колядованїе, щедрованїе,
новол±тованїе потроху еще воняетъ забобонами, менша еднакъ з’ тымъ: и я вамъ
буду нын± щедровати33.
Opisane wyżej zabiegi XVIII-wiecznych redaktorów stanowią tym samym rozwinięcie, dopracowanie tradycji tekstów ruskich ewangeliarzy
kaznodziejskich XVI–pocz. XVII w. Autorzy kazań ruskich 34 faktycznie
wypracowali nowy model kazań, dostosowując je do własnych potrzeb.
Cechuje je zwarta budowa, odejście od przesadnie alegorycznego sposobu
tłumaczenia tekstów biblijnych oraz swoista „pospolityzacja” tekstów:
zrozumiały wykład, nieskomplikowana, pozbawiona teologicznych szczegółów argumentacja, duży ładunek perswazyjny, zbliżenie języka do ówczesnej mowy potocznej. Owo uproszczenie tekstu, powodujące niekiedy
wręcz obniżenie jakości artystycznej utworu, nie jest jednak ich wadą,
a stanowi cechę charakterystyczną tego typu zabytków 35, uwarunkowaną
nowymi wymogami gatunkowymi, a także zapotrzebowaniem słuchaczy.
W efekcie na podstawie wzorców zachodniej i wschodniej tradycji literackiej i oratorskiej wypracowywano własne, opierające się na potrzebach odbiorców schematy, stanowiące swoistą kulturę środka.
32
Por. usunięcie całego fragmentu z: Сьмя слова божія, на нивь сердецъ человьческихъ
сьяннаго..., 1772, s. 195.
33
Сьмя слова божія, на нивь сердецъ человьческихъ сьяннаго..., 1772, s. 7.
34
Por.: H. Czuba, Relacje nadawczo-odbiorcze w ukraińskich Ewangeliarzach kaznodziejskich
drugiej połowy XVI – początku XVII wieku (w zestawieniu z Postyllą Mikołaja Reja), [w:] Gatunki
mowy i ich ewolucja; t. 2: Tekst a gatunek, D. Ostaszewska (red.), Katowice 2004, s. 375–383.
35
Ibidem, s. 377.
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c) Wpływ adaptacji ruskojęzycznych na kształtowanie odbiorcy
Badanie ruskojęzycznych adaptacji tekstów o charakterze moralno-dogmatycznym w kontekście ich oddziaływania na odbiorców prowadzi
w prostej drodze do rozważań nad tożsamością kulturową unitów. W arunkują ją zarówno różne czynniki wewnętrzne: elementy dziedzictwa, typ,
proporcje i ustrukturyzowanie elementów składających się na daną kulturę, jak i kontekst zewnętrzny, który tworzą kontakty z innymi kulturami, występującymi w różnym natężeniu w przeszłości i teraźniejszości 36.
W tym kontekście warto zauważyć, że omawiane teksty, niezależnie
od naturalnej dla nich treści o charakterze religijno-dogmatycznym,
można rozpatrywać również jako swoiste pomoce „dydaktyczne” w dynamicznym, planowym procesie edukacji społeczeństwa, procesie kształtowania jego wartości (poszanowanie prawa, tolerancja religijna, hierarchia
i uczciwość społeczna, troska o dobro wspólne państwa) 37. Sugerowany
nakaz poszanowania prawa różnił się od wizji relacji międzyludzkich
kreowanych przez teologie prawosławne, stawiające na umocnienie władzy absolutnej m.in. przez podporządkowanie jednostki państwu i jego
przedstawicielom.
Przekazując konkretny model wychowawczy, teksty te, upowszechniane następnie przez duchownych unickich wśród wiernych, tworzyły
nowy, bazujący na tradycji W schodu (tradycja) i Zachodu (prawo) system
wartości unitów.
Kształtowaniu świadomości odrębności odbiorcy służyło także ukazywanie różnic w stosunku do innych grup etnicznych czy wyznaniowych
(kategoria: „swój – obcy” 38), dlatego występowały częste porównania typu:
w odróżnieniu od „Rzymian” u Greków i na Rusi... oraz ukazywanie tradycji
36
K. Kwaśniewski, Tożsamość kulturowa, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Z. Staszczak (red.), Warszawa–Poznań 1987, s. 351–352.
37
Przy okazji teksty te zawierają wiele informacji na temat ówczesnego życia (kwestie
zawierania umów, płacenia podatków, funkcjonowania sądów, spraw spadkowych, kwestie szacunku dla starszych, kwestie małżeństwa), por.: Народов± щаніе..., 1768, s. 132; Собранїе прыпадковъ... 1722, s. 110v; Собранїе прыпадковъ... 1732, s. 97v; Поученіе о святихъ тайнахъ...
1745, s. 111; Богословіа нравоучителная... 1751, s. 128v; Богословіа нравоучителная... 1756,
s. 102v; Богословіа нравоучителная... 1787, s. 137v; Чинъ Іерейскаго наставленїя в пути
вьчныя жизни бользнующихъ, Poczajów 1776, s. 11v; Θеодоръ Басарабскїй, Писмена..., s. 183
i nast.
38
A. Szyfer, Warmiacy. Studium tożsamości, Poznań 1996, s. 27–30.
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innych narodów 39. W arto zauważyć przy tym, że o ile kwestie dogmatyczne tłumaczone są zazwyczaj przez porównanie lub opozycję do odpowiadających im założeń katolicyzmu rzymskiego bądź prawosławia, o tyle
stale podkreśla się, że jest to „polska Ruś”. Choć tego typu sformułowania budzą nierzadko zarzuty dotyczące działalności bazylianów na rzecz
latynizacji obrządku, to ich dorobek wydawniczy pozwala sformułować
tezę, że zakonnicy budowali ruską tożsamość kulturową w poczuciu odrębności od L achów („panów”) i Moskali („prawosławnej ciemnoty”,
„agresora”). Jednocześnie należy podkreślić silne osadzenie zakonników
w kulturze swoich odbiorców, kulturze ludowej, jej znajomość, rozumienie i odwoływanie się do jej wartości.
W efekcie mamy do czynienia z bardzo złożonymi procesami kulturowymi, które często są oceniane jednostronnie, jako działalność o charakterze polonizacyjnym. Choć rzeczywiście trudno zaprzeczyć, że zmiany
w obrzędowości grekokatolików prowadziły do zbliżenia z tradycją zachodnią, to sugerowanie, że tego typu działania niszczyły tożsamość ruską,
jest już zbyt uproszczonym uogólnieniem. W ydaje się raczej, że zarysowuje się tu proces tw orzenia się nowej grupy odbiorców – unitów, o odmiennej tożsamości kulturowej, która stanowi nową jakość, odmienną
od tożsamości prawosławnej i katolickiej-rzymskiej, a powstałej na styku
wschodniej i zachodniej tradycji chrześcijańskiej.

Zakończenie
Kulturę literacką, będącą składow ą kultury narodu, tworzy wiele
czynników. Jest ona nierozerwalnie związana z językiem komunikacji
danej grupy etnicznej. W spomniana grupa – czytelnicy, z jednej strony
ją kreują (pisarze dostosowują do odbiorcy swoją wypowiedź literacką),
z drugiej zaś – stanowią obiekt jej oddziaływania, a w tym sensie ulegają
wpływom twórców.
Celem niniejszego artykułu było prześledzenie roli ruskojęzycznych
(ukraińskojęzycznych) adaptacji tekstów o charakterze religijno-moraliza39
Por. Народов± щаніе..., 1768, s. 262–262v; Собранїе прыпадковъ... 1722, s. 2, 20, 90, 90v;
Поученіе о святихъ тайнахъ... 1745, s. 1, 18, 90v; Богословіа нравоучителная... 1751, s. 1, 18,
105; Богословіа нравоучителная... 1756, s. 2v, 17v, 92v.
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torskim pod kątem ich znaczenia dla trzech wskazanych wyżej elementów
kultury literackiej ziem południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XVIII w ieku, które wydają się najważniejsze: język, styl i nadawca–
–odbiorca.
Znaczenie to było niemałe: tłumaczone dzieła w języku ruskim, zbliżonym do ówczesnego języka mówionego (w danym przypadku de facto
– języka ukraińskiego X VIII wieku), podnosiły prestiż i potwierdzały
adekwatność tego języka na potrzeby literatury. Sprzyjało to w efekcie
rozwojowi literackiego języka ukraińskiego, a pośrednio świadczy także
o ewolucyjnym charakterze ukraińskiej kultury literackiej na przestrzeni
wieków. Poza ukazywaniem możliwości języka codziennej komunikacji
niecieszącego się w ówczesnym czasie prestiżem, należy wspomnieć również o tworzeniu się specyficznego stylu literatury religijnej, który cechował jasny i prosty wywód, ścisłe zespolenie z tradycjami lokalnymi
i aktualność odwołań.
Równie istotnym elementem związanym z adaptacjami ruskojęzycznymi jest przekazywany w nich system wartości, który z jednej strony
odzwierciedlał potrzeby odbiorców, z drugiej zaś – niewątpliwie je kształtował. Nawiązywał on do moralno-prawnych wzorców świata Zachodu
(kwestie relacji społeczno-kulturowych czy prawno-ekonomicznych, dotyczących zawierania umów, podatków, funkcjonowania sądów, spraw spadkowych), a zarazem m ocno był osadzony w realiach miejscowych (liczne
odniesienia do lokalnych tradycji, świąt, wierzeń). Całokształt działań bazylianów niewątpliwie wpływał na formowanie się swoistej „trzeciej jakości”, Slavii Unita, kultury na pograniczu Slavia Occidentalis i Slavia
Ortodoxa.
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„Z DODANIEM WYRAŹNIEJSZEGO MORAŁU, DLA ŁATWIEJSZEGO LUDZI
PROSTYCH I NIEUKÓW ZROZUMIENIA...” RUSKOJĘZYCZNE ADAPTACJE
TEKSTÓW O CHARAKTERZE DOGMATYCZNO-MORALIZATORSKIM
W UKRAIŃSKIEJ KULTURZE LITERACKIEJ (NA MATERIALE WYDAŃ
DRUKARNI BAZYLIAŃSKICH XVIII WIEK)
Źródłem do badań w ramach niniejszego artykułu są adaptacje tekstów
o charakterze religijnym (moralizatorskim) wydanych w drukarniach bazyliańskich
w XVIII wieku. Teksty, których pierwowzorami są utwory w języku polskim
i łacińskim, wydano w języku ruskim (prostej mowie) – powszechnym środku komunikacji na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w celu lepszej popularyzacji założeń unii brzeskiej i zasad obrządku greckokatolickiego. Analiza
tych tekstów świadczy o ich wpływie nie tylko na kształtowanie się tożsamości
kulturowej unitów, ale i ciągłości procesów literackich w kulturze ukraińskiej
i białoruskiej.
Słowa kluczowe: bazylianie, drukarstwo, XVIII wiek, kultura literacka, prosta
mowa.

“WITH THE CLEARER MORALITY, EASIER FOR SIMPLE PEOPLE
AND IGNORAMUSES FOR UNDERSTANDING” ADAPTATIONS
OF DOGMATIC AND MORALIZING TEXTS IN PROSTA MOVA
IN UKRAINIAN LITERARY CULTURE (ON THE MATERIAL OF EDITIONS
OF BASILIAN PRINTING HOUSES, 18TH CENTURY)
The source for research in this article are adaptations of dogmatic and
moralizing texts printed in Basilians typography in 18th century. Examined texts
have Polish, Latin and Orthodox Church language origin. Their role in shaping
the Ukrainian literary language and style typical of Ukrainian religious literature
was studied. Analyses of their influence on the formation of recipients, and in this
context the process of shaping the identity of the Uniates, shows Eastern and
Western influences.
Keywords: Basilians, typography, prosta mova, 18th century, literary culture.
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„METAFIZYKA” ŻYCIA MARINY CWIETAJEWEJ

M ichaił Epstein uważa pisarzy i poetów XX wieku, w tym M arinę
Cwietajewą, za twórców „z jawnym lub ukrytym tematem metafizycznym ” 1, który dzisiaj należy jeszcze odczytać i poddać refleksji. W twórczości poetki, poza wielom a innymi wątkami, refleksji został poddany
problem życia i śmierci 2. Henryk Gorczakow stwierdza, że we wszystkich
większych utworach oraz w ponad sześćdziesięciu procentach wierszy
Mariny Cwietajewej można doszukać się nawiązania do motywu śmierci
bądź odnotować obecność leksyki dotyczącej śmierci. Jednak, jak twierdzi naukowiec, mimo takiego skupienia się poetki na danym motywie,
jej twórczość „nie obciąża nas grobową, żałobną tonacją czy nieskończonością zgrozy” 3. Rozważania poetki o śmierci nieomylnie wiązały się z rozmyślaniami o życiu. Na podstawie powyższego stwierdzenia, w artykule
zostało poddane analizie cwietajewowskie postrzeganie pojęcia życia, osobliwości procesu formowania z niego trwałego motywu. W analizie został
uwzględniony materiał z całej twórczości. Uwzględnione przy tym zostały rozważania na temat życia w wierszach, poematach, prozie lirycznej
1

М. Эпштейн, Слово и молчание. Метафизика русской литературы, Москва 2006, s. 10.
[Tłumaczenie tu i dalej – własne E.J., chyba że podany jest tłumacz].
2
Por. Е. Янчук, Мотив собственной смерти в творчестве Марины Цветаевой, [w:]
Revitalizace Hodnot: Umění a literatura III, J. Dohnal (red.), Brno 2017, s. 83–91.
3
Г. Горчаков, Смерть как подвиг, [w:] Песнь жизни. Un Chant de vie Marina Tsvetaeva,
Actes du Colloque Internationa de L’Uiversité Paris IV, 19–25 Octobre 1992, E. Etkind, W. Losska
(red.), Paryż 1992, s. 165.
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i prozie intymnej. Cwietajew a bardzo wcześnie podjęła próbę refleksji nad
życiem. Jak stwierdza Irina Szewelenko, poetkę inspirowała wypowiedziana przez autorkę słynnych pamiętników Marię Baszkircewą myśl o tym,
że „wszystko, co się dzieje w życiu pojedynczego człowieka, może zasługiwać na uwagę ludzkości” 4. Cwietajewa zdawała sobie sprawę, że badając za pomocą pamiętników cudze życie, można poznać sens swojego
własnego, jak też odwrotnie, odczytując tylko własne życie, da się zrozumieć hieroglify życia w ogóle 5.
Elena Ławrowa pisze, że właśnie w okresie od 1906 do 1916 roku
poetkę wciągał żywioł życia, ocean emocji, uczuć, przeżyć, namiętności,
fascynacji miłosnych i przygód. Młodość jej cechowała szaleńcza żądza
życia, przy czym życia zewnętrznego, na którym w dużej mierze wówczas
się skupiała 6. Na przykład, w jednym z wczesnych wierszy poetka odnosiła siebie do młodego pokolenia, którego nastawienie do życia nie mogło
być zrozumiałe przez pokolenie starsze, ponieważ młodzi kierowali się
w życiu jedynie pragnieniem woli i dobra: „Вы не поймете никогда,/ Как
можно жить одним сремленьем,/ Лишь жаждой воли и добра...” (Nie zrozumiecie nigdy, jak można żyć samym dążeniem, Jedynie pragnieniem
woli i dobra) [СС 1, 9]. Cwietajewa pragnęła pewnych wyjątkowych wydarzeń, miały one nadać sens jej życiu. W czerwcu 1908 r. pisała do Piotra
Jurkiewicza: „Jeżeli byłaby wojna! Jak ożywiłoby się życie, jak zaczęłoby lśnić! Wtedy można żyć, wtedy można umrzeć!” [П 1, 17]. Podobne
myśli Cwietajewa rozwijała w listach, podkreślając zwłaszcza swoje dążenie do popychania życia naprzód, po to, aby uczynić je „błyskotliwym,
bajecznym”. Dążenie to wiązała z ukierunkowaniem „ku górze, ku gwiazdom, precz od wulgarnej nudy, pragnienie przestrzeni i bohaterstwa”.
Życie powinno było zam ienić się w bajkę „pod względem znaczenia”,
nie po dziecięcemu, lecz „żeby duch zapierało, [...] gdy «nasi wnukowie»
będą słuchać”. Poetka podkreślała, że nie była gotowa do oddania życia za
szczęście innych, ale gotowa była do „oddania życia za m arzenie” [П 1,

4
И. Шевеленко, Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика – идентичность
автора в контексте эпохи, Москва 2015, s. 23.
5
H. Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie: idea czasu w filozofii i literaturze, Kraków 2003, s. 92.
6
Е. Лаврова, Поэтическое миросозерцание М. И. Цветаевой, Горловка 1999, s. 320.
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28–30]. W liście do P. Jurkiewicza z czerwca 1908 r. wyrażała swój brak
zrozumienia ludzi, ich pragnień, intencji, motywacji ich zachowania:
Czy to są ludzie? Jedni kierują się do drobnych spraw, drudzy są pogrążeni w saninszczyźnie7. Gdzie jest piękno, bohaterstwo, czyn? Gdzie się podziali bohaterowie? Dlaczego ludzie zamknęli się we własnych skorupach i tchórzliwie śledzą
każde słowo, każdy gest? Wszystkiego się boją – porozmawiają szczerze i już im
wstyd, że „się wygadali”. Wychodzi na to, że tylko na maskaradzie można mówić
sobie wzajemnie prawdę. Życie zaś nie jest maskaradą! Lub maskaradą bez jawnej
arogancji prawdziwych maskarad [П 1, 16].
Nawiązywała do trudności okresu dojrzewania w życiu młodego człowieka, do „całkowitej własnej nieprzydatności do życia”, pisała o strachu,
że nie miała czym życia wypełnić, poszukiwała czegoś, co wypełniłoby je
sensem (28.07.1908): „Strasznie chce mi się umrzeć wcześnie, póki jeszcze
nie ma dążenia w dół, w stan uspokojenia, spoczynku” [П 1, 34]. W latach 1908–1910 będąc przekonaną, że sensu życia nie należy szukać w otaczającym życiu, a utartych dróg nie uważając za właściwe, pytała W alę
Generozową:
Wydaje się Pani, że nie wystarczy Pani siły, aby przeżyć bez miłości? A koleżeństwo, miłość w szerokim sensie czyż nie zastąpi Pani zamążpójścia? [...] Czyżby
Pani nie bała się nudy, rozczarowania i banalności, związanych z długimi latami
życia rodzinnego? [П 1, 60].
Z takiego nastawienia wobec życia wynikała prośba młodej Cwietajewej
do Boga o zesłanie przedwczesnej śmierci (Modlitwa, 1909), nie chciała
bowiem poznawać treści życia, która była niczym książka: „Христос и Бог!
Я жажду чуда/ Теперь, сейчас, в начале дня!/ О, дай мне умереть, покуда/
Вся жизнь как книга для меня” (Chrystusie, Boże! Chcę o zaraz Cudu,
dopóki dzień zarania sięga), Cwietajewa w tym wierszu nakreśliła swoją
maksymalistyczną postawę – pragnęła doświadczyć wszystkiego, przeżyć
wszystkie drogi: „Ты сам мне подал – слишком много!/ Я жажду сразу

7

Tu Cwietajewa odwołuje się do sławnej w latach jej młodości powieści Michaiła Arcybaszewa Sanin (1907), oskarżanej o pornografię, główny zaś patos powieści sprowadzał się ku
konieczności zaspokojenia własnych potrzeb, gdyż w przypadku braku pragnień nie ma
w człowieku życia. Kiedy człowiek zabija pragnienia w sobie, zabija siebie.
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– всех дорог!” (Ty sam dałeś mi nazbyt wiele! Ja chcę od razu – wszystkich dróg!). Zaznaczała też, że pragnie mocnych wrażeń: rozboju, cierpienia wywołanego dźwiękam i organów, bitwy, w której będzie występowała jako amazonka, najważniejsze zaś było uczynienie z życia legendy,
szaleństwa: „Чтоб был легендой – день вчерашний,/ Чтоб был безумьем
– каждый день!” (Żeby legendą był dzień wczorajszy, Żeby szaleństwem
był każdy dzień). Gotowa też była umrzeć w młodym wieku, dziecięce lata
miała bowiem lepsze niż w bajce: „Ты дал мне детство – лучше сказки/
И дай мне смерть – в семнадцать лет!” (Dzieciństwo dałeś mi jak w bajce
I śmierć daj w siedemnastej wiośnie) [СС 1, 32–33].
Jednak w 1910 r. Cwietajewa uświadomiła sobie, że życie zewnętrzne to nadzwyczaj bogaty wachlarz doświadczeń, który chciałaby ogarnąć.
W liście do P. Jurkiewicza w lipcu pisała: „M uzyka, muzea, książki, różowe wieczory i różowe poranki, wino, szalona jazda – to wszystko jest mi
potrzebne, albowiem tylko wtedy żyję, gdy odczuwam dreszcze ostrego
przeżycia. Cała reszta – jest oszukiwaniem samej siebie” [П 1, 71]. Twierdziła, że nie boi się pospolitości, ponieważ w sobie jej nie czuła, bała się
tylko: „jednego w świecie – chwili, gdy we mnie zamiera życie. To zapłata
za każde święto. I wtedy jestem bezsilna wobec życia. [...] czuję w sobie
nieskończony zachwyt, jaki wywołuje każda chmurka, melodia, zakręt
drogi” [П 1, 71].
Zarówno w wierszach, jak i listach młodej poetki można odnaleźć
uczucia o innym charakterze, na przykład żal i smutek, samotność, poczucie opuszczenia. Uczucia te spowodowała przedwczesna śmierć jej matki.
Podkreślała, że za życia matka chroniła dzieci przed przykrymi myślami
i sprawami: „Ты вела своих малюток мимо/ Горькой жизни помыслов
и дел”. Zostaw iwszy dzieci bez swojej opieki, skazała je na smutek:
„Видно грусть оставила в наследство,/ Ты, о мама, девочкам своим!”
[СС 1, 10]. Smutek z kolei rodził odczucie, że życie i sen zamieniły się
miejscami: „Уснуть, забыться бы с отрадной думою,/ Что жизнь нам
грезится, а это – сон!” [СС 1, 11]. Podobną refleksję można znaleźć
w wierszach z tego okresu:
Может быть, в жизни Вы тоже покой
Муке пути предпочтете.
Может быть, Вас не захватит волна,

Może, w życiu pokój Pan też
Woli od męki drogi.
Może, fala Pana nie wciągnie,
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Сгубят земные соблазны, –
В этом тумане так смутно видна
Цель, а дороги так разны! [СС 1, 13–14].

Zniszczą ziemskie pokusy,
W mgle tej tak nie wyraźny
Jest cel, drogi zaś takie różne!

W ynika z tego, że w dzieciństwie i wczesnej młodości ukształtowały
się wartości, które poetka przez całe swoje życie będzie przyjmować za
bazowe, wyjściowe. Młoda Cwietajewa żyła w odosobnieniu w kraju niespełnionych wróżb: „в стране несбывшихся гаданий”, szczęście ziemskie
nie wydawało jej się cenniejszym od cierpienia: „За счастье жалкое земли/
Ты не отдашь своих страданий”; osłodą życia („отрада жизни”) stawały
się własne wspomnienia: „К бокалу прошлого прильнуть” (Do kielicha
przeszłości przylgnąć), w pełni akceptowała błędy i pomyłki życiowe, przy
wyborze właściwej drogi. Nie należało zatem innych osądzać, lecz wspierać – płakać: „где верный путь,/ И не судить, а плакать надо” [СС 1, 17].
Spojrzenie podmiotu lirycznego było skierowane ku górze, codzienne życie zaś wydawało się nudne: „Скучен мне говор и блещущий зал,/ Мир
мне – так скучен!” Przy tym nie pragnęła szczęścia w jego ziemskiej odm ianie, świata nie było jej szkoda: „Счастья не надо. Мне мира не жаль”
[СС 1, 69–70].
Cwietajewa pisała o rozpaczliwych próbach znalezienia drogi w życiu,
podkreślała trudności, związane z przejściem z dzieciństwa w dorosłość.
Życie ludzkie, a głównie, życie kobiety – to mnóstwo zakazów: w dzieciństwie zakazy rodziców („Мама сказала – нельзя” Mama powiedziała
– nie wolno), w młodości – wyobrażenia o prawidłowości życia („Полно!
ведь жизнь – не роман” Dość! W szak życie to nie powieść), w wieku
dojrzałym – gorzkie zrozumienie niezmienności tego, na co człowiek,
a przede wszystkim kobieta, jest skazany – na własny los („Видишь,
Алина, мы блекнем, мы стынем, –/ Пленницы в счастье своем.” W idzisz,
Alino, więdniemy, zamieramy – niewolnice własnego szczęścia). Odpowiedź jest smutna: „Что же? Ведь женщины мы!” (Cóż? W szak jesteśmy
kobietami!) [СС 1, 75]. Cwietajewa podkreślała tę nieumiejętność radzenia sobie z nowym dorosłym życiem:
Порою смерть – как будто ласка,
Порою жить – почти неловко!
Блаженство в смерти, Звездоглазка!
Что жизнь, Жемчужная Головка?
[СС 1, 77].

Niekiedy śmierć – niby pieszczota.
Niekiedy żyć – prawie niezręcznie!
Błogość jest w śmierci, Gwiazdooczko!
Czym życie jest, Perłowa Główko!
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Deklarowała miłość do życia, ale podkreślała, że nie chciała raju,
w którym wszystko jest błogie i eteryczne (блаженно и воздушно).
W liście do M. W ołoszyna w kwietniu 1911 r. pisała: „tak lubię twarze, gesty, codzienność!”, jednak, z drugiej strony, nie chciała życia,
w którym wszystko jest takie jasne, proste, brutalne:
Moje oczy i ręce niejako mimowolnie zdzierają szaty – takie błyszczące – ze wszystkiego. [...] Życie jest jak motylek bez pyłku. Marzenie – pyłek bez motylka. [...]
Powinno być inaczej, jakieś zrealizowane marzenie czy życie, będące marzeniem.
Jednak jeśli to istnieje, nie tu, nie na ziemi! [П 1, 93].
Skłonność do stanów marzycielskich młodej poetki była ściśle powiązana z umiejętnością postrzegania tajemnic życia, czyli nawiązywania
relacji z cieniami, z kółkami dymu, z roślinami, dzwonami, co nie było
uważane za jakąkolwiek wartość praktyczną w świecie ludzi: „А люди
мимо шли без слов,/ Куда-то вдаль спешили мимо” (A ludzie obok szli
bez słów, Spieszyli mimo dokądś w dal). Podmiot liryczny tętnił każdą
żyłką w nocnej ciszy, trzymając latarkę nad życiem: „Над жизнью пламенной и пылкой/ Держа задумчивый фонарь.../ Я не жила, – так было
встарь./ Что было встарь, то будет снова” (Nad życiem namiętnym i bujnym Dzierżąc zamyśloną latarkę... Nie żyłam – tak było kiedyś. Co było kiedyś, będzie znowu) [СС 1, 131–132]. Często bardzo naiwne myśli
wyrażały pragnienie pokonania trudności, związanych z wchodzeniem
w dorosłe życie, przez kompensację ich marzeniami dziecięcymi: „Да, мы
по-прежнему мечтою сердце лечим,/ В недетский бред вплетая детства
нить” (Tak, po dawnemu leczymy serce marzeniem. W niedziecięcy sen
wplatając dzieciństwa nić). Aby nie zrezygnować z życia, należy przestać
marzyć, stać się ubogim: „Но близок день, – и станет грезить нечем,/ Как
и теперь уже нам нечем жить!” (Lecz niedługo nadejdzie dzień, – i m arzyć nie będzie czym, Tak jak teraz nie mamy już czym żyć!) [СС 1, 134].
Książki wydawały jej się wówczas miejscem ucieczki od życia. W szelako życie w jej postrzeganiu było o wiele ważniejsze od książki, o czym
pisała 18 kwietnia 1911 r. do M aksa W ołoszyna: „Każda książka jest okradaniem własnego życia. [...] Książki to śmierć! Kto dużo czyta, nie może
być szczęśliwy. W szak szczęście jest podświadome” [П 1, 91]. W tym samym liście, jak pisze E. Ławrowa, Cwietajewa sform ułowała myśl, która
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będzie mało znacząca przez najbliższe 10 lat, natomiast jej sens okaże się
proroczy dla całego następnego życia poetki 8:
Winne są książki oraz mój głęboki brak zaufania do prawdziwego życia. Książka
i życie, wiersz i to, co go spowodowało, jakież niewspółmierne wielkości! Jestem
tak mocno zarażona tą nieufnością, że widzę [...] samą materialną, naturalną stronę
wszystkiego. Przecież jest to prosta droga do sceptycyzmu, znienawidzonego przeze
mnie, mojego wroga [П 1, 92].
Ciekawe, że po wielu latach, w sierpniu 1923 r. poetka dostrzega już
inną zależność – powstające dzięki niej wiersze mogą wywierać wpływ na
życie: „W iersze się spełniają. Dlatego – nie wszystko piszę [...] Znam to
mimowolne wyczarowywanie [...] Nie siebie się boję, tylko swoich wierszy” [СС 6, 592].
Jak zaznacza W . Chaimowa, życie w latach 10. było postrzegane przez
Cwietajewą pod kątem jego podziału 9, charakterystyczne było dążenie do
odbierania życia w całej różnorodności szczegółów: „Люблю и крест
и шелк, и каски,/ Моя душа мгновений след” (Kocham krzyż, jedwab
i proporce Ma dusza mgnieniem w chwilę wrośnie) [СС 1, 33]. E. Ławrowa uważa, że we wczesnym okresie twórczości w swoich wierszach
Cwietajewa notorycznie odtwarzała chwile życia, czyli wszystko, co znajdowało się w polu jej widzenia, wiersze niekiedy przypominają długie
wyliczenia różnorodnych przedmiotów 10: „Как я люблю имена и знамена,/
Волосы и голоса,/ Старые вина и старые троны, – / Каждого встречного
пса!” (Jakże ja kocham imiona i proporce, W łosy i głosy, Stare wina
i stare trony, – Każdego spotkanego psa!) [СС 1, 187]. Życie wówczas wydawało jej się zbyt piękne, nawet ze wszystkimi zmartwieniami, troskami, rozkoszami, uciechami. E. Ławrowa zauważa, że z szalonej miłości
do życia zrodziła się „filozofia świata rzeczowego, filozofia szczegółu” 11.
W przedmowie do tomu Z dwóch książek (1913) Cwietajewa sformułowała myśl: „Proszę nie gardzić «zewnętrznym»! Kolor waszych oczu jest

Е. Лаврова, A@^H4R,F8@, <4D@F@2,DP">4,..., op. cit., s. 321.
В. Хаимова, Категория времени и вечности в лирике М. Цветаевой, [w:] Актуальные
проблемы языкознания и литературоведения, М. Ремнева (red.), Москва 1994, s. 100.
10
Е. Лаврова, Поэтическое миросозерцание..., op. cit., s. 323.
11
Ibidem, s. 320.
8

9
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równie ważny, jak ich wyraz, obicie kanapy – nie mniej od słów, na nim
wypowiedzianych. [...] nie istnieje nic, co nie byłoby ważne!” [СС 5, 230].
Sens życia poetka widziała w skupieniu się i poznaniu tylko tych rzeczy, które nie były narzucane, pragnęła wolności dokonywania wyboru.
W styczniu 1912 r. pisała do M . W ołoszyna, że nie chciała rozumieć, jak
można „rozkoszować się – uniwersytetem, gdy istnieją W łochy, Hiszpania, m orze, wiosna, złote pola...”, przecież „świat jest bardzo wielki,
życie strasznie krótkie, po co uczyć się obcego, po co próbować je polubić?” [П 1, 120].
W latach 1913–1914 Cwietajewa była skupiona na relacjach: ja – świat,
ja – życie. W listach można znaleźć wyrażaną radość i pragnienie święta,
np. pisała o zamówieniu olśniewająco niebieskiej sukienki w czerwone
różyczki w liście do M. Fieldsteina w dniu 23 grudnia 1913 r.: „Boże,
po co te nudne angielskie bluzki, gdy życie takie krótkie!” [П 1, 167].
W marcu 1914 r. w liście do W . Rozanowa wyznawała namiętną, kurczową miłość do życia, gorączkowe pragnienie życia [П 1, 174]. E. Ławrowa
uważa, że nieprzypadkowo okres namiętnego zainteresowania poetki życiem zbiegał się z jej ateizmem 12, później, gdy zwróci się do Boga, zachwyt życiem straci swój aż tak intensywny wyraz. Poetka podkreślała
w wierszach, że czynności życiowe są proste: „Жду кузнечика, считаю до
ста,/ Стебелек срываю и жую...” To są tylko pewne konsekwencje przemijającego życia: – „Странно чувствовать так сильно и так просто/ Мимолетность жизни – и свою” [1913, EE 1, 178]. Z drugiej strony pisała, że
życie nie odpowiadało na jej ogień, na jej bohaterski entuzjazm, na jej
tracony na próżno zapał: „Если б знали вы, сколько огня,/ Сколько жизни,
растраченной даром” (Gdybyście wiedzieli, ile ognia, Ile życia straconego
na próżno). Otoczenie nie zdołałoby poznać stanu wewnętrznego poetki,
tak mylący był jej wygląd, o czym pisała w 1913 r.: „Впрочем, знаю я,
что и тогда/ Не узнали бы вы – если б знали –// Почему мои речи резки/
В вечном дыме моей папиросы, –/ Сколько темной и грозной тоски/
В голове моей светловолосой” [СС 1, 179].
I jeśli w 1914 r. życie wyglądało jako sukno na stole hazardowym
(сукно игорное) [СС 3, 8], wydawało się cudownym i prostym (прелестна
и проста!) [СС 3, 10], to już w 1915 r. poetka pisała, że „wesołości
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– prostej – wydaje się, nie będę mieć już nigdy, nie jest mi właściwa.
I radości do głębi – nie mam” [П 1, 206]. W 1915 r. podjęła próbę sformułowania swoich zasad życiowych, szczególnie zaś lekkom yślność nazywała miłym grzechem, który gwarantował beztroskie życie: „Научив не
хранить кольца, –/ С кем бы Жизнь меня ни венчала!/ Начинать наугад
с конца,/ И кончать еще до начала”. Ta sama lekkomyślność, lecz już
poddana głębszej refleksji, pozwala na zachowanie godności i na bohaterstwo w życiu: „Быть как стебель и быть как сталь/ В жизни, где мы так
мало можем...”, a jednocześnie: – „Ш околадом лечить печаль,/ И смеяться
в лицо прохожим!” [СС 1, 235].
Przełomowym momentem w postrzeganiu życia stał się rok 1917, pojawiły się wówczas myśli odnośnie do biegu wydarzeń: „Los: to, co zamyślił Bóg. Życie: to, co uczynili (nam) ludzie” [НЗК 1, 184]; twierdziła,
że „życie jest takim samym odzwierciedleniem życia wewnętrznego, jak
twarz” [НСТ, 49]. Cwietajewa zaczęła coraz bardziej „zatapiać się” w życiu wewnętrznym , skąd obserwowała reakcje duszy, widziała bowiem brak
styczności jej duszy z życiem na zewnątrz: „M oje życie omija moją duszę.
M ojego życia nie obchodzi m oja dusza” [НЗК 1, 183]. Swoje życie porównywała do notesu, w którym były zapisane: „sny, fragmenty wierszy,
tonące w zapisach długów za naftę i słoninę. Rzeczywiście ginę, moja dusza ginie” [НЗК 1, 181], tłumaczyła potrzebę przeciwstawienia się duszy
wydarzeniom zewnętrznym: „Dusza jest sprzeciwem. Dusza to żagiel.
W iatr to życie” [НЗК 1, 186]. O jeszcze większym pogrążeniu się w swoim
życiu wewnętrznym świadczy fakt, że 26-letnia kobieta czuła, jakby przeżyła już wszystko, co jest w stanie przeżyć człowiek: miłość i nienawiść,
kosmos, Boga i wiarę, jak również wątpliwości co do Boga i wiary, bohaterstwo i jego pragnienie, śmierć i nieśmiertelność: „Знаю все, что
было, все, что будет,/ Знаю всю глухонемую тайну,/ Что на темном, на
косноязычном/ Языке людском зовется – Жизнь” [СС 1, 408]. Jednak doświadczenia życia zewnętrznego jeszcze bardziej zostały „wzbogacone”:
w kwietniu 1919 r. napisała, że po raz pierwszy od 14. roku życia włożyła niskie obcasy i przypuszczała, że wkrótce będzie chodzić bez gorsetu:
„W szystkie moje ‘nigdy’ odpadają, jak zgniłe gałęzie. Nie wiem tylko,
czy jest to skończona próżność, czy ostateczne uniżanie samej siebie.
W iem tylko, że jest to niepotrzebny krok do niebytu” [НЗК 1, 329].
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Cwietajewa przyznawała, że rok 1919 był jednym z najbardziej koszmarnych w jej życiu. W tym czasie zarówno wiersze, jak i notatki pełne
były sformułowań odsyłających do jej podstawowych wyobrażeń o życiu
i śmierci. Powstaje wrażenie, że trudności życiowe zmuszały do tworzenia treści, z których w konsekwencji będzie wychodziła oraz na których
będzie się opierać: „Жизни ломовое дышло/ Спеси не переш ибило/ Скакуну” [СС 1, 494] – napisała w wierszu, w którym pycha – duma polska
– to przede wszystkim zdolność do sprzeciwu wobec życia, jakim ono
jest. Rok 1919 to czas doświadczeń w warunkach konieczności przetrwania, przetrwanie zaś postrzegała jako swoistą grę w tę opisaną wcześniej
lekkomyślność: „niosę w połach zielonego palta chrust i czuję się szczęśliwa” czy: „Gram w 1919 rok. W e wszystko w życiu” [НЗК 1, 330]. Poczucie nierzeczywistości życia, które towarzyszyło jej od 1917 r., zaczęło
postępować. W e wrześniu 1919 r. pisała do W . Zwiagincewej, że żyła
i rządziła światem z poddasza: „jednak to już nie jest życie, a istnieje
gdzieś tam, jak bohaterowie moich sztuk” [П 1, 282]. Cwietajewa stwierdzała, że realne życie, polegające na zwyczajnych czynnościach: „targować
się, sprzedawać, dopisywać się, odpisywać się, zdobywać pozwolenia” itp.
dla niej było „gorączkowym m ajaczeniem” [НЗК 1, 339]. I chociaż podkreślała, że lubiła najprostsze życie oraz że cieszyła się z prostych rzeczy
– te elementarne rzeczy wydawały się niejako wyjęte ze snu. Tak też widziała całe swoje poprzednie życie: „I gdyby teraz nagle zaczęło się życie,
które zapomniałam [...] po prostu nie wiem, jak bym to zniosła” [НЗК 1,
345–346]. O swoim oderwaniu od codzienności pisała nie raz, przyznając
się do nieumiejętności krojenia, sporządzania sprawozdań czy obliczania,
do braku orientacji, braku zdolności do handlu na rynku itp. W eseju
Moje służby (1919) pisała o własnej reakcji na konieczność wykonywania
zadań życiowych: „nie rozumiem: gdzie lewa strona, gdzie prawa, w skroniach – śruba, w głowie – ołów [...]. M yślę, że gdyby inni byli zmuszeni
do pisania Fortuny, poczuliby dokładnie to, co ja” [СС 4, 473]. Z kolei
w dramacie Fortuna (1919) zabrzmiał motyw tego zagubienia się między
snem a jawią:
Где здесь Восход?
И где – Закат?
Смерч мчит, – миры крутя!

Gdzie tu Wschód?
A gdzie Zachód?
Wichura krąży – światami kręcąc!
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Не только головы, дитя,
Дитя, – миры летят!

Nie tylko głowy, dziecko,
Dziecko – światy lecą!

Кто подсудимый? Кто судья?
Кто здесь казнимый? Кто палач?
Где жизнь? Где смерть?
Где кровь? Где грязь?
Где вор? Где князь?

Kto jest podsądnym? A kto sędzią?
Kto jest skazańcem? A kto – katem?
Gdzie życie jest? Gdzie śmierć?
Gdzie krew jest?A gdzie brud?
Gdzie złodziej? A gdzie kniaź?

Где ты? Где я?
– Ах, легче дыму жизнь сия!
И потому, Любовь моя,
Не плачь, не плачь, не плачь! [СС 3, 409].

Gdzie ty? Gdzie ja?
– Ach, lżejsze jest od dymu życie to!
I dlatego, Miłości moja
Nie płacz, nie płacz, nie płacz!

Ukazane powyżej zanurzenie się w życie wewnętrzne było spotęgowane poczuciem strasznej samotności, pisała w 1919 r.: „Nikt nie wie, jaką
pustynią jest moje życie” [НЗК 2, 31] czy: „Jak samotnym jest człowiek
przez całe życie” [НЗК 1, 310]. Przeżywanie sam otności tłumaczyła również skazaniem na nią, przeznaczeniem: „od urodzenia jestem wyrzucona z kręgu ludzi, społeczeństwa”. Nie wyczuwała za sobą „żywej ściany
– jest skała: Los”. W liście do W . Zwiagincewej i A. Jerofiejewa na początku 1920 r. pisała:
Żyję, kontemplując swoje życie – przez całe życie – Życie! – Nie mam lat i nie
mam twarzy. Być może – ja – to samo Życie. Nie boję się starości, nie boję się być
śmieszną, nie boję się nędzy – wrogości – oszczerstwa. Pod moją wesołą ognistą
otoczką jestem kamieniem, czyli nie do zdarcia. [...]. Jeśli nawet jutro obudzę się
z siwą głową i zmarszczkami – trudno! – będę kreowała swoją Starość – mnie,
mimo wszystko, tak mało kochano! Będę żyła – dla Życia – innych [П 1, 287].
W obliczu samotności, śmierci młodszej córki na początku 1920 r.,
kilkuletniego braku kontaktu z mężem, nawiedzały ją myśli o śmierci:
„W ydaje mi się – lepiej umrzeć. [...] Po co przedłużać mękę, jeśli można
się nie m ęczyć? Co wiąże mnie z życiem? – Mam 27 lat, a jestem jak
starucha, nigdy nie będę miała teraźniejszości” [П 1, 291]. Powtórzyła tę
myśl też za rok: „W ysłuchiwanie życia i układanie losów. Zajęcie starej
kobiety” [НСТ, 26]. Brak poczucia własnego wieku (pisała bowiem, że
miała wówczas (w roku 1922) – 600 lat [П 1, 478]) również świadczyło
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o utracie poczucia rzeczywistości, w liście do L. Czirikowej w listopadzie 1922 r. wyznawała: „całe moje życie to sen o życiu, nie zaś życie!”
[П 1, 479].
Temu życiu zewnętrznemu, z którym sobie nie radziła, poświęciła
wiersze z 1922 r. Życie określa jako zaczarowujące (Завораживающая!),
a jednocześnie skazujące na śmierć, bo zmuszało do składania rąk na
krzyż: „Крест/ Н¿ крест складывающая руки!” Życie to rozczarowanie
jak namiętność, śmierć czy rozłąka: „Разочарование! Не крест/ Ты
– а страсть, как смерть и как разлука”. Jednocześnie życie jest odczarowującym ekstraktem: (Развораживающий настой), zmuszającym do utraty
przytomności: „Сладость обморочного оплыва...”. Życie pozbawione jest
zdolności oddawania sensu: życie metaforyzowane postacią pozbawionej
głosu divy, która zamiast śpiewać – chrypi: „Что настаивающий нам твой/
Хрип, обезголосившая дива –Жизнь!” Głosowi życia – pieszczotliwemu,
półmęskiemu (нежном, полумужском) oraz jego brakowi poświęcona została znaczna część wiersza, przecież życie wchodzi do domu bez głosu
(без голосу), składa świadome obietnice (В полной памяти) i w ogóle ma
w sobie bezgłośność błogiej Lete: „Безголосицы благая Лета...”. Głos zaś
rozchodzący się w przestrzeni ma w sobie rozczarowanie: – „То вдоль
всей голосовой версты/ Разочарования протяжность” [СС 2, 93]. Co
ciekawe, odczuwanie życia związane było w owym czasie u Cwietajewej
z percepcją słuchową. W czerwcu 1922 r. pisała, że życie zdolne jest do
przekazywania słów – tych szczególnych, ważnych, osobliwych – w specjalnych godzinach: „Есть час на те слова./ Из слуховых глушизн/ Высокие
права/ Выстукивает жизнь” [СС 2, 118]. Sobie zaś poetka dała prawo do
ujawniania sensu życia. W Ulewie świetlnej (1922) pisała: „M oja specjalność to – Życie” [СС 5, 233], natomiast jeszcze w 1919 r. nazywała siebie „stenografem Życia” [НЗК 1, 407].
Na początku lat 20., jak pisze S. Jelnickaja, dla Cwietajewej zaczyna być
znamienne nieprzyjęcie, walka z życiem, chorobliwie ostre odczucie, że
życie okłamuje, stąd pragnienie wyprzedzenia, oszukania życia. Z powodu swojej aktywnej natury Cwietajewa skupiona była na kreowaniu własnego losu, wychodzeniu życiu naprzeciw w celu zmierzenia się z nim,
zwyciężenia, pokonania go, przechytrzenia, własną wolą, własnym wysiłkiem osiągnięcia tego, czego pragnęła lub wyzbycia się tego, co było nie-
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chciane 13. W roku 1922 wyznawała w liście do A. W iszniaka, że Życie, „do
szaleństwa w oczach teraz kochane przeze mnie słowo: w każdym wersu
Życie” [НСТ, 97]. Czy życie zatem warte jest miłości: „Кто тебя любил?” – pytaniem retorycznym otwiera swoje wyznanie miłości skierowane
do życia: „Милая ты жизнь!/ Жадная еще!” Życie pełne jest niespodzianek, które sprawia Bóg: „Бог с замыслами! Бог с вымыслами!”. Ślady tego współdziałania pierwiastka boskiego i życiowego poetka odczytywała
w drobnych wydarzeniach życia: „Вот: жаворонком, вот: жимолостью”.
Cwietajewa stosowała wzniosłą metaforę – życie całe jest czerpane garściami: „Вот: пригоршнями: вся выплеснута”, żeby następnie zostać
przelanym w twórczość: „С моими дикостями – и тихостями,/ С моими
радугами заплаканными,/ С подкрадываньями, забарматываньями...”.
W łasny wkład w życie nazywała wesołym przeskokiem do kroniki życia:
„Мой веселый взмах/ В летопись твою” [СС 2, 118–119]. Dochodzi nawet wówczas do utożsamienia podmiotu lirycznego z życiem: „Не стрела,
не камень:/ Я! – Ж ивейшая из жен:/ Жизнь” [СС 2, 128]. Życie jednak
z natury swojej jest fałszywe: „Неподражаемо лжет жизнь:/ Сверх ожидания, сверх лжи...” drżenie żył jest atrybutem życia: „Но по дрожанию
всех жил/ Можешь узнать: жизнь!” [СС 2, 132–133]. W 1924 r. także nawiązała do myśli, że prawdy w życiu nie należy się spodziewać: „Лучше
б вовсе в эту жизнь, –/ В коей правды не дождаться, –/ Не рождать и не
рождаться” [СС 3, 628].
E. Ławrowa pisze, że gdy Cwietajewa zdała sobie sprawę z własnego
powołania poetyckiego, gdy żywioł poezji ogarnął ją, życie zewnętrzne
zaczęła postrzegać w innej, niższej jakości w porównaniu do życia wewnętrznego, do poezji. Po gwałtownej eksplozji czysto witalnej energii
w młodości, na początku lat 20. powstało w niej potężne źródło energii twórczej. Tylko wolę twórczą mogła Cwietajewa przeciwstawić życiu.
Świat wydawał jej się nielogiczny, niesprawiedliwy, absurdalny, nawet
szalony i nie był wart miłości. Tęskniła za światem transcendentalnym,
w którym zostałyby rozwiązane wszystkie konflikty i przywrócona wyższa sprawiedliwość 14. W latach 1923–1924 coraz wyraźniej przejawia się
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jej niechęć do życia ziemskiego: w liście do R. Gula w marcu 1923 r. pisała, że życia ziemskiego: „nigdy nie lubiłam [...]. Lubię niebo i aniołów:
tam właśnie z nimi bym umiała”. Tłumaczyła, że w życiu lubiła jedynie
odbicia: „jeśli uzna się je za istoty, powstaje wypaczenie” [СС 6, 526].
Pisała wówczas o życiu zaocznym , przez które rozumiała zarówno życie
we śnie, jak i w twórczości, w samotności: „głęboko, bez reszty – sama.
Przez cały rok na bezludnej wyspie” [П 2, 182]. Przeistaczała się we śnie
(a także w twórczości) w osobę bardziej uczuciową: „w życiu zaocznym
zamieniam się w człowieka namiętności, [...], zaoczność – to kraina Duszy” [СС 6, 599]. Jednak preferowała samotność, ponieważ: „Gdzie jest
dwoje – tam kłamstwo. Przeciwstawienie tysiącom piersi, tysiącom głów
ludzkiego kłamstwa samotnej prawdy ludzkiej jest nie lada zadaniem!”
[СС 5, 248]. Cwietajewa ciągle pow tarzała, że nie umiała żyć na świecie
[П 1, 554], nie lubiła uczestniczyć w swoim życiu z powodu wstrętu, więc
nie szukała uproszczenia problemów, skracania terminów [П 1, 640].
Twierdziła w notatnikach, że żyła skrajem ucha, kątem oka: „Краем уха,
краем глаза,/ Други, жизнь свою живу” [НСТ, 267]. W e wrześniu 1923 r.
w liście do A. Bachracha tłumaczyła, że nie pasowała do życia, ponieważ mogła utrzymywać dziesięć związków naraz i o każdym z nich być
przekonaną, że właśnie ten jest jedyny. W odróżnieniu od zwykłego człowieka, który w życiu ma pancerz w postaci zajęć: sztuki, społeczności,
przyjaźni, rozrywek, rodziny, obowiązku, ona w głębi duszy nie miała
niczego:
Nie mogę żyć. Wszystko jest nie tak, jak u ludzi. Mogę żyć jedynie we śnie, [...]:
oto spadam z czterdziestego piętra w San Francisco, oto świt i jestem prześladowana. Oto obcy – i – natychmiast – całuję, oto zaraz będę zabita – i lecę. Nie
opowiadam bajek, lecz śnią mi się cudowne i straszne sny [...] to jest moje prawdziwe życie, bez przypadków, w pełni fatalistyczne, w którym wszystko się spełnia
[П 1, 666].
Nie wiedziała, co miałaby z tym zrobić w życiu. Dlatego po roku
w notesach pozostawiła zapisek, że w życiu musi być przez cały czas nieprzytomna [НСТ, 276]. Apoteozą tych myśli stał się dwunasty rozdział
Poematu Kresu (1924), w którym stwierdzała, że życie to miejsce, w którym żyć nie można: „Жизнь – это место, где жить нельзя”: jest bowiem
żydowską dzielnicą: „Ев – рейский квартал...”. Bycie prześladowanym to
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jest stan norm alności dla każdego uczciwego człowieka: „Ибо для каждого, кто не гад,/ Ев – рейский погром –// Жизнь”. Życie toleruje jedynie przechrztów, bohaterka liryczna jest gotowa uciekać nawet do piekła,
aby nie zostać w życiu: „Право-на-жительственный свой лист/ Но – гами
топчу!” (Bilet do-prawa-na-życie/ Nogami depczę!) [СС 3, 48].
Za obszary tego prawdziwego własnego życia uważała sen i twórczość.
W czasie snu nagle spadała gdzieś, życie zaś wyglądało jak pęknięta
z trzaskiem skorupa, z ciężarem męża i żony: „Рухаешь! Как скорлупою
треснувшей –/ Жизнь с ее грузом мужей и жен” [СС 2, 244]. Porównywała
też życie ze śmiercią. I chociaż była przekonana, że życie nie jest brakiem
śmierci [НЗК, 281], stwierdzała, że życie nie chce żyć, jak śmierć nie chce
umierać: „Жизнь не хочет жить... но часто/ Смерть не хочет умереть!”
[СС 2, 191].
Cwietajewa w tym okresie nadzwyczaj różnorodnie metaforyzowała życie, nazywając je światopisem ostrych strzał (Светописью зорких стрел!),
najżyw szą z żon: „Живейшей из жен:/ Жизнь...” oraz na oścież otwartą radością: „распахнутой радостью/ Поздороваться с утра!” [СС 2, 128, 129],
porównywała życie do dworca: „Пришла и знала одно: вокзал./ Раскладываться не стоит”, jak również do pudła z kobiecymi ciałami: „Не хочу
в этом коробе женских тел/ Ждать смертного часа!” [СС 2, 230–231].
Życie wypełnione drobiazgami jest samo w sobie ambiwalentne, zarazem
może być piekłem i ogrodem rajskim: „Ад? – Да,/ Но и сад – для/ Баб
и солдат” [СС 2, 188]. Życie sprowadzało się do wydłużenia zarówno dali,
jak i bólu: – „За – чем рожден? [...] Длить – даль – и боль” [СС 2, 190].
Po burzliwym 1923 r. Cwietajewa zaczęła traktować życie zewnętrzne mechanicznie, a jednocześnie w pełni rozumiejąc, że jest na nie skazana. Pisała w 1924 r., że człowiek jest gotów wybrać życie nawet będąc
ubogim i kalekim: „Живем без многого” oraz: „Спроси безногого,/
Ответит: жить” [СС 2, 247]. Jednocześnie wyznawała O. Kołbasinej-Czernowej, że w tym czasie, będąc w ciąży, prowadziła domowe życie,
które lubiła i nienawidziła: „coś pomiędzy kolebką a trumną” [П 2, 79].
Podobne opisy się mnożą: „O moim życiu. Całe sprowadza się do kilku
[...] mechanicznych ruchów” [П 2, 88]. W szystko w życiu zewnętrznym:
rodzina, sprawy, miłość, było ważniejsze, potrzebniejsze, bardziej oczywiste od jej potrzeb wewnętrznych [НСТ, 295]. W tym stanie Cwietajewa,
pełna żalu, napisała złożony z dwóch wierszy cykl pt. Życiu, który już

„Metafizyka” życia Mariny Cwietajewej

189

ewidentnie zawierał wezwanie rzucone samemu Życiu. Co istotne, do
Życia poetka zwracała się w sposób bezpośredni, co już miało miejsce,
zaliczając tym niejako siebie do rzędu zjawisk o podobnej skali, a jednocześnie podkreślała własne odosobnienie od procesu życia, ponieważ nie
czuła się wewnątrz niego, lecz na zewnątrz w roli obserwatora, a nawet
„partnera” Życia, w każdym razie sytuowała siebie jako stronę w dialogu (nawet własny rumieniec metaforyzowała rozlewem rzek). Co więcej,
deklarowała wyraźny sprzeciw wobec Życia, np. stwierdzała, że nie odda
mu ani swego rumieńca, ani swojej duszy, przekładając nad życie śmierć,
i to samobójczą:
Не возьмешь моего румянца –
Сильного – как разливы рек!
Ты охотник, но я не дамся,
Ты погоня, но я есмь бег.

Ty rumieńców mi nie odbierzesz –
Silnych – niby rozlana rzeka!
Tyś myśliwy, ale ja zwierzę,
Tyś pogonią, a ja uciekam.

Не возьмешь мою душу живу!
Т¿к, на полном скаку погонь –
Пригибающийся – и жилу
Перекусывающий конь

Nie odbierzesz mi duszy żywej!
Tak, gdy pędzi zaciekły gon –
Pochyliwszy się – własną żyłę
Przegryzający – koń

Аравийский [СС 2, 251].

Arabski (tłum. Seweryn Pollak).

Do tego samego motywu – przeciętych żył – powróciła w 1934 r., kiedy pisała o otwarciu żył, przez które uchodziło zarówno życie: „Вскрыла
жилы: неостановимо,/ Невосстановимо хлещет жизнь”, (Otwarłam żyły
– z siłą olbrzymią, Nieodwracalnie chlusnęło życie), jak i wiersze: „Невозвратно, неостановимо,/ Невосстановимо хлещет стих” (Niepowtarzalnie, z siłą olbrzymią, Nieokiełznanie chlusta wiersz) (tłum. Leopold
Lewin) [СС 2, 315]. Tutaj bez wątpienia zrównała znaczenie życia i twórczości, innymi słowami, płynęły one tym samym szlakiem w jej ciele
i duszy.
W drugim wierszu cyklu Życiu Cwietajewa jak zaklęcie powtarzała:
„Żywcem mej duszy nie weźmiesz”, wyjaśniając, że nawet samo brzmienie wyrazu жизнь (życie) jest rymowane z „лживо” (kłamliwe) i „жиром”
(tłuszczem), „удержанием” (utrzymaniem) 4 „нажимом” (naciskiem), dlatego od życia, nieobliczonego na długość swojego biegu, poetka chce
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tylko jednego – aby puściło ją „do obcych brzegów”, po tamtej stronie
Lete. Ostatni zaś obraz, który jest umieszczony w finale wiersza – charakteryzuje stan bohaterki lirycznej „Жизнь: ножи, на которых пляшет/
Любящая./ – Заждалась ножа!” (Życie to noże, na których tańczy kochająca. – Zbyt długo czekałam na nóż!) [СС 2, 252]. Tę chęć odejścia do
świata, w którym bezmiar pragnień duchowych będzie zaspokojony, wyraźnie widać w poemacie Z morza z 1924 r., w którym życie jest przedstawione jako osiadająca na mieliźnie nieśmiertelność: „Обмелевающее
бессмертье –/ Жизнь”; życie również – to brak wody na brzegu oceanu:
„Жизнь? Недохват воды// Надокеанской” [СС 3, 112].
Życie codzienne opisywała z coraz większym rozgoryczeniem, w liście
do Kołbasinej-Czernowej (8 stycznia 1925 r.) tłumaczyła, że nie umie żyć,
czyli „dłużyć, nie umiem żyć w dniach, zawsze żyję za granicami siebie”
[П 2, 118]. Życie traktowała jak chorobę, swoją sytuację życiową porównywała ze stanem osoby torturowanej: „Żyję, wiozę. Jednak oczy przez
cały dzień są pełne łez i coś wewnątrz jest tak napięte, jak żadna inna
struna pod żadnym smyczkiem. Tak tylko żyły naprężają się – w dybach”
[НСТ, 341]. Zdawała sobie sprawę, że prowadzenie takiego życia mogło
mieć śmiertelne skutki dla jej duszy, co zupełnie pozbawiało przyczyn jej
egzystencji, pozostawiało uczucie pustki. Zarówno w życiu w ogóle, jak
i w życiu osobistym dostrzegała ciasność [П 2, 657]. Jeszcze wcześniej,
w kwietniu 1925 r., pisała do A. Czernowej o swoim przekonaniu, że
„każde życie w przestrzeni [...] i w czasie [...] jest za ciasne” [П 2, 178].
Do tej myśli powróciła też po dwóch latach, w liście do Pasternaka
(20 października 1927 r.) tłumaczyła, że życie uważała za nienaturalne,
czyli: „mnie się w nim całym [...] nie żyje, nie tylko w moim” [П 2, 657].
Życie przedstawiała jako istnienie, które ściskało, osłupiało i pogrążało
w lawinie dni, będąc zarazem katorgą:
Существования котловиною
Сдавленная, в столбняке глушизн,
Погребенная заживо под лавиною
Дней – как каторгу избываю жизнь
[СС 2, 255].

Istnienia kotliną
Ściśnięta, w otępieniu głuszyzn,
Pogrzebana żywcem pod lawiną
Dni – jak z katorgi wyzwalam się
z życia...

W wierszach z 1925 r. porównuje życie do ciągliwej i lepkiej substancji,
do śluzu, który stanowi pewną analogię do występującej w jej poprzednich
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wierszach ciasnoty, śluz jest masą, która wciąga i zniewala, nie pozwalając swobodnie się poruszać: „Эта слизь называется – жизнью!” [СС 3, 70].
Podobne określenie pojawia się także w innym miejscu: „Дней сползающие слизни,/ [...]/ Что до собственной мне жизни?/ Не моя, раз не твоя”
[СС 2, 256]. Dlatego prawdopodobnie pragnienie ruchu nieskrępowanego żadnymi okolicznościami zewnętrznym i – pojawił się motyw niekończącego się ruchu, w który bohaterka liryczna chciałaby się włączyć:
„Чтобы поезд шел, шел,/ Чтоб нигде не останавливался,// Никуда не
приходил./ В вековое!” Ten ruch był potrzebny, żeby nie zrosnąć się
z przeklętą rzeczywistością: „Чтобы только не срастись!/ Не поклясться!
не насытиться бы!” [СС 2, 261–262].
Pod koniec 1925 r. zdystansowanie poetki do życia zewnętrznego stało
się jeszcze bardziej widoczne. Pisała: „nieszczęścia pochodzą z zewnątrz:
‘Zewnątrz’ – samo – jest nieszczęściem” [П 2, 128]. W listopadowym liście
do Czirikowej zwierzała się, że życie coraz głębiej zapędza ją do wewnątrz:
Czasami wydaje się, że to nie jest życie i nie ziemia – tylko czyjeś opowiadania
o nich. Słucham jakby o obcym kraju, o cudzej podróży w obce kraje. Żyć mi się
nie podoba i z powodu tego wyraźnego odsunięcia się [w sensie alienacji, odseparowania – E.J.] dochodzę do wniosku, że w świecie istnieje jeszcze coś innego
(Oczywiście – nieśmiertelność.) Poza mistyką. Trzeźwo [П 2, 277].
Jak pisze E. Ławrowa, pojęcie życia jako przejawu aktywności zewnętrznej stało się w oczach poetki czymś drugorzędnym. Naukowiec
podkreśla, że jest jakiś paradoks w tym, iż w latach młodości tak kochająca życie Cwietajewa oznajmiła, że nie lubi życia. Nie lubiła w życiu
tego, co czasowe, puste, przemijające, irytujące, chwilowe, bo tego nie
potrzebowała. Nie lubiła chaosu życia, braku logiki, braku harmonii i jasności w nim. Nie lubiła tego, co niższe w życiu, wybierając to, co wyższe.
Przykładem tego wyższego stała się sztuka, w której doskonałych formach zawarte były wieczne wartości, logika, harmonia i najwyższy sens.
W yższego Cwietajew a wymagała nie tylko od sztuki, lecz i od życia, ale
doświadczenie życiowe przemawiało za tym, że to, co wyższe, w życiu jest
nieosiągalne 15. Jednak wewnętrzne potrzeby poetki miały oznaki jej słynnego bezmiaru, o którym pisała jeszcze w 1923 r. w cyklu Poeci:

15

Ibidem, s. 320.
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Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?! [СС 2, 186].

I cóż mam robić, śpiewna,
pierworodna,
W świecie, gdzie najczarniejszy – jest
szary!
Gdzie się natchnienie w termos chowa
co dnia!
Z tym bezmiarem niewiarygodnym
W świecie miary?! (tłum. Seweryn
Pollak).

Ten bezmiar uwidaczniał się również w posiadaniu specyficznych potrzeb, których zaspokoić nie mogłyby żadne, nawet najbardziej fantastyczne, warunki materialne. Nie chciała bow iem pogodzić się z tym, że nie
mogła być we wszystkich miejscach naraz, jak również kochać wszystkich napotkanych ludzi. W szystko w życiu poetki skazywało na tę jedyną drogę życiową, której nie wybierała osobiście i na której znalazła się
przez przypadek. W 1926 r. w liście do R. Rilkiego nawiązała do myśli
o przypadkowości biegu życia: „Przed życiem człowiek jest wszystkim
i zawsze, żyjąc życie jest tylko częścią w teraz” [П 2, 401]. Zatem jedyny
obszar w życiu, w którym pozostawał wybór, stanowiła sztuka. Przy tym,
sztuka nie była terenem anarchii czy chaosu, ale obszarem podlegającym
wyższym prawom. W liście do A . Czernowej (1 kwietnia 1925 r.) pisała:
„moje życie, jakim je chcę widzieć, nie jest pozbawione praw, tylko podporządkowane wyższym prawom: to życie na ziemi tak, jak je wyobrażają sobie w niebie osoby wierzące. Innych dróg nie ma” [П 2, 178].
W 1938 r. do tej myśli, że dla życia właściwe są przypadki, niejasności,
ponownie nawiąże: „życie – to odwrotność snu (czystopis snu), w którym wszystko jest, kiedy trzeba i jak trzeba” [НСТ, 393].
Już w maju 1926 r. można zauważyć całkowite odwrócenie się poetki
od życia. W yznawała Pasternakowi, że rezygnacja z życia, prawdopodobnie, jest już ostateczna: „Moje oderwanie od życia staje się coraz bardziej
nie do naprawienia. Przenoszona jestem, przeniosłam się, zabierając ze
sobą całą namiętność, cały niezużyty potencjał [...] z samo-zachowawczości
przenoszę się do wolności – całkowitej” [СС 6, 249]. W liście do S. Andronikowej-Galpern 5 lipca 1926 r. pisała, że ów proces odrywania się trwał
przez całe życie: „całe moje życie jest negowaniem go [życia – E.J.],
własnym z niego wycofywaniem się. Jestem w nim nieobecna” [П 2, 441].
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Pragnienia cielesno-materialne miała bardzo skromne, więc gdyby samo
życie nie wtrącało się do niej, z powodu własnej fizycznej obojętności
wobec swojego życia, nadal by siedziała w zaułku Triochprudnym, w domu, w którym się urodziła [П 2, 449]. Skargi na życie zawarła w liście do
P. Suwczinskiego, pisząc latem 1926 r., że żyje się jej „źle, niewłaściwie,
nieswojsko, główne ludzkie radości wywołują we mnie smutek”. Nie
czuła się przy tym zwycięsko, ale bezbronnie. Jednocześnie podkreślała,
że nie miała żadnego światopoglądu, tylko kontemplowała świat, trwając
w oczekiwaniu na coś lub kogoś: „Świata-słuchanie, słyszenie, szereg
odrębnych dźwięków. M ożliwie, że nawiążą kontakt! Nie tu” [П 2, 451].
W ydarzenia z życia zewnętrznego umieszczała „poza życiem, nad życiem”.
Tłumaczyła, że sama również pochodziła spoza życia: „z trzeciego
królestwa – nie z ziemi, nie z nieba – z mojego urojonego kraju, skąd są
wszystkie wiersze” [П 2, 427]. 22 sierpnia 1926 r. pisała do R. Rilkiego,
że niczego w życiu nie widziała, całą zaś młodość przeżywała jako czarną robotę:
Piecyk, miotła, pieniądze (ich brak). Wieczny brak czasu. Żadna kobieta z twoich
przyjaciółek i znajomych nie żyje tak, nie mogłaby tak żyć. Nie zamiatać, nie
czyścić – oto moje królestwo niebieskie. Zbyt skromne? Tak. Albowiem zbyt
paskudne jest moje królestwo ziemskie [П 2, 467].
Przeżywanie wyobcow ania z życia nie raz było przedmiotem refleksji
poetki w drugiej połowie lat 20. Na przykład w liście z 21 lutego 1927 r.
do A. Teskowej stwierdzała, że w życiu nie żyła: „co jest jasne i bez przesłanek”. Jednocześnie podkreślała, że nawet nie mogła być wskrzeszona
do życia, nigdy bowiem nie żyła, może się tylko przejawić w życiu mocą
miłości [П 2, 539]. Pod koniec 1927 roku czuła, że jest zagoniona przez
życie, dlatego miała zanik uczuć. Pisała do A. Teskowej: „Po upływie lat
[...] mam stępiony rozum, ale nie duszę. [...] właśnie na uczucia potrzebny jest czas, a nie na myśl”. Pisała, że wina była po jej stronie,
ponieważ nic – poza przyrodą i duszą – jej nie wzruszało – ani społeczność, ani technika, dlatego nigdzie nie chodziła, wszędzie się nudziła
[П 2, 687–688].
W roku 1927, po śmierci Rilkego (29 grudnia 1926 r.), Cwietajewa zaczęła dużo pisać o innym świecie, podkreślając, że dobrze go znała „ze
snów, z atmosfery snów”, w takim stopniu, w jakim nie znała tego świata,
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jak go nie lubiła, jakich krzywd w nim doznała [П 2, 517]. W poemacie
Noworoczne (1927) pisała o względności pojęć życia i śmierci, o pustce ich
semantycznego wypełnienia: „Жизнь и смерть давно беру в кавычки,/ Как
заведомо-пустые сплёты”. Do tej myśli powróciła w poemacie jeszcze
dwukrotnie, podkreślając szczególnie, że zestawienie życia i śmierci wywołuje skryty uśmiech, który Rilke jest w stanie dotknąć, będąc po stronie śmierci: „Жизнь и смерть произношу с усмешкой,/ Скрытою – своей
ее коснешься”. Zarówno słowo życie, jak i śm ierć wypowiadała, odwołując się do świata, w którym półkula mózgu jest współmierna z półkulą
gwiezdną: „Жизнь и смерть произношу со сноской,/ Звездочкою (ночь,
которой чаю:/ Вместо мозгового полушарья –/ Звездное!)”. Utwierdzała
następnie swoje przekonanie, że nie ma ani życia, ani śmierci – tylko jakiś trzeci świat nie równy dwóm poprzednim: „Значит жизнь, не жизнь
есть, смерть не смерть есть, [...] Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье,/
Новое” [СС 3, 133, 134].
Na przełom ie lat 20. i 30. poetka postrzegała otaczające życie jako „materiał badawczy”, zajmując pozycję obserwatora zewnętrznego. W roku
1927 twierdziła, że dla pisarstwa życie zewnętrzne traktuje jak brudnopis: „tu na brudno, tam na biało” [П 2, 568]. W eseju Natalia Gonczarowa
(1929) powróciła do tej m yśli, tłumacząc, że dla artysty nie ma dogodnych
warunków do twórczości:
Życie samo jest niesprzyjającym warunkiem. Wszelka twórczość [...] to pokonywanie, przeróbka, przełamywanie życia – najszczęśliwszego. [...] Życie jako surowiec
dla potrzeb twórczości nie nadaje się. I jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi, najmniej korzystne warunki są – być może – najbardziej korzystnymi [СС 4, 78–79].
W poetce wzrastało poczucie nierealności własnego życia. W liście do
N. Gronskiego (12 sierpnia 1929 r.) tłumaczyła swoje traktowanie życia:
„Jakbym przeżywała cudze życie, czyli – nie ja żyję”. Nie chodziło nawet
o poczucie szczęścia czy nieszczęścia: „z powodu swojego życia niczego
nie odczuwam. I coś myślę” [П 3, 278]. W lutym 1931 r. wyznawała
R. Łomonosowej, że swoje życie przeżyła jak w Królestwie Niebieskim
bez żadnych dowodów, że nie skorzystała z tak krótkiego ziemskiego
ciepła. „Mnie mało kochano, do mnie szło się z innym – za innym – od
dzieciństwa aż po dzień dzisiejszy” [П 3, 422]. Latem 1931 r., w notatniku pisała, że w iodła życie z pokorą w przypadkowych miejscach, z przy-
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padkowymi ludźmi. Stwierdzała, że wszystkie w ydarzenia jej życia były
na tyle mniejsze od jej siły i pragnień, że nie widziała sensu mieszania
się w nie i naprawiania czegokolwiek. Podkreślała, że świetnie zdawała
sobie sprawę z tego, do jakiej rasy ludzi należy, zatem bliskich sobie
rozpoznawała „z innych wieków i na obrazach od pierwszego wejrzenia”,
co wcale nie oznaczało, że miała żyć kiedyś z nimi: „O innym rozpoznawaniu mówię, o rozpoznawaniu, nie – wspomnieniu!” [НСТ, 496]. Przyznawała się w liście do Nanny W underli-Volkart (12 stycznia 1932 r.) do
przekonania „z którym się urodziła”, że wszystkie m iejsca w życiu są już
zajęte, jednak „pozostaje przecież jeszcze cały świat na górze! Najpierw
góry, w końcu (czy na początku?) – niebo” [П 3, 520]. W sierpniu 1933 r.
w liście do W . Buninej pisała, że była niegrzeczna wobec życia: „nie
wpuszczałam go za próg, po prostu zrzucałam ze schodów” [П 4, 104].
W tym samym roku wprost nazwała życie wrogiem: „mnie w/na życie
dane są wypady (właśnie na życie jak na wroga, bo to wróg), żeby schwytać i połknąć” [НЗК 1, 350]. Stąd brało się rozgoryczenie wobec swoich bliskich, żyjących życiem zewnętrznym. W liście do W . Buninej
z 22 listopada 1934 r. rozżalona pisała, że członkowie jej rodziny chcieli
żyć: „działać, rozmawiać, ‘budować’ życie – chociażby własne (dokładnie
– klocki! dokładnie tak – się buduje! Życie powinno powstawać od wewnątrz – [...] czyli być drzewem , nie zaś domem. I jak ja w tym jestem
samotna)” [П 4, 331]. W szystkie hasła odnośnie do „budowania własnego
życia” wydawały jej się nieodpowiednie:
Budowanie swojego życia – tak, gdyby na to były dane wszystkie czasy i cała mapa.
A wybierać – przyjaciół – z setki, miejsca – z dziesięciu miejsc – lepiej zupełnie się
nie wtrącać, dać życiu (przypadkowości) swawolić do końca. W tę niesłuszną sprawę – nie mieszam się [НСТ, 453].
W połowie lat 30. w swoisty sposób przeżywała odseparowanie od życia – była rozgoryczona i jednocześnie m u wdzięczna za to, że pozwoliło
jej posiadać rzeczy dla innych niemożliwe. W kwietniu 1933 r. zwierzała się Iwaskowi: „bez nikogo, sama, przez całe życie, bez książek, bez
czytelników, bez przyjaciół – grona, bez otoczenia, bez żadnej ochrony,
przynależności, gorzej, niż pies, [...] Ale za to – wszystko” [П 4, 44].
W 1934 r. stwierdzała wręcz potrzebę odseparowania się, samotności:
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„Уединение: уйди/ В себя, как прадеды в феоды”. W swoim wnętrzu
miała znaleźć wolność: „Уединение: в груди/ Ищи и находи свободу”.
Jednak na świecie nie ma miejsca, w którym dałoby się znaleźć odpowiednią samotność: „На свете нет такого саду/ Уединению”. W yższego
stopnia samotności należało szukać w piersi, co oznaczało pożegnanie się
z życiem: „Уединения в груди./ Уединение: уйди,// Жизнь!” [СС 2, 319].
W sierpniu 1935 r. pisała do N. Gajdukiewicz, że czasem wydaje się jej,
jakoby życie było za długie, natomiast przerażające jest to, że owa nieskończoność składa się z chwil [П 4, 471]. W 1936 r., w obliczu zbliżającego się wyjazdu do ZSRR, czuła, że życie kolejny już raz przełamywało
się na pół i że to będzie jego ostateczny koniec. „Jutro czy za rok – i tak
już nie ma mnie tu [...] tak czy owak już nie żyję” [П 4, 566] – pisała
(29 marca 1936 r.) do Teskowej. Czuła, że życie dobiega końca. Motyw
ten został przez nią wznowiony w wierszach z 1934 r., przy czym życie
przedstawiała jako żywioł, który funkcjonuje niezależnie od subiektu, do
którego należy: „Это жизнь моя пропела – провыла –/ Прогудела – как
осенний прибой –/ И проплакала сама над собой” [СС 2, 317]. Motyw
odejścia życia-żywiołu został również powtórzony w poemacie Autobus
(1934–1936): „Отошла январским оловом/ Жизнь с ее обидами”. Pozostało poczucie żalu: „Господи, как было молодо,/ Зелено, невиданно!”
[СС 3, 754]. W Powieści o Sonieczce (1937) zacytowała wiersz z 1923 r.,
w którym prosiła, żeby życie jeszcze chociaż przez chwilę jej się podobało: „Как та с матросом – с тобой, о жизнь,/ Торгуюсь: еще минутку/
Понравься!...” [СС 2, 226], a w 1939 r. podsumowała, że „całe życie przeżyłam za granicą, absolutnie odseparowana – za granicą cudzego życia
– jako widz: zaciekawiony [...], współczujący i uległy – i nigdy nie przyjęty do cudzego życia”. Stwierdzała, że niczego nie odczuwała w sposób
właściwy innym, inni natomiast niczego nie odczuwali tak, jak ona.
Najważniejsza zaś była różnica impulsów: to, co dla otoczenia było motorem do działania, dla niej nie istniało i odwrotnie. Niecałe pół roku
przed powrotem do ojczyzny była przekonana, że mimo wszystko: „To ja
jestem życiem: ja nie zaś oni, chociaż wszystko mi udowadnia co innego”
[НСТ, 656].
Reasumując, warto zaznaczyć, że Cwietajewa w odróżnieniu od kolegów po fachu nie starała się sporządzić systemu pojęć służących do stworzenia nie tylko filozofii życia, ale nawet sam o pojęcie życia nie miało
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u niej racjonalnego podłoża. Nie chodziło jej również o rozumienie życia
w sensie biologicznym, a raczej o świat własnych doświadczeń, z jednej
strony, i jednolitą, dynamicznie rozwijającą się rzeczywistość, z drugiej strony. Życie odbierała bądź jako strumień wydarzeń, w których sama uczestniczyła, odczuwając wówczas jego bieg zewnętrznie, bądź jako
żywioł znajdujący się wewnątrz niej (czuła się wówczas współmierną
z życiem ). W edług poetki życie posiadało własną podmiotowość, stąd jej
zwracanie się w sposób bezpośredni do tego wyimaginowanego podmiotu.
Cwietajewa rozmawiała z życiem, dyskutowała, osądzała je, a nawet groziła i stawiała zarzuty. Tak więc, stosunek do podmiotu, który sam jest
tworem jej wyobraźni staje się dramatycznym zaklętym kręgiem. Życie
upodmiotowione, mające własne intencje, a intencje wszak są podstawową cechą podmiotu, staje się w ten sposób sztucznym uzewnętrznieniem
przeżyć i przemyśleń poetki. I sprzeczność między nią a nowo powstałym
podmiotem jest nie do pogodzenia. Zaklęty krąg.
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„METAFIZYKA” ŻYCIA MARINY CWIETAJEWEJ
Charakterystyczną cechą twórczości Mariny Cwietajewej była stała obecność
w niej motywu śmierci (w szczególności, Henryk Gorczakow odnajduje ten motyw w sześćdziesięciu procentach utworów poetki). Rozważania poetki o śmierci
nieomylnie wiązały się z rozmyślaniami o życiu. W artykule zostały poddane analizie właściwości tworzenia z pojęcia: życie stałego motywu w twórczości poetki.
Szczególna uwaga została zwrócona na różnorodność i zmienność w podejściu do
refleksji nad życiem. Przy tym poetka nie opracowała własnej filozofii życia, skupiając się na świecie własnych przeżyć, z jednej strony, bądź na całościowej i dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości, z drugiej.
Słowa kluczowe: Marina Cwietajewa, motyw, śmierć, życie.

“METAPHYSICS” OF LIFE BY MARINA TSVETAEVA
Feature of oeuvre of Marina Tsvetaeva – the predominance of the motive of
death. Henry Gorchakov discovers this topic in sixty percent of the poet’s works
of M.Tsvetaeva. Naturally, reflections on death are accompanied by reflections
on life. The article analyzes the peculiarities of development of Tsvetaeva’s work of
another constant motive – the motive of life, the concept of which is found out
in a complex metaphysical context of thinking. Particular attention is paid to the
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diversity of approaches to understanding life and their changes. At the same time,
the poet does not develop his own philosophy of life, focusing on the world of
experiences, on the one hand, or on a holistic and volatile reality, on the other.
Keywords: Marina Tsvetaeva, motive, death, life.
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JESZCZE O STUMETRÓWKACH JAKO NIEOFICJALNYCH
NAZWACH MIEJSKICH NA BIAŁORUSI, W ROSJI I NA UKRAINIE

1. Wstęp
Podczas swoich ponad dwudziestoletnich obserwacji sytuacji społecznej, kulturalnej, politycznej i ekonomicznej Ukrainy oraz ich wpływu na
zjawiska dotyczące współczesnego języka ukraińskiego, szczególnie w aspekcie socjolingwistycznym, wielokrotnie spotykałem się z zagadnieniami
potocznej odmiany języka, jego różnych odmian socjolektalnych, głównie w odmianie mówionej, a w ciągu ostatnich kilkunastu lat, dzięki sieci Internet, również w odmianie pisanej. W nieoficjalnej sferze języka
swoje ważne miejsce zajm ują także nieoficjalne nazwy własne. Najczęściej
są to antroponimy – przezwiska i przydomki osób publicznych (polityków,
artystów, sportowców i in.). W dyskursie internetowym obecne są również
nieoficjalne nazwy miejskie. Jednym z pierwszych takich nieoficjalnych
urbanonimów ukraińskich była nazwa Stumetrówka używana na określenie Prospektu Wolności (Проспект Свободи) we Lwowie. Pobieżna próba
motywacji tej nazwy i odniesienie znaczenia leksykalnego jej podstawy
do cechy inherentnej obiektu – jego długości – była błędna, ponieważ
lwowska Stumetrówka ma znacznie więcej niż 100 metrów. Zainteresowany
tym faktem, starając się poznać rzeczywistą motywację tego miana, przeprowadziłem wstępną kwerendę, której wyniki wykazały istnienie formy Stumetrówka w przestrzeni językowej także innych miast Ukrainy.
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Pogłębiona kwerenda wskazała na funkcjonowanie tej nazwy na obszarze
nie tylko U krainy, ale również Rosji i Białorusi.
Swój pogląd na funkcjonowanie urbanonimów potocznych na Ukrainie na przykładzie nazwy Stumetrówka 1 wygłosiłem na XX. M iędzynarodowej Słowackiej Konferencji Onomastycznej w Bańskiej Bystrzycy
w czerwcu 2017 r., a tekst tego wystąpienia ukaże się drukiem w zbiorze
materiałów tej Konferencji. Niniejsze opracowanie, będące rozszerzeniem
wspomnianej analizy, zawiera zatem pewne tezy zamieszczone w wymienionym artykule.
Artykuł ma na celu opis funkcjonowania nieoficjalnych nazw miejskich na przykładzie urbanonim u Stumetrówka (ukr. Стометрівка, ros.
Стомет ровка) w miastach na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie. Na materiale pozyskanym w wyniku kwerendy internetowej (strony internetowe lokalnych gazet, portale miejskie, portale ogłoszeniowe, internetowe
fora dyskusyjne, witryny autorskie o tematyce lokalnej lub podróżniczej),
a także wywiadów ustnych (w tym kilkudziesięciu wywiadów z ukraińskimi studentam i W ydziału Humanistycznego UM CS) prześledzę motywację, proces powstania tej nazwy oraz jej zakres funkcjonowania
i funkcję.
Niniejszy artykuł nie rości sobie pretensji do pełnego omówienia tego
ciekawego zagadnienia. Analiza oparta została na bogatym m ateriale zebranym ze wszystkich dostępnych autorowi źródeł, zarówno z tekstów
prasowych i ogłoszeń, jak i wypowiedzi indywidualnych.

2. Urbanonimia oficjalna a nieoficjalna
W przestrzeni językowo-komunikacyjnej miast, obok oficjalnych nazw
miejskich, ustalonych w drodze administracyjnej, funkcjonują nazwy
nieoficjalne – tworzone i wykorzystywane przez członków miejscowych
wspólnot komunikatywnych. Opozycyjność nazw nieoficjalnych do nazw
oficjalnych przejawia się w kilku aspektach: po pierwsze, z uwagi na
1

M. Kojder, Funkcjonowanie urbanonimów potocznych na Ukrainie na przykładzie nazwy
Stumetrówka (ukr. Стометрівка, ros. Стометровка), [w:] Materiały XX. Międzynarodowej
Słowackiej Konferencji Onomastycznej „Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére”, Bańska
Bystrzyca, 26–28.06.2018, w druku.
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istnienie dwóch warstw nazewnictwa miejskiego – oficjalnej i nieoficjalnej, po drugie, dwóch źródeł procesów nazwotwórczych – oficjalnej
(kreacji urzędników) i społecznej (kreacji członków wspólnoty komunikatywnej) 2. Trzecim aspektem jest sfera funkcjonowania tych dwóch typów
nazw: oficjalna (mówiona i pisana) oraz potoczna (przede w szystkim w potocznej odmianie mówionej języka oraz w różnych odmianach socjolektalnych). W lokalnych warunkach językowo-komunikacyjnych sfery te mogą
nakładać się na siebie: nazwy nieoficjalne występują w tekstach oficjalnych, np. w tekstach prasowych, ogłoszeniach czy w oficjalnych wystąpieniach polityków lub urzędników skierowanych bezpośrednio do członków
lokalnej społeczności. W ykorzystywanie dubletów nazw obiektów miejskich (nieoficjalno-oficjalnych) ma na celu podkreślenie przywiązania do
lokalności, wskazuje na znajomość lokalnych realiów społeczno-kulturowych. W tym miejscu należy podkreślić ważną rolę Internetu, jako największego i jednocześnie najbardziej demokratycznego medium. Sieć jest
miejscem nieograniczonej wymiany myśli i poglądów. Autorzy witryn
internetowych, autorzy blogów, użytkownicy mediów społecznościowych
żywo komentują lokalne wydarzenia, oceniają działalność lokalnej władzy, opisują swoje doświadczenia w postaci wspomnień lub promują
własne małe ojczyzny. W tej działalności wykorzystują głównie potoczną
odmianę języka (w tym wypadku w formie pisanej), a przy tym szeroko
wykorzystywana jest urbanonimia nieoficjalna 3.
Należy zwrócić uwagę, że nazwy nieoficjalne często wykazują większą stabilność niż nazwy oficjalne, które mogą ulegać zmianom w zależności od koniunktury polityczno-społecznej, czego liczne przykłady mamy
w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce, a szczególnie dynamicznie to zjawisko zachodzi w ostatnich latach na Ukrainie 4. W takich przypadkach
nazwa nieoficjalna, często mająca kilkupokoleniową tradycję, utrzymuje
się niezależnie od zmian nazw oficjalnych.

2
G. Majkowski, Lokalność w słowie zaklęta. O nieoficjalnej warstwie nazewnictwa miejskiego
w Częstochowie, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, XVII, s. 146.
3
M. Kojder, Funkcjonowanie..., op. cit.
4
M. Kojder, M. Olejnik, Wpływ zmian politycznych na nazewnictwo miejskie na Ukrainie,
„Slavica: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis” 2016, nr XLV, s. 56–63;
M. Kojder, M. Olejnik, Najnowsze zmiany w urbanonimii Kijowa (lata 2014–2016), „Studia
Wschodniosłowiańskie” 2017, nr 17, s. 207–218.
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3. Znaczenie leksykalne wyrazu stumetrówka
(ukr. стометрівка, ros. стометровка)
W Słowniku języka ukraińskiego 5 pod hasłem стометрівка odnajdujemy jedno znaczenie: ‘дистанція сто метрів у спортивних змаганнях з бігу,
плавання і т. ін.’ (pol. ‘w lekkiej atletyce lub pływaniu wyścig na sto
metrów’). Identyczne znaczenie, również jedno, podają słowniki języka
rosyjskiego (ros. ст ометровка) 6. Takie samo znaczenie wyrazu stumetrówka podaje słownik Doroszewskiego 7. Co ważne, leksem ten pojawia się
w dopiero w powojennych słownikach języka rosyjskiego [nie notuje go
słownik pod red. Uszakowa 8 (1935–1940), pojawia się za to w słowniku
Ożegowa 9 (1949)]. Należy zatem przyjąć, że jest to forma rosyjska, powstała pod koniec lat 40. XX wieku na fali tworzenia rosyjskiej (czy raczej
radzieckiej) leksyki specjalistycznej z różnych dziedzin, w tym przypadku sportowej. Następnie leksem ten został zapożyczony do języka ukraińskiego i polskiego, wraz z tą nowopowstałą leksyką rosyjską – wiadomo,
jak ważną rolę w propagandzie radzieckiej odgrywał postęp technologiczny, sport także odgrywał w niej wyjątkową rolę. W e współczesnym języku ukraińskim ta forma funkcjonuje nadal, notują ją nowe słowniki,
np. Великий тлумачний словник української мови 10, natomiast w języku
polskim wyraz stumetrówka jest już nieobecny, nie notują go najnowsze
słowniki, w tym W ielki słownik języka polskiego PAN pod red. P. Żmigrodzkiego 11.
W żadnym z leksykonów nie odnalazłem odniesienia do obiektu miejskiego – ciągu komunikacyjnego z wyłączonym ruchem kołowym. W tym
5

Академічний словник української мови: в 11 томах, І.К. Білодід (ред.), Київ 1970–1980.
Большой толковый словарь русского языка, С.А. Кузнецов (ред.), Первое издание:
СПб. 1998.
7
Słownik języka polskiego, W. Doroszewski (red.), Warszawa 1958–1969, t. I–IX.
8
Толковый словарь русского языка, в 4 т., Б.М. Волин, Д.Н. Ушаков (ред.), (т. 2–4); сост.
Г.О. Винокур, Б.А. Ларин, С.И. Ожегов, Б.В. Томашевский, Д.Н. Ушаков; Д.Н. Ушаков (ред.),
Москва 1935–1940.
9
Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов (ред.)., Москва 1949.
10
Великий тлумачний словник сучасної української мови, В.Т. Бусел (ред.), Київ 2005.
11
Wielki słownik języka polskiego PAN, P. Żmigrodzki (red.), Kraków, 2007.
6
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znaczeniu w obydwu językach funkcjonuje leksem ukr. променад, ros.
променад ‘місце для гуляння’ (pol. ‘miejsce do spacerów’). Formy стометрівка nie notuje również Лексикон львівський: поважно і на жарт 12,
gromadzący ukraińską historyczną i współczesną leksykę miejską Lwowa.
Natomiast ten leksykon podaje przedwojenny leksem корзо (корсо) jako ‘центральа вулиця міста’ (pol. ‘centralna ulica miasta’). W prywatnej
korespondencji autorki Лексикону львівського... stwierdziły, że nie zdecydowały się na umieszczenie w pracy hasła стометрівка, ponieważ uznały
ją za sowietyzm i kalkę formy rosyjskiej. Zdaniem lwowskich badaczek
sama nazwa pojawiła się we Lwowie dopiero w latach 80. XX wieku, a jej
prototypu należy szukać wśród potocznej urbanonimii Moskwy 13.

4. Analiza strukturalna urbanonimu Stumetrówka
Pod względem strukturalnym forma Stumetrówka, o ile uznać ją za
nazwę własną, jest przeniesieniem apelatywno-proprialnym, a derywacja
(sufiksalna derywacja uniwerbizująca) odbywa się na poziomie apelatywnym. Jednak obecność homonimicznego sufiksu substantywizującego
-ówka, (ukr. -івка, ros. -овка) z sufiksem tworzącym nazwy miejscowe
posesywne (ojkominy i urbanonimy, np.: Bazylianówka, Бернардівка, Ковалівка, Левандівка, Богдановка, Макаровка, Тарасовка), nadająca stumetrówce strukturalną formę toponimu – urbanonimu, niewątpliwie wpłynęła
na utrwalenie tej formy w funkcji proprialnej.
W tekstach Internetu odnajdujemy derywaty tworzone od ukraińskiego urbanonimu Стометрівка – Сотка, Сотня na drodze dezintegracji
podstawy oraz skojarzenia z identycznie brzmiącym apelatywem: сотка,
сотня ‘setka, zbiór stu przedmiotów’. Zakres i funkcja tych nowych nazw
identyczne są z nazwą pierwotną 14.

12
Н. Хобзей, О. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш, Лексикон львівський: поважно
і на жарт, Львів 2010.
13
Por. M. Kojder, Funkcjonowanie..., op. cit.
14
Ibidem.
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5. Ciągi komunikacyjne z wyłączonym ruchem kołowym
M iano Стометрівка w miastach na Ukrainie funkcjonuje jako nazwa
ciągu komunikacyjnego z wyłączonym ruchem kołowym, przeznaczonego
do spacerów, często będącego główną ulicą miasta, pełniącą funkcję reprezentacyjną 15.
W wyniku analizy uzyskanego materiału udokumentowano tę nazwę
w następujących miastach Ukrainy: Chersoń (Херсон – вул. Суворова),
Chmielnicki (Хмельницький – вул. Проскурівська), Czernihów (Чернігів
– вул. Перемоги), Czerniowce (Чернівці – вул. Ольги Кобилянської),
Głuchów (Глухів – вул. Києво-Московська), Iwano Frankowsk (Івано-Франківськ – вул. Незалежності), Irpień (Ірпінь – вул. Тараса Ш евченка),
Jampol (Ямпіль – бул. Ю вілейний), Kijów (Київ – вул. Володимирська),
Kołomyja (Коломия – Проспект В’ячеслава Чорновола), Łuck (Луцьк
– вул. Лесі Українки), Lwów (Львів – Проспект Свободи), M ikołajów
(Миколаїв – вул. Соборна), Połtawa (Полтава – вул. Соборності), Sumy
(Суми – вул. Соборна), Tarnopol (Тернопіль – бул. Тараса Ш евченка),
Użhorod (Ужгород – вул. Корзо), Winnica (Вінниця – вул. Соборна) 16.
Ten spis miejscowości z pewnością nie wyczerpuje listy miast, w których
funkcjonują Stumetrówki. Są to nazwy potoczne, funkcjonujące paralelnie
z nazwami oficjalnym i. W iele potwierdzeń użycia tych nazw odnajdujemy w tekstach Internetu (pełniących współcześnie sferę nieoficjalną języka ze zmianą formy ustnej na graficzną – dzięki czemu możliwe jest
udokumentowanie tej sfery języka w inny sposób niż tylko wywiad ustny).
M iana te spotykamy w wielu tekstach o charakterze lokalnym i indywidualnym, np.: blogach o tematyce lokalnej i turystycznej, wspomnieniach
z podróży, dyskusjach w ramach forów dyskusyjnych, a nawet w lokalnej
prasie czy ogłoszeniach.
W ywiady ustne potwierdzają powyższe ustalenia 17. W edług większości
respondentów miano Stumetrówka nosi ‘główna ulica miejscowości (nieko15
W analizie opieram się na danych uzyskanych z tekstów Internetu oraz wywiadów ustnych; prawdopodobnie funkcjonują one również w innych miastach.
16
Potwierdzenia użycia nazwy Stumetrówka w odniesieniu do wymienionych obiektów
miejskich znajdują się w cytowanym artykule.
17
Niewielka liczba respondentów nie potrafiła powiązać nazwy z obiektem miejskim; podawali wyłącznie znaczenie leksykalne apelatywu.
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niecznie dużego miasta), ma swoją oficjalną nazwę, ale ludzie potocznie
nazywają ją Stumetrówką; istnieją w wielu miejscowościach, ale najsłynniejsze są we Lwowie i Iwano Frankowsku’ 18.
Użytkownicy zwracają uwagę na brak związku motywacyjnego podstawy leksykalnej nazwy z jej cechą inherentną (długością). Taką bezpośrednią motywację odnajdujemy tylko w przypadku Stumetrówki w Iwano
Frankowsku. Próby etymologizacji i motywacji badanej nazwy w tym
mieście zbiegają się również z chronologią pojawienia się urbanonimu
w przestrzeni komunikacyjnej miast (początek lat 80. XX wieku). Oto
dwa cytaty rzucające światło na proces powstania nazwy:
Початок вулиці Незалежності у народі називають стометрівкою. Це пішохідна
частина від Вічевого майдану до перехрестя з Вагилевича–Січових Стрільців.
Та якщо подивитись по карті, то ця ділянка має 420 метрів. Звідки ж тоді виник
термін „стометрівка”? Правильніше було б казати „чотирьохсотметрівка”.
Із архітекторів чи краєзнавців про це однозначно ніхто не висловлюється.
Є кілька версій. Раніше вся вулиця Радянська була проїзною для транспорту.
На початку 1980-х частину її – від початку до Шашкевича – перекрили та зробили
пішохідною. Нібито ця ділянка мала 100 метрів довжини, тому й отримала назву
„стометрівка” або „сотка”. Пізніше пішохідну зону продовжили, й неформальна
назва автоматично поширилась і на неї. Хоча й тут є одна нестиковка – відрізок
Незалежності до першого перехрестя становить близько 190 метрів.
Іншу версію озвучив архітектор Зеновій Соколовський. У 1984 році на вулиці Комарова (Шашкевича) збудували кафе „Молочне”. Аби розмістити літній
майданчик, перекрили всю вулицю. Як раз її довжина і становить 100 метрів
– „сотка”. А вже у 1986 році пішохідною зробили сусідню Радянську.19
„Стометрівка”. Одна з визначних вулиць нашого міста. [...] Ми називаємо її „Стометрівкою”, хоча насправді вулиця має близько 500 метрів. Чому ж саме така
назва?
За версією архітектора Зеновія Соколовського, „Сотка” – це назва, яка давно прижилася у народі через вулицю Шашкевича, на якій знаходилося кафе
„Молочне”.
Саме ця вулиця має протяжність у 100 метрів. У 1984 році тут збудували
кафе „Молочне”, а щоб розмістити літній майданчик довелося перекрити всю
вулицю, довжиною 100 метрів.
18

M. Kojder, Funkcjonowanie..., op. cit.
Чому стометрвіка?, „Репортер” 01.11.2012 http://report.if.ua/gazeta/omega/Chomu-stometrivka/ (dostęp: 01.06.2017).
19
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Існує й інша версія. Раніше вся вулиця Радянська (сьогодні Незалежності)
була проїзною частиною. Та на початку 80-х років частину вулиці, а саме від
початку і до Шашкевича, – перекрили, зробивши пішохідною.
Тоді ця ділянка сягала 100 метрів довжини, тому й отримала назву „стометрівка” або „сотка”.
Пізніше пішохідну зону продовжили. А от неформальна назва, яка прижилася
в народі, поширилася на усю частину вулиці20.
M ożna zatem uznać Stumetrówkę w Iwano Frankowsku za nazwę prototypową, przeniesioną później na obiekty miejskie (ciągi piesze) w innych miastach. Niewątpliwie czynnikiem wzmacniającym i utrwalającym
tę formę w funkcji urbanonimu miało przeniesienie jej na prospekt W olności (Проспект Свободи) we Lwowie. Później, za pośrednictwem nazwy
lwowskiej, rozszerzyła swój zakres, poprzez przeniesienie na obiekty w innych miastach Ukrainy.
O świadomości odmienności nazwy Stumetrówka od apelatywu świadczą jej zapisy w cytowanych tekstach: najczęściej, nazwa pisana jest małą
literą w cudzysłowie. Brak zapisów wielką literą należy tłumaczyć potocznością samej nazwy, jak i potoczną sferą języka, w której występuje, a która
wymyka się kodyfikacjom obowiązującym w sferze oficjalnej. Natomiast
niewątpliwie Stumetrówki w poszczególnych miastach pełnią funkcję identyfikacyjną, informacyjną i lokalizującą, która jest typowa dla urbanonimów. Świadczy o tym używ anie tych nazw np. w ogłoszeniach 21. Nazwę
tę odnajdujemy również jako komponent chrematonimu „Таверна на 100-метрівці” (lokal gastronomiczny we Lwowie) 22.
Przy próbie ustalenia, czy analizowana nazwa jest apelatywem, czy
onimem, należy odnieść się do funkcji, jaką pełni badana forma w społeczności komunikatywnej (przestrzeni miejskiej). Z jednej strony, można
przypisać jej znaczenie leksykalne: ‘pieszy ciąg komunikacyjny z wyłączonym ruchem kołowym, główna ulica miasta, pełniąca funkcje reprezentacyjne’, też ‘miejsce spacerów, spotkań różnych grup ludności’, z drugiej
zaś, w skali każdego z wymienionych miast odnosi się do jednostkowego

20
Історія назви наймасовішої вулиці Івано-Франківська, 26.06.2015 http://firtka.if.ua/?action
=show&id=80256 (dostęp: 01.06.2017).
21
M. Kojder, Funkcjonowanie..., op. cit.
22
Ibidem.
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denotatu (podobnie jak inne tego typu nazwy, niebędące nazwami potocznymi, jak np.: Rynek, Ratusz, Katedra). W takim użyciu pełnią one
funkcję identyfikacyjną, informacyjną i lokalizującą, typową dla urbanonimów 23. M oże być zatem potraktowana w kategoriach proprialnych.

6. Miejsca handlu
Zgodnie z sugestią autorek Лексикону львівського... konieczne było
odnalezienie użycia formy стометровка w języku rosyjskim w znaczeniu
potocznym, innym, niż słownikowe. Tu z pomocą znów przyszły teksty
Internetu oraz wywiady z nosicielami języka rosyjskiego (m.in. ukraińscy,
białoruscy i rosyjscy studenci UM CS). W yniki kwerendy były następujące: w Rosji i nie tylko (chodzi o terytorium byłego ZSRR, na pewno Białoruś i Ukrainę) stumetrówkami nazywano miejsca nieoficjalnego handlu,
żywiołowo powstające w m iejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego,
często w okolicach dworców, przejść podziemnych, wzdłuż ważnych szlaków komunikacyjnych.
Należało uzyskać odpowiedź na pytanie o czas powstania tych nazw.
Prawdopodobnie pojawiły się w czasach pierestrojki, w raz z masowym
powstawaniem tego typu dzikich targowisk. W ynika z tego, że jest to
forma nowsza od ukraińskich stumetrówek. W arto zwrócić uwagę na znaczenie leksykalne apelatywu stumetrówka i związek z innymi apelatywami oznaczającymi miejsca prowadzenia handlu: pasaż (ukr. пасаж,
ros. пасаж), galeria (ukr. галерея, ros. галерея) w znaczeniu ‘przejście’.
W spółcześnie niektóre z tych żywiołowo utworzonych miejsc prowadzenia handlu zostały przemienione w oficjalne centra handlowe, przy czym
część z nich zachowała nieoficjalną nazwę, a sam urbanonim uległ transonimizacji, stając się chrematonimem. Takie nazwy rynków odnajdujemy
w Rosji (m.in. Moskwa, Kostroma, Kołomna, Perm, Stawropol):
Бывшая Стометровка „приютила” сразу два банка24.

23

Ibidem.
Бывшая «Стометровка» «приютила» сразу два банка, 09.04.2014 https://properm.ru/
bank/news/57530/ (dostęp: 13.02.2018).
24
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Стометровка: первый фешенебельный магазин Первый шок: магазин так
и окрестили – Стометровка, как его прозвали в народе25.
Стометровка – участок между трамвайной остановкой „Площадь двух революций” (бывш. „Улица III Интернационала”) и подземным переходом под улицей
Октябрьской Революции, где во времена перестройки велась бойкая торговля
с рук [...]. Теперь застроена торговыми павильонами26.
Przykłady takiego użycia formy stumetrówka odnajdujemy również na
Ukrainie, m.in. w Kijowie, Mikołajowie, Tarnopolu:
У Києві слуги режиму розгромили ринок Стометрівка. Магазин Рошен не постраждав. [...] Як повідомили очевидці, якісь бандити з ночі тракторами громили
торгові точки на ринку Стометрівка. Неушкодженим залишився лише президентський магазин Рошен27.
Уже давно тут нет нормальной дороги. Хотя тут каждый день ходит очень много
людей. Поэтому эта стометровка возле Центрального рынка, как мы ее называем, и остальные дороги вокруг рынка должны быть отремонтированы. Чтобы
люди, которые идут за продуктами, могли спокойно тут ходить, чтобы можно
было без проблем подвезти товар28.
Oprócz cytowanych przykładów użyć analizowanej formy w odniesieniu do miejsc handlu, nie zanotowano ani jednego przykładu użycia na
oznaczenie ciągu komunikacyjnego w Rosji.

25

«Стометровка»: первый фешенебельный магазин, 01.07.2015 https://www.newsko.ru/
articles/nk-2549768.html (dostęp: 13.02.2018).
26
Улицы Коломны, Wikipedia, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%
D1%86%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B (dostęp:
30.06.2018).
27
У Києві слуги режиму розгромили ринок «Стометрівка». Магазин «Рошен» не
постраждав, „Правдиві новини”, 24.06.2016 https://newspravda.com/suspilstvo/2607-u-kyievisluhy-rezhymu.html (dostęp: 13.02.2018).
28
Мэр Николаева пообещал, что «не остановится», пока каждая дорога в городе не будет
отремонтирована, 06.10.2015 https://news.pn/ru/public/145035 (dostęp: 13.02.2018).
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7. Miejsca obecności prostytutek
Rosyjska redakcja W ikipedii przy haśle стометровка, obok wyjaśnień
sportowych (‘dystans stu metrów w zawodach’), podaje dwa znaczenia odnoszące się do obiektów miejskich (obydwa spoza Rosji, ale z terenu byłego ZSRR): ‘potoczna nazwa szerokiej centralnej alei prospektu Wolności
we Lwowie’ oraz ‘nazwa części prospektu Niepodległości (Franciszka
Skoryny) w M ińsku [...], który w latach 90. XX wieku słynął z obecności prostytutek’ 29. W idoczne jest tu użycie formy stumetrówka w funkcji
urbanonimu (funkcja informacyjna i lokalizująca).
W tym miejscu chciałbym poświęcić uwagę stumetrówkom, w jednym
z dwu wyżej wymienionych znaczeń, mianowicie jako miejscu obecności prostytutek. Zjawisko to również nie jest typowe dla całego obszaru
postradzieckiego. W edług użytkowników rosyjskojęzycznego forum lingwistycznego ABBYY Lingvo 30, którzy prześledzili to zjawisko, opierając
swoje wyniki na materiałach prasowych, jest ono ograniczone zasięgiem do
trzech miast: Brześcia i M ińska na Białorusi oraz Odessy na Ukrainie.
Jeden z użytkowników cytowanego forum stwierdza: „В СМ И география
довольно неожиданная: Одесса и Белоруссия” 31, podając następujące cytaty z prasy:
Совсем противоположная картина с дешевыми одесскими проститутками с так
называемых „стометровок: 22 из них были также обследованы в ходе упомянутого рейда” (Слово, Одесса; 29.09.2000).
„Инцидент случился на ул. Грушевского, где пролегает одна из самых известных
в Одессе так называемых «стометровок»” (Слово, Одесса; 24.12.1999).
„Тут нет улицы красных фонарей, нет «стометровок», а сутенерство карается
очень серьезно” (Слово, Одесса; 12.11.1999, про Гетеборг).

29

Стометровка, Wikipedia, op. cit.
!Стометровка, AABBYY Lingvo, http://forum.lingvolive.com/thread/l113700/?order=all
#comment-8133681c-d891-4b8c-a1be-a7e800836e20 (dostęp: 13.02.2018).
31
Ibidem.
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„Несколько сюжетов о проститутках были засняты поздно вечером на не менее
известной одесской «стометровке» в районе ресторана «Красный»” (Порто-Франко, Одесса; 11.08.2000)32
Autor wpisu zaznacza, że zjawisko to nie jest rozprzestrzenione po całej U krainie, a oprócz Odessy podaje tylko jeden przykład użycia formy
stumetrówka w tym znaczeniu:
По Украине в целом слово явно не имеет широкого распространения, но в киевских газетах упоминается стометровка в Черновцах, причем только в связи
с одной и той же историей:
В Черновцах осуждена ВИЧ-инфицированная проститутка, успевшая заразить
200 мужчин Около 3-х лет назад женщина нелегально перешла украино-молдовскую границу, оставив на бывшего мужа двух детей. [...] Так она и оказалась
на стометровке – так в Черновцах называют местную „окружную” – часть дороги от вокзала к мосту через Прут. (Газета по-киевски; 18.03.2006).
Лариса высокой нравственностью не отличалась, поэтому через несколько недель после родов опять вышла на стометровку – место возле железнодорожного
вокзала, где традиционно собираются черновицкие путаны (Факты и комментарии, Киев; 20.06.2006).
Przykłady z Białorusi:
Пресловутая стометровка не нуждается в рекламе и пользуется стабильным
покупательским интересом. Именно со стометровки автор и его слегка нетрезвый,
но легковозбудимый спутник решили начать путь в страну любви. [...] Следует
отметить, что автор останавливал свое внимание лишь на „стационарных” проститутках „стометровки”.
Цены на Машерова выше, нежели на „стометровке” (Автобизнес – Weekly,
Минск; 10.09.1998).
Похоже, жизнь в эпоху демократии отнюдь не стала раем и для „уличных”
проституток, которые в основном промышляют на „стометровке”. В Минске
таких «стометровок» множество, одна из самых известных – отрезок дороги от
цирка до площади Победы (Белорусская газета; 18.03.2002).

32

Ibidem.
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Малолетки же на известной в Бресте стометровке (участок проспекта Машерова от Дома одежды до ЦУМа) предлагают свои услуги мужчинам вообще за
10 тысяч рублей (Белорусская деловая газета; 20.06.2002).
Больше же всего ночные бабочки вьются у знаменитой „стометровки”: участок
проспекта Скорины от площади Независимости до Академии наук (Вечерний
Минск; 24.06.1999).
Скажем, на дискотеке „Милорд”, расположенной в ДК, торговали наркотиками,
проститутки со знаменитой „стометровки” затаскивали в дворцовые закоулки
клиентуру, а более грязные уголки облюбовали бомжи (Советская Беларусь;
19.07.2001).
Лучше публичные дома под контролем, чем дикая „стометровка” и „девушка
познакомится с состоятельным мужчиной” (Частная Собственность, Минск;
20.11.1997)33.
Powstaje pytanie, czy w tym przypadku mamy do czynienia z onimem, czy z apelatywem? W ydaje się, że w takim użyciu nie można mówić o oznaczaniu jednostkowych denotatów – obiektów miejskich, ale
o nazwie dla klasy desygnatów ‘miejsca obecności prostytutek’. Trudne
jest także wyznaczenie czasu pow stania tego apelatywu. W wywiadach
ustnych część respondentów (osoby w wieku średnim, które w czasach
pierestrojki wchodziły w dorosłość) wskazywała na związek tego leksemu
z obecnością prostytutek, lecz nie potrafiła wskazać chronologii powstania. Cytowane m ateriały prasowe pochodzą z lat 1997–2006, należy jednak
zwrócić uwagę, że najłatwiej dotrzeć do materiałów prasowych znajdujących się w archiwach elektronicznych dostępnych za pomocą Internetu,
a ich zasięg czasowy sięga właśnie połowy lat 90. XX wieku. Z drugiej
strony brak śladów takich zapisów w prasie z okresu Związku Radzieckiego ma prostą przyczynę: prostytucja nie była zjawiskiem, o którym
pisałaby radziecka prasa. Po trzecie – użycie tych form należało do sfery
potocznej języka, która była w sposób ostry oddzielona od oficjalnego
języka ówczesnych środków masowego przekazu.

33

Ibidem.
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8. Zakończenie
Nazwa, która jest przedmiotem niniejszej analizy, wykorzystywana
jest do określenia obiektów miejskich w miastach na Białorusi, w Rosji
i na Ukrainie. Najlepiej udokum entowane jest użycie badanej formy na
Ukrainie, jako nazwy ciągu komunikacyjnego z wyłączonym ruchem kołowym, przeznaczonego do spacerów , często będącego główną ulicą miasta,
pełniącą funkcję reprezentacyjną. Z uwagi na związek motywacyjny podstawy leksykalnej nazwy z cechą inherentną obiektu, a także chronologię
powstania obiektu (lata 80. XX wieku), za nazwę prototypową można
uznać Stumetrówkę w Iwano Frankowsku, przeniesioną później na obiekty
w innych miastach. Niewątpliwie czynnikiem wzmacniającym i utrwalającym tę formę w funkcji urbanonimu było przeniesienie jej na prospekt
W olności (проспект Свободи) we Lwowie.
W Rosji oraz w ograniczonym zakresie na Ukrainie i Białorusi odnajdujemy inne użycia tej formy – miejsca nielegalnego handlu, miejsca
obecności prostytutek. Na podstawie analizy tekstów Internetu można
przyjąć, że są to formy późniejsze, pochodzące z okresu pierestrojki.
Badana nazwa znajduje się na granicy apelatywu i nazwy własnej.
Granica ta jest płynna i często trudna do wyznaczenia, często zależna od
subiektywnej percepcji znaku językowego. W tym przypadku należy
odnieść się do funkcji, jaką pełni badana forma w społeczności komunikatywnej (przestrzeni miejskiej). Niewątpliwie Stumetrówki w poszczególnych miastach pełnią funkcję identyfikacyjną, informacyjną i lokalizującą,
typową dla urbanonimów, o czym świadczą użycia tych nazw w ogłoszeniach. Z jednej strony, można przypisać jej znaczenie leksykalne: ‘pieszy
ciąg komunikacyjny z wyłączonym ruchem kołowym, główna ulica miasta, pełniąca funkcje reprezentacyjne’, też ‘miejsce spacerów, spotkań
różnych grup ludności’, z drugiej zaś, w skali każdego miasta nazwa odnosi się do jednostkowego denotatu (podobnie jak inne tego typu nazwy,
niebędące nazwami potocznymi, jak np.: Rynek, Ratusz, Katedra).
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JESZCZE O STUMETRÓWKACH JAKO NIEOFICJALNYCH NAZWACH
MIEJSKICH NA BIAŁORUSI, W ROSJI I NA UKRAINIE
Artykuł zawiera opis funkcjonowania nieoficjalnych nazw miejskich na przykładzie urbanonimu Stumetrówka (ukr. Стометрівка, ros. Стометровка w miastach
na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie. Na materiale pozyskanym w wyniku kwerendy
internetowej (strony internetowe lokalnych gazet, portale miejskie, portale ogłoszeniowe, internetowe fora dyskusyjne, witryny autorskie o tematyce lokalnej lub
podróżniczej), a także wywiadów ustnych prześledzono motywację, proces powstania tej nazwy oraz jej zakres funkcjonowania i funkcję.
Słowa kluczowe: nazwa własna, urbanonim, nazwa nieoficjalna, Białoruś,
Rosja, Ukraina, media, Internet.

MORE ABOUT STUMETRÓWKA AS UNOFFICIAL CITY NAMES
IN BELARUS, RUSSIA AND UKRAINE
The author presentes the unofficial urbanonyms on the example of name
Stumetrowka (ukr. Стометрівка, rus. Стометровка) in few cities in Belarus,
Russia and Ukraine. The motivation, the name-formation process and its function
have been explined on the material acquired through the Internet query as well as
oral interviews.
Keywords: proper name, urbanonym, unofficial name, Belarus, Russia,
Ukraine, media, Internet.
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DRAMATURGIA MAKSYMA GORKIEGO W POLSCE

„Ogromna postać. Człowiek – epoka, człowiek – instytucja” – pisał o M aksymie Gorkim Andrzej Drawicz w stulecie jego urodzin, nawiązując do słów Mariny Cwietajewej 1. Tę wypowiedź sprzed pół wieku
nie wszyscy dzisiaj uznaliby za pewnik. Postać Gorkiego obrosła legendą
już za jego życia, a postrzegano go zazwyczaj przez pryzmat ideologii.
Gloryfikowany bądź demonizowany, Gorki wzbudza kontrowersje zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. Na przełomie wieków uznany za
obrońcę „skrzywdzonych i poniżonych” oraz „zwiastuna burzy”, po rewolucji bolszewickiej przeobraził się w klasyka socrealizmu, dyktatora
sowieckiej literatury, piewcę reżimu stalinowskiego, a nawet w apologetę
GU ŁAG-u 2. Ambiwalencję postawy ideowej autora Matki i M yśli nie na
czasie wykorzystywano instrumentalnie w propagandzie zarówno pro-, jak
i antysowieckiej.
Również recepcja twórczości Gorkiego w Polsce była pełna meandrów:
od spontanicznej popularności pisarza na przełomie XIX i XX w. przez
niejednoznaczny odbiór w okresie międzywojennym, narzuconą apoteozę
po II wojnie światowej do marginalizacji po 1989 r. i prób reinterpretacji
w czasach najnowszych. Ten trend, choć nie tak wyraźnie jak w prozie,
zaznacza się również w recepcji dramaturgii Gorkiego, która stanie się

1
2

A. Drawicz, Człowiek zbuntowany, „Sztandar Młodych”, 28.03.1968.
Zob. Л. Спиридонова, Настоящий Горький: мифы и реальность, Москва 2013, s. 184.
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przedmiotem refleksji w niniejszym artykule. Jego celem jest wyodrębnienie oraz charakterystyka najważniejszych etapów jej odbioru w Polsce
na podstawie wypowiedzi recenzentów, krytyków, historyków literatury
oraz innych przedstawicieli kultury.
Główne fazy recepcji dramaturgii Gorkiego wyznaczała zmieniająca się
sytuacja polityczna w Polsce i Rosji. Pisarz ten zjednał sobie przychylność polskiego czytelnika oraz rzadko spotykaną popularność już wkrótce po swym debiucie. Pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w 1898 r.
w „Przeglądzie Tygodniowym”, a od 1900 r. często publikowano jego
dzieła. Na przełomie XIX i XX w. był powszechnie znany zarówno jako
prozaik, jak i dramaturg, co skłoniło krytyków do refleksji nad fenomenem tej popularności 3.
Znajomość polskiego odbiorcy z dramaturgią Gorkiego datuje się od
jesieni 1902 r., gdy krakowski Teatr im. Juliusza Słowackiego wystawił
Mieszczan: Gorkij porwał wszystkich – pisała Gabriela Zapolska – przemówił
do duszy, zjednoczył myśli, pojęcia, pragnienia 4. W iosną następnego roku odbyła się krakowska premiera Na dnie. W krótce sztuki „m odnego” autora
pojawiły się także na innych polskich scenach: M ieszczan, Na dnie, Letników, Dzieci słońca, Barbarzyńców, W assę Żeleznową wystawiano w Poznaniu, Łodzi, W arszawie, Przemyślu oraz w teatrze lwowskim, kierowanym
przez Tadeusza Pawlikowskiego, gdzie ich premiery stały się wydarzeniem artystycznym. Przyjęcie sztuk, a zwłaszcza Mieszczan i Na dnie, było
najczęściej życzliwe, niekiedy wręcz entuzjastyczne 5. Jednak po krakowskiej premierze Barbarzyńców i Dzieci słońca w 1906 r. pojawiły się też
głosy krytyczne, sugerujące, że utwory te – nieartystyczne i niesceniczne
– świadczą o upadku talentu ich autora 6.
Dramaty Gorkiego już na początku wieku tłumaczyli pisarze i ludzie
teatru: Adam Grzymała-Siedlecki, Helena Radlińska-Boguszewska, reżyser, scenograf, eseista i historyk Teofil Trzciński, dziennikarz i krytyk

3
Zob. W. Jabłonowski, Maksym Gorki. Szkic literacki, Warszawa 1906; G. Baumfeld, Maksym Gorkij. Śladami człowieczeństwa, Warszawa 1907.
4
G. Zapolska, „Mieszczanie” – dramat M. Gorkiego, „Ilustracja Polska” 1902, nr 48, s. 4.
5
Zob. T. Poźniak, Dramaturgia M. Gorkiego w opinii polskiej początku wieku XX, „Slavia
Orientalis” XIV, 1965, nr 2, s. 206.
6
Ibidem.
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teatralny Konrad Rakowski, a także aktor i reżyser Aleksander Zelwerowicz. W iększość tłumaczeń zawierała jednak błędy językowo-stylistyczne,
kalki językowe, zniekształcenia i skróty; krytyka zarzucała im także przesadną poprawność i „literackość”. Jak twierdzi Telesfor Poźniak, zła jakość
pierwszych przekładów wynikała z faktu, że zazwyczaj wydawano je zaraz
po premierze, bazując na egzemplarzach teatralnych, nieprzygotowanych
do druku 7.
Inscenizacje teatralne sztuk Gorkiego recenzowali czołowi ówcześni
krytycy i pisarze: Gabriela Zapolska, Jan Kasprowicz, Władysław Jabłonowski, Feliks Koneczny, Konrad Rakowski, Zygmunt Stefański, Józef
Kotarbiński. Ten ostatni – literat, krytyk, aktor, a zarazem inicjator wprowadzenia dramatów rosyjskiego autora na polską scenę – pisał o jego mocnym, realistycznym talencie, twierdząc, że jest on wyrazicielem nowych
prądów demokratycznych i twórcą pełnym współczucia dla uciskanych
i skrzywdzonych 8.
Recenzenci widzieli w Gorkim em anację „szerokiej duszy rosyjskiej”,
zwracali uwagę na jego zmysł obserwacyjny oraz wrażliwość, w utworach
odnotowywali syntezę cech romantycznych i naturalistycznych. M ożna
wyróżnić dwa główne trendy w ówczesnych interpretacjach dramaturgii
Gorkiego: z jednej strony postrzegano go jako humanistę, orędownika
dobra i człowieczeństwa, ucieleśnionych zwłaszcza w postaciach anarchistów-bosiaków; obrońcę słabych i ubogich, reprezentującego to, co
najszlachetniejsze w literaturze rosyjskiej; z drugiej zaś – anarchistę, nienawidzącego kultury, zwolennika nietzscheanizmu i nihilizmu 9.
Podkreślano także nowatorstwo Gorkiego-dramaturga (o czym miały
świadczyć wątła akcja, niedomówienia, rozbudowane charakterystyki postaci) oraz bliskość jego postulatów estetycznych z kierunkiem rozwoju
dramaturgii polskiej początku XX w. Motywy antymieszczańskie, krytyka
filisterstwa, kołtuństwa i obłudy dawała recenzentom podstawy, by łączyć
go ze Stanisławem Przybyszewskim, a także Gabrielą Zapolską. Akcentowano również społeczną wymowę dramaturgii tego pisarza, zwłaszcza jego
7

Ibidem, s. 191–193.
Zob. F. Sielicki, Maksym Gorki w kręgu spraw polskich, Warszawa 1971, s. 76–77; idem,
Gorki w przekładach i na scenie Polski międzywojennej, „Przegląd Humanistyczny” 1968, nr 5,
s. 89–108.
9
T. Poźniak, Dramaturgia..., op. cit., s. 197–199.
8
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protest wobec wyzysku warstw najuboższych w Rosji carskiej, co pociągało za sobą przyjęcie lub odrzucenie jego ideologii. Krytyka zachowawcza,
jak choćby W ładysław Jabłonowski, dość sceptycznie podchodziła do jego
utworów, ganiąc ich wymowę ideologiczną, natomiast – radykalna (zwłaszcza W acław Nałkowski) podkreślała ich klasowo-proletariacki charakter 10.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości również chętnie wystawiano utwory G orkiego na scenach polskich. Grano wówczas trzy z jego dramatów: Mieszczan, Na dnie i Jegora Bułyczowa, przy czym największą
popularnością cieszyło się Na dnie. Jako pierwszy po twórczość rosyjskiego pisarza sięgnął teatr w Przemyślu, który w 1919 r. zaprezentował
Mieszczan. W następnym roku z udziałem Ludw ika Solskiego sztukę tę
wystawił teatr łódzki, a w kolejnych latach – teatr w Lublinie, Teatr
Zdrojowy w Krynicy, gdzie oprócz Solskiego w przedstawieniu uczestniczył także gościnnie Stefan Jaracz, Teatr im. Słowackiego w Krakowie
oraz teatry w W ilnie i we Lwowie. Spektakle cieszyły się sporym powodzeniem, choć miały zróżnicowane recenzje: krytycy uznali dramat za
anachroniczny, lecz chwalili świetne kreacje Ludwika Solskiego. Recenzentka „Lwowskich W iadomości M uzycznych i Literackich” w 1926 r.
pisała: „W znowienie ultra-naturalistycznej sztuki Gorkiego uświadomiło
nam, jak daleko odniósł nas już strumień czasu – jak daleko dramat ten
został poza linią dzisiejszych postulatów estetycznych i teatralnych” 11.
Publiczność warszawska – odnotowuje Franciszek Sielicki – m ogła
w okresie międzywojennym oglądać sztukę Na dnie, którą w 1924 r. trzynaście razy wystawił Teatr im. Fredry. Pozytywnie wypowiedział się o niej
Tadeusz Boy-Żeleński. Pisał mianowicie:
Utwór Gorkiego zawsze sprawia przejmujące wrażenie. Tyle w nim nagromadzonej
rozpaczy, tyle beznadziei, tak zręcznie instrumentowana jest tu symfonia nędzy
ludzkiej [...] To sztuka, sztuka prawdziwego artysty wydobywa z tego ohydnego
materiału wzruszenie innej natury; budzi w nas na przemian spazm współczucia,
uśmiech z jakiegoś naiwnego w swej okropności rysu, wreszcie tę zadumę, w jakiej
pogrąża nas odbity w zwierciadle sztuki sens życia12.

10

Zob. ibidem, s. 201.
I. Wieniewska, Występ Solskiego w „Mieszczanach” Gorkiego, „Lwowskie Wiadomości
Muzyczne i Literackie” 1926, nr 6, s. 3.
12
Cyt za: F. Sielicki, Gorki w przekładach i na scenie Polski międzywojennej..., op. cit., s. 106.
11

220

Iwona Krycka-Michnowska

W roku 1929 Na dnie wystawił w W arszawie także rosyjski teatr emigracyjny (tzw. Praska Grupa T eatru Stanisławskiego). Po obejrzeniu spektaklu Antoni Słonimski nazwał go w „W iadomościach Literackich” wielką, nieśmiertelną sztuką 13. Podobne wrażenie odniosła Maria Dąbrowska,
która widziała ten spektakl dwa lata później. W swym dzienniku zwróciła
ponadto uwagę na możliwość różnorodnej interpretacji dramatu zarówno
przez aktorów i reżyserów, jak też widzów: „Grali Na dnie Gorkiego. Skąpaliśm y się w wielkiej sztuce. Co za gra, co za reżyseria, co za świat, co
za autor. Sztuka do teatru musi być nie dopowiedziana, aby aktor miał
z czego tworzyć” (18.IV.[1931]) 14.
W 1936 r. Teatr Miejski w Łodzi wystawił dram at Jegor Bułyczow
i inni. Przedstawienie, które odegrano jedenaście razy, miało bardzo dobre
recenzje, choć spotkało się z gwałtowną reakcją ze strony prasy endeckiej, głównie „Dziennika Narodowego”. Podczas jednego ze spektakli do
teatru wtargnęła młodzież oenerowska i obrzuciła aktorów zgniłymi jajkami, kiedy indziej zaś rozpylono na widowni cuchnący gaz 15.
Jak zauważa Franciszek Sielicki, recepcja twórczości Gorkiego w Polsce międzywojennej wskazuje na jego dużą popularność, co częściowo
wiązało się z koniunkturą polityczną, w wyniku której doraźnie propagowano go lub zwalczano jako wroga ideowego. Zazwyczaj jednak wynikała
z wartości dzieł rosyjskiego pisarza, które przyciągały czytelników o różnej orientacji ideologicznej. W artykułach i recenzjach przeważał element
publicystyczny nad krytycznoliterackim, odzwierciedlał się w nich bowiem stosunek piszących do rewolucji i ZSRR 16.
Szczególnie intensywnie postać Gorkiego zaczęto promować po II wojnie światowej, wykorzystując jego biografię oraz twórczość w celach propagandowych. W ramach rusyfikacyjnej polityki kulturalnej narzucono
Polakom kult Gorkiego. Okrzyknięto go sztandarowym pisarzem socrealistycznym, piewcą walki klas, „ojcem literatury socrealistycznej”,
„tytanem pióra”, „epikiem walczącego proletariatu”, „humanistą walczącym”, „obrońcą pokoju”; określano epitetami „genialny”, „nieśmiertelny”,
13
14
15
16

Ibidem.
M. Dąbrowska, Dzienniki 1914–1965, Warszawa 2009, t. III, s. 128.
Zob. F. Sielicki, Gorki w przekładach i na scenie Polski międzywojennej..., op. cit., s. 107.
Zob. ibidem, s. 108.
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„wiecznie żywy” 17. W roku 1949 wyszła drukiem książka Maksym Gorki
we wspomnieniach współczesnych (W arszawa), a w kolejnych latach cykl
opracowań przybliżających osobę i dzieło pisarza, m.in. broszura z jego
biografią autorstwa działaczki komunistycznej, teoretyka i krytyka sztuki
Jadwigi Siekierskiej, pt. Maksym Gorki (1952) 18. Na skalę masową publikowano jego opowiadania, dramaty, wspomnienia, baśnie, listy, szkice,
pamflety, artykuły, przemówienia, krytykę literacką, eseje, powieści, trylogię autobiograficzną, referat wygłoszony na Zjeździe Pisarzy w 1934 r.
Aż do upadku systemu komunistycznego w Polsce intensywnie wznawiano utwory Gorkiego, ale zarówno jego twórczość, jak i biografia były
w gruncie rzeczy w ZSRR i państwach mu podległych zmitologizowane
i zafałszowane aż do rozpadu Rosji sowieckiej i likwidacji cenzury.
Ze wzmożoną aktywnością promowano w Polsce powojennej Matkę jako prekursorską powieść socrealistyczną, „pierwszą w świecie [...], której
bohaterem jest klasa robotnicza, a treścią dojrzewanie uświadomienia klasowego” 19. Już w roku 1949 pojawiła się jej adaptacja sceniczna autorstwa
Romana Sykały oraz sztuka wg tej powieści Szukali lepszego jutra 20. Matkę
wystawiały zarówno teatry profesjonalne, jak i amatorskie; w 1973 r. w reżyserii Lidii Zamkow zrealizowano na jej podstawie spektakl telewizyjny pt. Dokument liryczny.

17

Określenia te zostały zaczerpnięte z artykułów PRL-owskich gazet.
W latach 50. PIW opublikował także szesnastotomowy zbiór Pism Gorkiego. Zob. M. Gorki, Pisma, T. Zabłudowski (red.), L. Kruczkowski (słowo wstępne), Warszawa 1954–1957. Jego
utwory przyciągały uwagę wybitnych pisarzy i tłumaczy, m.in.: S. Pollaka, P. Hertza, Olgi
i Aleksandra Watów, A. Stawara, A. Sandauera, A. Sterna, N. Gałczyńskiej, A. Kamieńskiej,
J. Brzechwy.
18

19
„Matka” Maksyma Gorkiego, http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/103025/matka-maksyma-gorkiego (dostęp: 30.06.2018).
20
Zob. M. Gorki, Szukali lepszego jutra: sztuka w 4-ch aktach wg powieści M. Gorkiego „Matka”,
R. Skoczkowa (oprac.), L. Gomolicki (wstęp), Warszawa 1949. W tym samym roku pokazano
kilkuminutową etiudę fabularną Matka w reżyserii Jana Riessera. Już w 1941 r. powieść
opublikowały w Kijowie Państwowe Wydawnictwa Mniejszości Narodowych USRR w przekładzie Haliny Górskiej ze wstępem Adama Ważyka. Po raz pierwszy po wojnie utwór ukazał
się w 1946 r. Do połowy lat 80. wznawiano go aż 17 razy w dwóch tłumaczeniach – Haliny
Górskiej oraz Krystyny Bilskiej. Adaptowano do potrzeb sceny także inne prozatorskie utwory
Gorkiego, np. Czełkasza.
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Po wojnie w repertuarze polskich teatrów – stołecznych i prowincjonalnych – znalazła się większość utworów dramatycznych Gorkiego 21. Oczywiście były one wykorzystywane w celach agitacyjno-propagandowych,
podobnie jak Matka. „Teatr Gorkiego to pierwszy etap rozwoju teatru socrealistycznego, teatr bezwzględny w swej pasji demaskatorskiej w stosunku do kapitalizmu i burżuazji, pionierski w ukazywaniu nowej siły na
widowni dziejów – proletariatu. Gorki zrewolucjonizował teatr i w sensie
ideowym, czyniąc go narzędziem walki ze starym, gnijącym ustrojem
i człowiekiem przez ustrój ten stworzonym, i w sensie formalnym” – pisał w 1952 r. Zdzisław Hierowski 22.
Często sztuki Gorkiego wystawiano w ramach obchodów jubileuszy
rewolucji październikowej lub Lenina. Najwcześniej, bo już w latach 40.
pojawiły się na scenie dramaty: Mieszczanie (Kraków 1946), Jegor Bułyczow i inni (Katowice 1947), W rogowie (W arszawa 1948), Dzieci słońca
(Poznań 1949) oraz Na dnie (Warszawa 1948/1949). To ostatnie przedstawienie w reżyserii Leona Schillera zostało wyróżnione pierwszą nagrodą
na Festiwalu Dramaturgii Rosyjskiej i Radzieckiej w 1949 r. Jak przekonywał Andrzej W róblewski:
Było to osiągnięcie reżyserskie najwyższej miary nie tylko dzięki precyzji obrazu.
Nie gubiąc społecznych treści i społecznej wymowy utworu, Schiller zdawał się
składać hołd człowiekowi i jego wielkości odkrytej na dnie właśnie, tam, gdzie jest
najmniejszy i najbardziej zdawałoby się nędzny23.
Inscenizację dramatu Jegor Bułyczow pozytywnie zrecenzowała M aria
Dąbrowska, która obejrzała go w 1948 r. Pisarka dostrzegła uniwersalną
wymowę utworu, a zarazem jego instrumentalne wykorzystywanie w celach propagandowych:
Sztuka dobra i nie pozbawiona poezji. Jeszcze jest w niej trochę tchnienie dawnej
wielkiej literatury rosyjskiej, choć utwór pochodzi już z drugiej bolszewickiej epoki Gorkiego [...]. Sprawozdania będą z tego robiły oczywiście „pokaz rozkładu
warstwy burżuazyjnej”, choć tego rodzaju konflikty są możliwe w najrozmaitszych
21
Reżyserowali je m.in.: Zygmunt Hübner, Aleksander Bardini, Izabella Cywińska, Tadeusz
Konwicki. Ponadto na ich podstawie organizowano słuchowiska radiowe.
22
Z. Hierowski, Siedem dramatów Gorkiego, „Dziennik Zachodni” 4.05.1952.
23
A. Wróblewski, Gorki po polsku, „Przyjaźń” 7.04.1968.
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środowiskach i w każdym ustroju. Utwór zahacza o sprawy eschatologiczne i metafizyczne. Umierający na raka Bułyczow przeżywa tragicznie i w iście po rosyjsku
zwariowany sposób zagadnienie: co daje gwarancje, że warto żyć i umrzeć? Na tej
kanwie sprawa społeczna oczywiście też ostro pokazana. Ale rewolucja ukazuje się
jedynie w ostatniej scenie jako śpiew chóralny i przeciąganie za oknami czerwonych sztandarów24.
O wiele krytyczniej wypowiedziała się Dąbrowska na temat obejrzanej
rok później sztuki W rogowie, którą nazwała „bardzo słabą propagandową
agitką” 25. Pisarka ambiwalentnie oceniała dorobek Gorkiego, do jego największych osiągnięć artystycznych zaliczając Na dnie. Dramat ten uznała
za arcydzieło, w którym autor – indywidualista i anarchista opętany miłością do absolutnej wolności człowieka, „wypowiedział się całkowicie
i z największą artystyczną doskonałością” 26.
Sztuki rosyjskiego dramaturga popularyzował teatr TV. W roku 1961
wystawiono tam Na dnie w reżyserii Lidii Zamkow, w 1966 – Ostatniego
(reż. J. Bratkowski), a w 1967 – W rogów (reż. J. W yszomirski). Bardzo
intensywnie upowszechniano je w tym teatrze w latach 70., niemal rok
w rok: w 1970 – zaprezentowano Letników (reż. B. Dąbrowski), w 1971
– Barbarzyńców (reż. L. Zamkow), w 1972 – W assę Żeleznową w reżyserii
Ireny W ollen, w 1973 – Ostatniego (reż. I. W ollen) i Dziwaków (reż. J. Zegalski), w 1975 – Zykowów (reż. I. Cywińska), w 1976 – Mieszczan (reż.
G. Holoubek), w 1977 – Letników (reż. L. Zamkow). Na początku lat 80.
ponownie pokazano Na dnie (1981, reż. I. Cywińska) oraz Fałszywą monetę
(1982, reż. J. Gąsiorowski).
Szczególnym uznaniem cieszył się Jegor Bułyczow. Dramat ten był
czterokrotnie wystawiany na scenie teatru TV: w roku 1966 odbył się
spektakl z wybitną kreacją Jana Świderskiego, w roku 1971 – łódzkie
przedstawienie z Feliksem Żukowskim; w 1973 w ramach cyklu „Teatr
TV na Świecie” zaprezentowano sowieckie widowisko z Michałem Uljanowem i wreszcie w 1975 r. pokazano spektakl w reżyserii Zygmunta
Hübnera, który zaprosił do współpracy plejadę wybitnych aktorów: Tadeusza Łomnickiego, Joannę Żółkowską, Piotra Fronczewskiego, Annę
Seniuk i in.
24
25
26

M. Dąbrowska, Dzienniki..., op. cit., t. VII, s. 45, 26.IV.[1948].
Ibidem, t. VIII, s. 216.
Ibidem, t. XII, s. 83 (28.XII.1953).
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Utwór Gorkiego odczytywano dwojako. Z jednej strony jako dramat
polityczny, którego autor zamanifestował swe „postępowe” poglądy i postawę: „Gorki w znakomity sposób przedstawił rozkład rodziny mieszczańskiej, który dokonuje się pod naporem rewolucji – pisał recenzent
spektaklu” 27. Z drugiej strony, zwracano uwagę na uniwersalny charakter
utworu, postrzegając go jako przekaz o samotności i wyobcowaniu człowieka umierającego oraz o jego potrzebie generalnego rozrachunku ze
światem 28.
Śmiałą refleksję nad dramaturgią rosyjskiego pisarza podjął w 1970 r.
Andrzej Drawicz, który odszedł od apologetycznej formuły prezentowania jego twórczości. Sztukom Gorkiego zarzucił anachronizm; uznał go,
co prawda, za ucznia Czechowa, ale ucznia niedokształconego. Twierdził
ponadto, że Gorki stworzył „teatr socjalnej dydaktyki”. Zarzuty kierował
zwłaszcza pod adresem wykreowanych przez niego postaci: podobnych
do siebie, „widzianych i pokazywanych od razu, gotowych, określonych,
stanowiących produkt swojej warstwy społecznej” 29. W śród dramatów wyróżnił Drawicz Na dnie jako niezwykłą sztukę, która idzie „na przekór
wszystkiemu, co powstało przed nią i po niej. Na dnie społecznym socjologiczne pęta spadają, ludzie mogą się określić na własny rachunek, do
głosu dochodzi [...] ‘brutalna szczerość życia’, łamiąca determinizm konwencji – i to jest właśnie szansa wielkiego dramatu” 30. Docenił zwłaszcza
wielowymiarowość i niedookreśloność bohaterów tego utworu, podobnie
zresztą jak postaci dwóch innych dramatów: Jegora Bułyczowa oraz W assę
Żeleznową (z pierwszej redakcji tekstu). Dostrzegł potencjał sztuk Gorkiego, zachęcając do ich odważnych adaptacji.
Syntetycznej analizy dramaturgii Gorkiego podjął się także Józef Smaga
w broszurze z 1975 r. Dramaty M aksyma Gorkiego opublikowanej w serii
„Nauka dla W szystkich”, mającej za zadanie upowszechniać osiągnięcia
nauki w polskim społeczeństwie. Autor podkreślał nowatorstwo oraz humanizm Gorkiego-dramaturga, a za jego najwybitniejsze osiągnięcie i zarazem arcydzieło – podobnie jak większość polskich literaturoznawców
27
28
29
30

HAL, Jegor Bułyczow i inni. Dziś w teatrze TV, „Dziennik Ludowy” 28.04.1975.
Zob. I. Bołtuć, Samotny wśród swoich..., „Przyjaźń” 27.04.1975.
A. Drawicz, Play Gorki, „Dialog” 1970, nr 11, s. 125.
Ibidem, s. 127.
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i krytyków – uznał Na dnie. Smaga akcentował uniwersalną wymowę
utworu oraz filozoficzną treść i wagę poruszanych tu kwestii – „przeklętych problemów”, z którymi boryka się każdy człowiek niezależnie od
sytuacji i epoki, w której żyje 31.
Twórczość Gorkiego badali także inni historycy literatury rosyjskiej:
jednym z pierwszych był Jerzy Lenarczyk, następnie Telesfor Poźniak,
Franciszek Sielicki, Zbigniew Barański, Tadeusz Szyszko, Bogusław
M ucha, Gabriela Porębina i Stanisław Poręba, Danuta Szymonik. W iększość z nich starała się dokonywać analizy i interpretacji dorobku literackiego Gorkiego sine ira et studio, choć pojawiało się wówczas także wiele
artykułów zideologizowanych, spod znaku krytyki marksistowskiej32.
Cezurę w polsko-rosyjskich kontaktach kulturalnych wyznaczył rok
1989:
Skończyły się czasy – zauważa Małgorzata Semczuk – kiedy o tym, co czytać, wydawać i oglądać, decydowały względy polityczne. Przestała obowiązywać cenzura
decydująca o państwowej polityce wydawniczej. Sytuacja ta miała też swoje negatywne konsekwencje – trzeba było ‘odreagować’ minione lata, odwrócono się zatem
od rosyjskiej literatury i kultury [...]33.
Doskonałą ilustracją tych słów jest recepcja Gorkiego. Po okresie nakazowej gloryfikacji nastąpiła defensywa, zarówno jeśli chodzi o publikacje jego utworów, jak i w badaniach nad twórczością. Nazwisko pisarza
pojawiało się jedynie w opracowaniach naukow ych dotyczących epoki,
w której żył, nie dokonywano nowych przekładów jego twórczości, nie
wznawiano utworów. W nielicznych analizach dorobku Gorkiego zaczęło
występować coraz więcej ocen krytycznych. Badacze podkreślali, że chociaż stworzył on dzieła wybitne, to jego wkład w literaturę rosyjską i światową był przez lata wyolbrzymiany, a wiele idei przyniosło negatywne

31
J. Smaga, Dramaty Maksyma Gorkiego, Kraków 1975, s. 15. Na aktualność sztuki rosyjskiego pisarza zwrócił uwagę także recenzent spektaklu Na dnie, który w 1971 r. wystawił Teatr
Narodowy w reżyserii Jana Maciejowskiego. Zob. K. Głogowski, Przywracanie Gorkiego, „WTK
Tygodnik Katolicki” 16.05.1971.
32
Taki charakter miały m.in. artykuły Barbary Rafałowskiej z lat 50. zamieszczane w „Twórczości”.
33
M. Semczuk, Teatralna „moda na Rosję”: współczesna dramaturgia rosyjska na scenach polskich (po roku 1989), „Acta Polono-Ruthenica 13”, 2008, s. 169.
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skutki. Zwracano także uwagę na jego bezkompromisowość wobec przeciwników politycznych oraz niechęć do chłopów 34.
Na fali niemal powszechnego odwrotu od narzucanej po II wojnie
światowej kultury rosyjskiej na polskich scenach niezbyt chętnie widziano także Gorkiego, kojarzonego z socrealizmem i apologią komunizm u. Przez jednych został on programowo zapomniany, inni uznali go za
utalentowanego pisarza, który jednak „zawarł pakt z diabłem”. Toteż
w latach 90. grano go stosunkow o rzadko, choć trzykrotnie jego sztuki
zaadaptowano do potrzeb teatru TV. W 1993 r. wystawiono Dzieci słońca
w reżyserii Andrzeja Domalika, w 1994 – Na dnie w reżyserii Gustawa
Holoubka, który zagrał także rolę Łuki. Doskonałe kreacje w spektaklu stworzyli M agdalena Zawadzka, Jerzy Kamas, Jan Englert, Mariusz
Benoit, Marek Kondrat i in. Dwa lata później (w 1996 r.) teatr TV zaprezentował W assę Żeleznową w reżyserii Barbary Sass, opartą na pierwszym
wariancie dramatu 35. Spektakle miały dobre recenzje. Zwracano zwłaszcza uwagę na humanizm „wczesnego” Gorkiego, „znawcę duszy ludzkiej,
który umiał dostrzec w [...] bohaterach nie samo zło, ale też krzywdę i nieszczęście, które ludzi popychają do zła” 36.
W latach 90. teatry prezentowały zazwyczaj autorskie koncepcje sztuk
Gorkiego, które – zdaniem części krytyków – spłycały ich sens. Przykładem może być spektakl Jegor Bułyczow i inni (właściwie J.B. i inni
– I.K .M .) wystawiony w 1994 r. na scenie Teatru Ateneum w W arszawie.
Tadeusz Konwicki zadebiutował wówczas w roli reżysera teatralnego.
W spektaklu zagrała plejada wybitnych aktorów: G. Holoubek, M. Zawadzka, A. Seniuk, E. W iśniewska, A. Szczepkowski i in. Konwicki zaktualizował dramat Gorkiego, starając się wyeksponować jego uniwersalizm.
Dostrzegł w sztuce lęki współczesnego człowieka, wywołane odchodzeniem starego świata oraz jego nadzieje na przyszłość. Druzgocącą recenzję
scenicznej adaptacji dramatu opublikował w „W iadomościach Kultural-

34
K. Cieślik, J. Smaga, Kultura Rosji przełomu stuleci (XIX–XX). Życie intelektualne, sztuka,
literatura, Warszawa 1991, s. 69–70, 77.
35
Przedstawienie miało doborową obsadę: tytułową postać grała Anna Dymna, w pozostałych rolach wystąpili m.in. Dorota Segda, Magdalena Cielecka, Edyta Jungowska, Edyta
Olszówka, Jan Nowicki i in.
36
PAT, Wassa Żeleznowa. Spektakl telewizyjny (14.10.1996), http://www.filmpolski.pl/fp/index.
php?film=521180 (dostęp: 30.06.2018).
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nych” Tomasz Raczek. Krytyk ten negatywnie wypowiedział się nie tylko o dramacie, ale także o reżyserii i grze aktorskiej, uznając spektakl za
„zbiorowe samobójstwo”. Zwrócił uwagę na paradoksalność sytuacji, w jakiej znalazł się reżyser: „T. Konwicki, wieszcz klęski, zobaczył w Gorkim,
proroku zwycięstwa, wyraziciela własnych obaw, co do początku nowej
epoki [...] Cóż za szalony pomysł wystawiać dziś Gorkiego? – pytał retorycznie” 37.
Na początku nowego stulecia nastąpił istny przełom w dramaturgii:
od 2001 r. mamy wysyp na polskich scenach rosyjskich sztuk, zarówno
autorów współczesnych (m.in. Nikołaja Kolady, M ichaiła Ugarowa, Maksima Kuroczkina, braci W ładimira i O lega Presniakowów, Jewgienija
Griszkowca, Iwana W yrypajewa) 38, jak i klasyków. W śród nich jest również M aksym Gorki, którego utwory w ostatnich latach kilkunastokrotnie gościły na polskich scenach. Mieszczanie, Na dnie, Letnicy, Barbarzyńcy,
a także W assa Żeleznowa – to dramaty pokazywane na festiwalach szkół
teatralnych oraz wystawiane na deskach modnych i niszowych teatrów,
po które sięgają debiutujący reżyserzy oraz uznani i utytułow ani; ci, którzy preferują teatr tradycyjny, jak też eksperymentalny (m.in. Agnieszka
Glińska i Krystian Lupa). Niektóre z dramatów, jak choćby W assa Żeleznowa i Barbarzyńcy, powróciły na polskie sceny po dwudziesto- lub
trzydziestoletniej nieobecności. Sięgnięcie po sztuki niezbyt modnego
i trudnego scenicznie autora mogło być spowodowane chęcią ponownej
interpretacji utworów, przez lata utożsamianych wyłącznie z jednym tylko
nurtem artystycznym 39.
Choć część krytyków uważa biografię Gorkiego za modelowy przykład
współpracy literata z totalitarnym systemem, to dla wielu jest on klasykiem, który skłania do refleksji nad sobą i sensem życia. Jego sztuki, pod
pewnymi względami anachroniczne, są dzisiaj poddawane reinterpretacji
i uwspółcześniane, korygowane i skracane. Często eliminuje się z nich
kwestie społeczne i problematykę polityczną.
37

T. Raczek, „Samobójstwo plejady”, „Wiadomości Kulturalne” 24.07.1994.
Wystawiane są także sztuki Aleksandra Gelmana, Aleksandra Wampiłowa, Grigorija
Gorina, Siemiona Złotnikowa, Aleksandra Galina, Olega Juriewa i in.
39
Zob. M. Semczuk, Dwie metody uwspółcześniania klasyki – sceniczne realizacje utworów
Maksyma Gorkiego w Polsce po roku 1989 (na wybranych przykładach), „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 4, s. 26.
38
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Reżyserzy i widzowie poszukują w dramaturgii Gorkiego odniesień do
współczesności oraz uniwersalnej prawdy o człowieku. W taki sposób odczytał Mieszczan Marcin Grota w inscenizacji zrealizowanej przez Teatr
W ybrzeże z Gdańska w 2002 r. W swej adaptacji scenicznej pominął on
kwestie społeczne, wyraźne podziały światopoglądowe, jasno określoną po
stronie rewolucji sympatię autora oraz motywacje ideologiczne kolizji,
uwypuklił natomiast konflikt pokoleń, próbując pokazać świat wyzbyty
wartości. Jak pisze recenzent:
reżyser [...] zrezygnował z celebrowania meandrów rosyjskiej duszy, z czechowowskich klimatów kojarzonych z opowieściami o życiowych bankrutach. „Mieszczanie” Groty to spektakl o toksycznych rodzicach, o relacjach rodzinnych
prowadzących do psychicznego okaleczenia40.
U współcześnioną, kontrowersyjną wersję Letników w reżyserii Grzegorza W iśniewskiego pokazał warszawski Teatr Powszechny w 2004 r.
W adaptacji scenicznej dramatu zaktualizowano oraz zwulgaryzowano język, usunięto elementy świadczące o tym, że akcja rozgrywa się w Rosji,
zaprojektowano dyskusyjną scenografię (wykorzystano w niej m.in. przyczepę samochodową). Sztuka, w której całkowicie zagubił się sens pierwowzoru, wywołała falę krytycznych ocen i opinii. „Jest to przedstawienie,
w którym nie dzieje się literalnie nic. Pytany, o czym jest ten spektakl,
odpowiadam z bezradną miną: nie wiem, nie słyszałem, a to, co zobaczyłem na scenie – to na pewno nie był Gorki” – konkludował Tomasz
M ościcki 41.
Negatywnie oceniono także adaptację sceniczną W assy Żeleznowej, która w styczniu 2010 r. zainaugurowała Och-Teatr w warszawskim kinie
„Ochota”:
Czy warto było ekshumować sztukę Gorkiego? – pytał jeden z recenzentów spektaklu – Przedstawienie Waldemara Raźniaka każe sądzić, że warto byłoby westchnąć na Wassę Żeleznową: niech na półkach bibliotecznych spoczywa w spokoju.

40

W. Owcza, Toksyczni mieszczanie, „Odra” 2002, nr 10.
T. Mościcki, „Letnicy” z jedną szansą, „Foyer” 22.01.2005. Zob. także: A. Świerczewska,
Nuda, czyli modny sposób na piątkowy wieczór, www.napis.waw.pl/05.01 (dostęp: 30.06.2018);
J.R. Kowalczyk, Gorycz niespełnienia, „Rzeczpospolita” 06.12.2004.
41
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[...] Krystyna Janda postanowiła otrzepać dramat Gorkiego z ideologicznej naftaliny, stuszować akcenty ‘krytyki burżuazji’ i pozostawić rodzinny dramat Żeleznowów. Zapłaciła za to cenę zbyt wysoką – trudno jest czasem się połapać, kto jest
kim [...]. Zresztą – po 45 minutach widza ogarnia już zobojętnienie i spokój podobny temu panującemu na scenie. [...] Jeśli to miała być zemsta na Gorkim – to fakt,
ma za swoje. Tortura była okrutna i wyrafinowana42.
Pozytywnie natomiast przyjęła krytyka W assę Żeleznową wystawioną
w 2016 r. w Teatrze im. Jaracza w Łodzi. Jej reżyserka Lena Frankiewicz
wykorzystała późniejszą wersję dramatu, z 1935 r., z wyraźnie zaznaczonym przez autora wątkiem antykapitalistycznym . Przemysław Skrzydelski, który dokonał dość wnikliwej analizy tej sztuki, zwrócił uwagę na
głębię oraz oryginalność utworu rosyjskiego pisarza, świetną grę aktorską,
a także doskonałą reżyserię:
Wiele u Gorkiego dzieje się w wewnętrznym napięciu, schemacie myślenia, w skrótowych dialogach, strasznie impulsywnych; specyficzna formuła tutaj uwiera. Jest
wymagająca o wiele bardziej, niż się wydaje przy pobieżnym prześledzeniu tekstu.
Dlatego nie wiadomo, jak się do niego zabrać. [...] Każdy (z aktorów – I.KM.)
udowadnia, jak nadal to porażający tekst. Być może w ogóle Lena Frankiewicz
otworzy dla niego i dla rosyjskiego klasyka dobry teatralny czas? Nie mam wątpliwości, że jeśli tak się stanie, do jej Wassy będzie trzeba się odwoływać43.
W ostatnich latach także literaturoznawcy chętniej sięgają po spuściznę pisarską Gorkiego, o czym świadczy zwiększająca się liczba publikacji
naukowych prezentujących wybrane jej aspekty. W śród badaczy Gorkiego
odnajdziemy Irenę Rudziewicz, Andrzeja Osińskiego, Halinę M azurek,
Jarosława Strycharskiego, Jolantę Greń-Kuleszę, M ałgorzatę Semczuk,
Danutę Szymonik, Paulinę Baranowską 44. Jednak tylko nieliczni, jak H alina M azurek, Jarosław Strycharski czy też Danuta Kramarska, podejmują
się analizy dramaturgii pisarza, poszukując w niej wątków zmarginalizo42
Zob. T. Mościcki, Zemsta na Gorkim, „Dziennik Gazeta Prawna” 22.01.2010. Także: I. Nyc,
Męczenie Gorkiego, „Wprost” 02.02.2010; A. Kyzioł, Wassa z żelaza, „Polityka” 27.01.2010.
43
P. Skrzydelski, Furia, „wSieci” 25.04.2016. Także: I. Adamczewska, Kobieta z żelaza. Córki
na scenie Jaracza, „Gazeta Wyborcza” (Łódź) 13.04.2016.
44
Ta ostatnia jest także autorką obronionej w 2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim pod
kierunkiem A. Wołodźko-Butkiewicz pracy doktorskiej pt. Typologia postaci we wczesnej
twórczości Maksyma Gorkiego.
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wanych i zapomnianych oraz sposobów jej nowego odczytania 45. Od dekad
nie opublikowano także polskiej monografii o autorze Na dnie.
Przeprowadzona analiza dowodzi, że postać i twórczość Maksyma Gorkiego w Polsce wzbudza do dziś kontrowersje, a spuścizna literacka tego
pisarza była zazwyczaj oceniana przez pryzmat jego poglądów politycznych. Również główne etapy recepcji jego dramaturgii wyznaczała zmieniająca się sytuacja polityczna. Truizmem jest powtarzanie, że Gorki był
jedną ze sztandarowych postaci życia kulturalnego Rosji przełomu wieków oraz pierwszej połowy XX stulecia, przeciętny polski czytelnik postrzega go jednak jako sowieckiego autora o raczej miernym talencie.
K onieczne wydaje się więc zintensyfikowanie badań nad pisarzem, demitologizacja jego biografii oraz reinterpretacja dzieł.
Tego zadania podejmują się reżyserzy dram atów Gorkiego, z których
część przetrwała trudną próbę czasu, niezmiennie od ponad stu lat goszcząc na deskach polskich teatrów. U twory te dla reżyserów i widzów stają się nośnikiem treści ponadczasowych oraz kom entarzem do zjawisk
współczesnych, ich autor zaś jest uznawany za klasyka dramaturgii rosyjskiej, który stawia pytania o naszą tożsamość i kondycję oraz podejmuje
problemy etyczne nurtujące człowieka niezależnie od czasu i przestrzeni,
w której żyje.
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DRAMATURGIA MAKSYMA GORKIEGO W POLSCE
Postać Maksyma Gorkiego obrosła legendą już za życia pisarza, a postrzegano
go zazwyczaj przez pryzmat ideologii zarówno w Rosji, jak poza jej granicami. Tę
tezę potwierdza przeprowadzona w artykule analiza recepcji dramaturgii Gorkiego w Polsce, której główne fazy wyznaczała zmieniająca się sytuacja polityczna.
Recepcja ta była pełna meandrów: od spontanicznej popularności pisarza na przełomie XIX i XX w. przez niejednoznaczny odbiór w okresie międzywojennym,
narzuconą apoteozę po II wojnie światowej do marginalizacji po 1989 r. i prób reinterpretacji w czasach najnowszych. Część dramatów Gorkiego przetrwała trudną
próbę czasu, niezmiennie od ponad stu lat goszcząc na deskach polskich teatrów.
Utwory te dla reżyserów i widzów stają się nośnikiem treści ponadczasowych oraz
komentarzem do zjawisk współczesnych, ich autor zaś jest uznawany za klasyka
dramaturgii rosyjskiej.
Słowa kluczowe: Maksym Gorki, dramaturgia, wartości uniwersalne, recepcja
w Polsce.

MAXIM GORKY’S DRAMATURGY IN POLAND
Maxim Gorky’s person has become a legend already during the writer’s life, and
his perception has been ideologized both in Russia and abroad. This is evidenced
by the analysis carried out in the article reception Gorky’s drama in Poland, the
most important phase of which was determined by the changing political situation.
The reception has changed substantially: from the spontaneous popularity of the
Russian writer at the turn of the 19th and 20th centuries through ambivalence in the
interwar period, forced apotheosis after World War II to marginalization after 1989
and reinterpretation attempts in recent times. As the analysis shows, a significant
part of Gorky’s plays has survived the difficult test of time. These literary works, for
many directors and spectators, are a carrier of universal values, while the author
is considered a classic of Russian dramaturgy.
Keywords: Maxim Gorky, dramaturgy, universal values, reception in Poland.
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DWIE POWIEŚCI ALEKSANDRA TIERECHOWA,
CZYLI O TYM, JAK KSIĄŻKA MOŻE BYĆ JEDNOCZEŚNIE
WCIĄGAJĄCA I NIEPRZYJEMNA

Pisarz Aleksander Tierechow jest znany w kręgach czytelniczych, choć
jego dorobek nie jest liczny, a powieści nie są obliczone na masowego
odbiorcę. Po ukończeniu studiów dziennikarskich na Uniwersytecie M oskiewskim zaczynał swoją karierę jako dziennikarz – najpierw w bardzo
popularnym kiedyś czasopiśmie „Огонёк” i „Столица”, następnie jako
felietonista w gazecie „Совершенно секретно” i „Неделя”. W ieloletnie doświadczenie dziennikarskie miało duży wpływ na jego późniejszą twórczość literacką, którą rozpoczął w 1993 r. zbiorem opowiadań Прошу
простить (Proszę wybaczyć), a w 1995 r. – dwoma powieściami Окраина
пустыни (Obrzeża pustyni) i Крысобой (Szczurołap). Sławę jednak przyniosły mu dopiero jego dwie kolejne powieści, które mimo licznych kontrowersji uczyniły z niego jednego z bardziej znanych współczesnych
pisarzy rosyjskich.
Obie powieści Tierechowa – Каменный мост (Kamienny most) i Немцы
(Niemcy) – są, przynajmniej pod kilkoma względami, wyjątkowe. Obie są
dosyć obszerne (Kamienny most liczy ponad 800 stron, Niemcy – 576). Obie
są dość trudne w odbiorze ze względu na osobliwy styl pisania, który łączy w sobie realistyczny przekaz z modernistycznym strumieniem świadomości. Ale przede wszystkim posiadają pewną osobliwą dla literatury
beletrystycznej cechę – mimo że jest to literatura trudna i dość nieprzyjemna w odbiorze (część krytyków stosuje w tym miejscu nawet bardziej
dosadne określenia), ma w sobie dziwną moc przyciągania. Niewątpliwie
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są to dzieła wyraziste, „gęste”, o których trudno jest przestać myśleć,
mimo że pozostawiają po sobie nieprzyjemne odczucie. Przyczyny tego
– niezbyt częstego 1 w literaturze zjawiska postaram się przedstawić w niniejszym artykule.
Powieść Kamienny most zdobyła drugą nagrodę w konkursie „W ielka
książka” (Большая книга) w 2009 r. Stanowi ona rodzaj śledztwa dziennikarskiego, któremu autor poświęcił 15 lat i dotyczy tragicznego wypadku, który faktycznie miał miejsce 3 czerwca 1943 r. Intencją autora jest
odczytanie wydarzeń, o których jest mowa w powieści, za pomocą przyjętej konwencji, która zakłada m.in. historyczną lekturę tekstu literackiego. Posługując się określeniem stosowanym przez Michała Głowińskiego,
można ją zatem nazwać literaturą konwencyjną 2. Pragnąc jednak uzupełnić za pomocą powieści swoją wiedzę historyczną, musimy brać pod uwagę
jej właściwości literackie, sposób autorskiego mówienia oraz to, co jest
dla tej literatury charakterystyczne 3. Lektura historyczna tej powieści nie
ogranicza się tylko do uzupełnienia wiedzy o faktach i postaciach historycznych powszechnie znanych, jej zadaniem jest rekonstrukcja sfery
ogólnych wyobrażeń o świecie, życiu, losie ludzi 4 – zarówno realnych, jak
i fikcyjnych, oraz o osobliwym powiązaniu wydarzeń z przeszłości ze
współczesnością. Dlatego lektura historyczna utworu literackiego, jakim

1

W historii literatury zdarzają się powieści, w których nie tylko główni bohaterowie
wzbudzają powszechną antypatię, co może rzutować na odbiór całej książki. Pewną analogię do
omawianych książek Tierechowa może stanowić powieść kryminalno-szpiegowska Umberto
Eco Cmentarz w Pradze, której akcja oscyluje wokół rodzącej w XIX wieku w Europie idei
antysemityzmu. Na odbiór całej powieści składa się nie tylko sylwetka głównego bohatera,
lecz – można powiedzieć – „całokształt” kompozycji – bohaterowie pierwszego i dalszego planu, postaci historyczne, wydarzenia historyczne, wreszcie cała atmosfera powieści. Wszystko
to składa się na dzieło mroczne, ale jednocześnie fascynujące. Powieść Eco również jest
trudna w odbiorze, wymaga czytania w skupieniu i najlepiej z przerwami. Autor, będący semiotykiem, podejmuje się tematu o wymiarze znakowym, jakim są Żydzi i antysemityzm.
Tierechow zajął się równie znakowym tematem, jakim jest stalinizm. Historyczne tło powieści
Eco oraz umieszczenie w niej autentycznych postaci, podobnie jak u Tierechowa, potęguje
wrażenie autentyczności. S. Jarusik, O intrygach zmarłej epoki, https://www.literatura.gildia.pl/
tworcy/umberto_eco/cmentarz-w-pradze-miekka/recenzja (dostęp: 9.02.2018).
2
M. Głowiński, Literatura dzieła a wiedza historyczna, [w:] idem, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice
z komunikacji literackiej, Kraków 1998, s. 155.
3
Ibidem, s. 156.
4
Ibidem, s. 161.
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jest powieść Aleksandra Tierechowa, zakłada świadomość, że przedstawiony w niej świat jest swoistą konstrukcją, podlegającą regułom literackim,
zatem działaniu konwencji 5.
Powieść obejmuje lata 40. XX wieku i czasy współczesne. Jej bohaterem jest Aleksander – były agent Federalnej Służby Bezpieczeństwa,
który za pomocą nie do końca legalnych środków pomaga zdesperowanym
rodzicom wyciągać ich dzieci z zamkniętych sekt. Pewnego dnia otrzymuje od nieznajomego zlecenie polegające na ponownym zbadaniu dawno
zamkniętej sprawy, która w aktach historycznych nosi nazwę „Procesu
wilczków” („Дело волчат”). Kierując się w mniejszym stopniu rozsądkiem, w większym zaś zawodową ciekawością, podejmuje wyzwanie, co
zmusza go do cofnięcia się w stalinowskie lata 40., żeby na podstawie
faktów znalezionych w utajnionych dokumentach i wyciągniętych od nielicznych żyjących jeszcze świadków odtworzyć okoliczności tragicznego
wypadku sprzed 60 lat. Sprawcą, a jednocześnie ofiarą wypadku był piętnastoletni syn ludowego komisarza ds. przemysłu lotniczego, W ołodia
Szachurin, który na schodach Kamiennego mostu, przed słynnym Domem na nabrzeżu 6, zastrzelił z pistoletu swoją koleżankę, czternastoletnią
córkę dyplomaty, Ninę Umańską, a następnie zastrzelił się sam.
Oficjalną wersją tragedii była młodzieńcza miłość. Ojciec Niny Umańskiej został mianowany na ambasadora ZSRR w Meksyku i dziewczyna
miała wyjechać z rodzicami, z czym nie mógł się pogodzić zakochany
w niej chłopak. Nazwę sprawie nadano ze słów samego Stalina, którego
jedynym komentarzem po wysłuchaniu doniesienia w tej sprawie było
podobno nazwanie obu ofiar „wilczkami”. Dochodzenie trwało krótko
– w zasadzie wszystko było jasne od początku: młodzieńcza miłość, atak
szaleństwa spow odowany rozpaczą z powodu nadchodzącej rozłąki z ukochaną, która miała wyjechać na drugi kraniec świata. Sprawę więc szybko zamknięto, ofiary skremowano i pochowano na elitarnym cmentarzu
przy klasztorze Nowodziewiczym.
5

Ibidem, s. 158.
Dom na nabrzeżu („Дом на набережной”) otrzymał swoją nazwę za sprawą powieści Jurija
Trifonowa Дом на набережной. Ma on znaczenie symboliczne dla historii miasta. Zaprojektowany w stylu konstruktywizmu przez Borysa Iofana, był przeznaczony dla elit radzieckich, głównie działaczy partyjnych, ale również znanych artystów, naukowców i wojskowych.
Większość z nich (ponad 700 mieszkańców) stała się wkrótce po wybudowaniu i oddaniu
domu do użytku ofiarą represji stalinowskich w latach 30.
6
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Im głębiej jednak bohater pogrąża się w szczegółach tej z pozoru
romantycznej i oczywistej sprawy, tym bardziej ponure i odstręczające
kształty zaczyna ona przybierać. Nieliczni żyjący jeszcze świadkowie, którzy mogą cokolwiek na ten temat powiedzieć, nadal uparcie milczą lub
kluczą i kłamią, i mimo że czasy się zmieniły, nadal tkwią w paraliżującym ich strachu:
„Я слышала, вы хорошо знали Шахурина?” – „Это провокация! Всего лишь
крохотное дачное знакомство!” – „А про его сына...” – „Я ничего не знаю!”
– „А про...” – „Ничего не помню! Даже не спрашивайте!” – „Как хоть он выглядел? Во что был одет?” – „Ничего не помню. Сам я был в лётной форме, а в чём
ходили другие, меня не интересовало!”7
„Słyszałam, że dobrze pan znał Szachurina?” – „To prowokacja! Taka tam przelotna, działkowa znajomość!” – „A o jego synu...” – „Ja nic nie wiem!” – „A o...”
– „Nic nie pamiętam! Proszę nawet nie pytać!” – „Chociaż jak wyglądał? W co
był ubrany?” – „Niczego nie pamiętam. Osobiście byłem w mundurze lotniczym
i nie interesowało mnie to, w czym chodzili inni!”8
Z uzyskanych od nich strzępków informacji oraz z analizy utajnionych
dokumentów, do których bohater z trudem uzyskuje dostęp, wyłania się
inny, niż sądzimy na początku, obraz okoliczności tego wydarzenia. Ostatecznie autor – w osobie swojego bohatera – dochodzi do wniosku, że
dzieci zabiła nie miłość, tylko ktoś inny, choć w zasadzie można powiedzieć, że prawdziwym mordercą był system.
Fakty, które odkrywa bohater, kreślą dość posępny obraz ówczesnej
stalinowskiej rzeczywistości. Mimo że bohaterowie tej sprawy przynależą
do elity kraju, można niemal fizycznie odczuć panującą wśród nich atmosferę strachu i niepewności; czy kapryśna wola władz nie obróci w pył
całego ich świata w ciągu jednej fatalnej chwili? Przygnębia zwłaszcza
nieprawdopodobny cynizm wybrańców narodu, którzy do tego czasu doszczętnie wyzbyli się jakiegokolwiek idealizmu i w zasadzie tkwią w bardzo umownej równowadze, którą wykształca w sobie człowiek wiele lat
żyjący w strachu o życie. Ten cynizm dotyka także dzieci, trzecie z kolei
pokolenie, po rodzicach i dziadkach, żyjące w cieniu permanentnego strachu. Lecz o ile rodzice i dziadkowie trzymają się jeszcze resztek byłej
7
8

А. Терехов, Каменный мост, Moskwa 2013, s. 162.
Ten i następne cytaty – tłumaczenie moje.
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wiary, pozwalającej usprawiedliwiać absurd rzeczywistości, o tyle dzieci
nie mają zamiaru bezczynnie czekać aż bezduszny system wyrzuci je
kiedyś na śmietnik historii. Dzieci buntują się przeciwko niepewności
jutra, widzą, jakie m ożliwości i dobra materialne mają ich rodzice i nie
chcą tego stracić. Trwa drugi rok wojny ojczyźnianej, jest już po Stalingradzie, ale jej wynik nie jest jeszcze przesądzony. Dzieci zastanawiają
się, co będzie, jeżeli wojska niemieckie wejdą do Moskwy i jakie to będzie miało konsekwencje dla nich. Czy zniewolenie niemieckie będzie
lepsze, czy gorsze od tego, w którym już żyją?
Strach przed niepewną przyszłością potęguje cynizm. Dzieci dygnitarzy wiedzą więcej, niż się wydaje ich rodzicom. Zdają sobie sprawę, że
władza i przywileje, które posiadają ich ojcowie i dziadkowie są efemerydą
– system zaplanowano tak, że z chwilą utraty stanowiska były wybraniec
pozostaje z niczym, ponieważ traci przywilej korzystania z dóbr, które
cały czas należą do „ludu”. Dzieci nie chcą żyć pod pręgierzem strachu,
że lada dzień mogą wszystko stracić. Mimo młodego wieku zdają sobie
sprawę, że warunkiem zagwarantowania sobie wygodnej przyszłości jest
zmiana ideologii, która definitywnie zmieni istniejący system. Jest to
próba przejęcia sukcesji po ojcach, która w obecnym systemie im się nie
należała 9. W wieku nastu lat wiedzą już, że ich najlepszy czas jest teraz – w przyszłości podzielą los milionów radzieckich obywateli, staną
się zwykłymi studentami, inżynierami, bez przywilejów, paczek żywnościowych z produktami opisanymi w książce kucharskiej M ikojana 10,
osobistej ochrony, zabaw w zamkniętych ośrodkach, rządowych dacz
w otulinie rezerwatów przyrody i służbowych samochodów.
W szczytowym okresie wojny ojczyźnianej, w jednym z najtragiczniejszych momentów historii kraju, dzieci radzieckiej elity zastanawiały się,
jaką wypracować strategię, która pozwoli im zachować swój stan posiada9

А. Терехов, „Мне не советовали копать это дело”, wywiad dla czasopisma „Огонёк”,
https://www.kommersant.ru/doc/1252610 (dostęp: 22.01.2018).
10
Książka o smacznym i zdrowym żywieniu, kultowa radziecka książka kulinarna wydana pod
kuratelą Narodowego Komisariatu Przemysłu Spożywczego ZSRR oraz osobiście komisarza
narodowego Anastasa Mikojana w 1939 roku. Książka zawiera zasady racjonalnego żywienia
z wykorzystaniem produktów, wytwarzanych w ZSRR. Publikacja była przeznaczona dla szerokich rzesz obywateli, którzy powinni byli polepszyć swoje nawyki żywieniowe, co miało
się przełożyć w przyszłości na powstanie zdrowszego i lepszego społeczeństwa. Przez wiele
jednak lat, dla większości jej czytelników znaczna część tych produktów była nieosiągalna.
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nia w razie zarówno wygranej, jak i przegranej wojny. W brew pozorom
jednak Tierechow nie sprowadza buntu młodych do cynicznej walki o zachowanie przywilejów 11. Problem ma wymiar znacznie głębszy, ponieważ
młodzi są konsekwentnym produktem systemu, którego podstawą przez
wiele lat był strach. Funkcjonow anie w tym systemie prawie trzech pokoleń ludzi musi skutkować wykształceniem się określonej postawy życiowej i odpowiedniego sposobu działania. Jak bardzo głębokie są to zmiany
bohater powieści przekonuje się, próbując uzyskać informacje od nielicznych żyjących jeszcze świadków, których strach mimo upływu 60 lat nadal uparcie trzyma za gardło:
[...], – братья [Шахурины], как гномы, затаились в своих норах, проглотив ключи
от горы, надеясь сдохнуть скорее, чем мы их выковырнем. Молчать, молчание
спасёт, как спасало многих в имперские годы12.
[...], – bracia [Szachuriny], jak gnomy, przyczaili się w swoich norach, połykając
klucze otwierające górę i mając nadzieję, że zdechną szybciej, niż ich stamtąd wydłubiemy. Milczeć, milczenie uratuje, jak ratowało wielu w czasach imperium.
Dzieci radzieckiej elity są dobrze wykształcone, oczytane, inteligentne i znają języki obce. W iedzą, jak żyje się za granicą, dlatego oficjalna
propaganda jest dla nich mechanizmem indoktrynowania nieświadomej
reszty społeczeństwa. Mają dostęp do zakazanej literatury, w tym do sztandarowego dzieła ideologii nazistowskiej Mein Kampf Adolfa Hitlera. Nieoficjalne tłumaczenie tej książki – zgodnie z osobistym poleceniem Stalina
– powinni byli posiadać jego najbliżsi współpracownicy. W ramach zabawy
dzieci zakładają tajną organizację pod nazwą „czwarte imperium ”, które
symbolicznie miało stać się spadkobiercą III Rzeszy. Pod wpływem zauroczenia ideologią faszystowską lub ze zwykłej fascynacji tym, co zakazane,
dzieci radzieckich komisarzy ludowych bawiły się w form owanie alternatywnego rządu na wzór adm inistracji państwowej w faszystowskich
Niemczech. Każdy chłopiec (członkami organizacji byli tylko chłopcy)
otrzymywał odpowiednie stanowisko. Ofiara tragedii na Kamiennym
moście – W ołodia Szachurin pełnił w tym rządzie funkcję premiera.
W założeniu tej zabawy było obalenie oficjalnego rządu, rządu ich ojców
11
12

А. Терехов, „Мне не советовали копать это дело”, op. cit.
А. Терехов, Каменный мост, op. cit., s. 160.
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i dziadków, oraz stworzenie nowego państwa na wzór niemiecki, zachodni, co miało zagwarantować przyszłej młodej radzieckiej elicie transformację w elitę nowego, lepszego zachodniego państwa, z bogatym, sytym
i zadowolonym narodem. W państwie tym dzieci ówczesnych komisarzy
ludowych będą cieszyć się swoim bogactwem i uprzywilejowaną pozycją
społeczną, której już nikt i nic im nie odbierze.
M łodzieńczą naiwnością było sądzić, że nikt się nie dowie o niebezpiecznych zabawach dzieci. Prawdopodobnie W ołodia Szachurin powiedział Ninie o swoich planach na przyszłość, mając pew nie nadzieję, że to
przekona ją do pozostania w kraju. Nina z kolei opowiedziała o wszystkim
ojcu. W odróżnieniu od dzieci, dyplomata Konstanty Umański doskonale
zdawał sobie sprawę, jakie konsekwencje takie zabawy mogą mieć nie
tylko dla dzieci, ale też dla całych rodzin. Przypuszczalnie odbył w tej
sprawie rozmowę z ojcem W ołodii, Aleksiejem Szachurinym. Ojcowie są
przerażeni, sprawie należy jak najszybciej ukręcić łeb. Ale następuje tragedia i wszystko zależy od tego, kto i jak pokieruje śledztwem.
Prowadzący oficjalne dochodzenie w tej sprawie Lew Szejnin miał
trudne zadanie. Sprawa dotyczyła kilkudziesięciu synów najwyżej postawionych najbliższych współpracowników Stalina, w tym m.in. dwóch
synów Anastasa Mikojana, krewnego żony samego Stalina, oraz syna znanego chirurga Aleksandra Bakulew a. Najstarszy z chłopców miał 16 lat,
najmłodszy – 13. Zarówno Szejnin, jak i sam Beria starali się przekonać
Stalina, że sprawa nie jest warta szeroko zakrojonego śledztwa, że wszystko sprowadza się do młodzieńczej nieszczęśliwej miłości. Stalin nie dawał się jednak tak łatwo przekonać, więc chłopcy trafili na Łubiankę,
gdzie spędzili kilka miesięcy. Gdyby sprawa dotyczyła dzieci szeregowych
obywateli, prawdopodobnie zostaliby oni ukarani najwyższą z możliwych
kar. Ponieważ jednak chodziło o dzieci pierwszej setki radzieckiej elity,
skończyło się na strachu i zesłaniu do Kazachstanu. Prawdopodobnie, po
czystkach w latach 30., Stalin nie mógł sobie pozwolić na pozbycie się
jednocześnie całego swojego najbliższego otoczenia. M ożna zatem powiedzieć, że dzieci i ich rodzice mieli szczęście.
W historii, którą przedstawia Tierechow szczęścia w zasadzie nie ma
jednak nikt. Mimo że część uczestników tych wydarzeń dożyła sędziwych
lat, są oni do końca życia naznaczeni strachem i towarzyszącą mu hipokryzją. Część dzieci w przyszłości wpadła w alkoholizm, część popełniła
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samobójstwo, rozpadło się wiele aranżowanych dynastycznych małżeństw.
Ojciec W ołodi, Aleksiej Szachurin nie uniknął jednak aresztowania
– w 1946 r. został oskarżony o przekroczenie kompetencji i dopuszczenie
do produkcji wadliwych silników lotniczych, co skutkowało wyrokiem
więzienia na siedem lat. Rodzice Niny Umańskiej zginęli w katastrofie
lotniczej w Ameryce Łacińskiej, rok i siedem miesięcy po śmierci córki.
Bohater Tierechowa odkrywa losy kolejnych postaci, mających mniejszy
lub większy udział w sprawie, lecz wszyscy oni niosą w sobie piętno
czasów, które nie tylko ciąży na całym ich życiu, ale i zaraża następne
pokolenia.
Przygnębiające wrażenie sprawia fakt, że wśród licznych bohaterów,
którzy przewijają się na ośmiuset stronach książki, brakuje postaci, które mogą budzić u odbiorcy sympatię lub szacunek. Ani dzieci, rozdające
sobie w ramach zabawy niemieckie tytuły i stopnie, a jednocześnie świadome czasów, w jakich żyją; które wiedzą, że ich rówieśnicy w tym czasie
pracują w fabrykach produkujących broń, walczą w oddziałach partyzanckich i umierają z głodu. Życie milionów współobywateli raczej niewiele
ich interesuje, a normy moralne obowiązujące większość mieszkańców
tego kraju nie dotyczą chłopców „czwartego imperium”:
[...] Она с удивлением слушала рассказы Софьи Мироновны [мать Володи
Шахурина] про необыкновенную одаренность Володи – мальчика растили как
барина, преподавательницы приходили к нему на дом. Когда он пожелал в эвакуации учить испанский (английский, немецкий из школьной программы не
подошёл), Шахурина весь Куйбышев перевернула в поисках испанца! Всем уши
прожужжала про необыкновенного сына. А ведь была омерзительная история,
когда он ударил девочку на уроке, слышали про неё? Ударил просто так13.
[...] Ze zdziwieniem słuchała opowieści Sofii Mironowny [matki Wołodi Szachurina] o niezwykłych uzdolnieniach Wołodi – chłopca chowano jak panicza, nauczycielki przychodziły do niego do domu. Gdy zażyczył sobie w ewakuacji uczyć
się hiszpańskiego (angielski, niemiecki z programu szkolnego się nie nadawał),
Szachurina, żeby znaleźć Hiszpana wywróciła do góry nogami cały Kujbyszew!
Wszystkich zamęczała opowieściami o swoim niezwykłym synu. A była przecież
pewna obrzydliwa historia, kiedy uderzył dziewczynkę na lekcji, słyszała Pani
o niej? Ot, tak po prostu uderzył.

13

Ibidem, s. 165.
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Trudno też współczuć rodzicom, wysoko postawionym w hierarchii
politycznej i wojskowej, którzy wypracowali sobie określony modus vivendi, polegający na biernej akceptacji absurdalnych w swoim okrucieństwie
realiów. Ciągle trwają aresztowania, wciąż znikają członkowie rodzin,
uprzywilejowana sytuacja przedstawicieli elity politycznej kraju nie gwarantuje nietykalności. Kiedy znika kolejny krewny, wszyscy wiedzą, gdzie
należy go szukać, ale milczą, czekają, ponieważ ingerencja w tej sprawie
może jeszcze pogorszyć sprawę. Kiedy znika pierwszy syn Mikojanów,
W ano, matka jest w rozpaczy, lecz potężny Anastas, najbliższy poplecznik wodza, częsty bywalec w jego podmoskiewskim domu, nie podejmuje
próby jego uwolnienia. Ta sama sytuacja powtarza się z młodszym synem
Siergo. Rodzice znają niepisane zasady tej gry i przestrzegają jej reguł,
nawet jeżeli dotyczy to najbliżej rodziny.
Tierechow jest zafascynowany czasami stalinowskimi, choć w żadnym
razie nie można go nazwać stalinistą 14. M im o że powieść dotyczy tematyki
już poniekąd przebrzmiałej, gdyż od czasów Pierestrojki epoce stalinowskiej poświęcono już wiele dzieł, w zbudza ona zainteresowanie nie tylko
ze względu na charakterystyczny sposób postrzegania przez autora rzeczywistości i przeszłości. Istotną rolę odgrywa tu również zmienny charakter
historyczno-społecznych warunków recepcji dzieła 15, a odbiorcami powieści jest nowe pokolenie, którego wiedza o desygnatach, do których odwołuje się powieść jest inna niż ta, którą mają ich rodzice i dziadkowie.
Zmienił się zatem typ odbiorcy, który inaczej postrzega przeszłość, w inny
sposób rozumie nawet poszczególne zdania i wyrazy, których zakres znaczeniowy jest przecież płynny 16.
Dlatego powieść Tierechowa stanowi odmienne, oryginalne spojrzenie
na znany temat. W zasadzie odpowiedź na pytanie, kto w rzeczywistości
zabił Ninę Umańską, interesuje autora najmniej17. Interesuje go proces
dochodzenia do prawdy, odkrywanie prawdziwych „ludzkich” twarzy postaci radzieckiego panteonu, postaci znakowych w historii, tworzących
14
А. Степанов, Вид на Кремль с исторического моста, http://prochtenie.ru/reviews/24350
(dostęp: 12.01.2018).
15
H.R. Jauss za: H. Markiewicz, Odbiór i odbiorca w badaniach literackich, [w:] idem, Wymiary
dzieła literackiego, Kraków 1996, s. 255.
16
Ibidem.
17
А. Терехов, „Мне не советовали копать это дело”, op. cit.
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elitę imperium; kim byli w rzeczywistości stalowi komisarze ludowi,
o których jeszcze do niedawna można się było dowiedzieć jedynie z oficjalnych ocenzurowanych biografii. Tą fascynacją Tirechow „zaraża” czytelnika – tracąc swój idealny wizerunek, postaci te zyskują tym samym
ludzki wymiar, ukazują swoją indywidualność, mimo że jest ona daleka
nie tylko od idealnej, lecz choćby pozytywnej.
Autor umiejętnie podsyca w odbiorcy ciekawość do podglądania zakazanego świata niedostępnej do niedawna elity. Każe konfrontować się
z dość brutalną i nieprzyjemną prawdą. Nieco przewrotnie przedstawia
najpierw szczegóły tragedii, która wywołuje naturalny odruch współczucia
dla zrozpaczonych rodziców, by następnie wyciągać na jaw coraz gorzej
świadczące o nich fakty. Ojca Niny Umańskiej czytelnik poznaje jako
przystojnego czterdziestolatka, rasowego dyplomatę wyróżniającego się
ogładą, którą nabył podczas pobytu na Zachodzie. Był uzdolniony lingwistycznie, posługiwał się pięcioma językami obcymi, znał się na sztuce
i od wczesnej młodości był przygotowywany do pracy za granicą. Jego
rewers ujawnia jeden ze świadków, który zdradza, że Umański był rezydentem NKW D za granicą, odpowiadał za kontakty z dziennikarzami
zagranicznymi i sprawował funkcję cenzora. Śledztwo wskazuje również,
że mimo ujmującej osobowości nie był lubiany za granicą. Świadek charakteryzuje go w następujący sposób:
Инокоры, кстати, ненавидели Костю за цензурный садизм, [...] „Помпезный, маленький карьерист, пользующийся благами революции. Ненавидит меня потому,
что я вижу его суть. Мелкий лавочник в закоулках революции”, „В вежливом
плетении интриг товарищ Уманский действовал с ловкостью и хитростью, проницательностью торговца, иронически по отношению к «мелким сошкам» и с подхалимством к вышестоящим, избирательно позволяя себе сибаритские черты...”,
„Долгoе время он чесал свои волосы и скрежетал зубами: «Но, мистер Лайонс, вы
сказали, что 40000 депортированы, Где вы взяли эту цифру?»”18.
Korespondenci zagraniczni nienawidzili Kostię za cenzuralny sadyzm, [...] „Pompatyczny, mały karierowicz, korzystający z dobrodziejstw rewolucji. Nienawidzi
mnie dlatego, że dostrzegam jego istotę. Drobny straganiarz w zakamarkach rewolucji”. „W uprzejmym knuciu intryg towarzysz Umański działał ze sprytem
i przebiegłością przenikliwego handlarza, z ironią traktując maluczkich i uniżenie
kłaniając się tym, którzy stali wyżej od niego; wybiórczo pozwalając sobie na cechy
18

А. Терехов, Каменный мост, op. cit., s. 87–88.
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sybaryty...”. „Długo czesał swoje włosy i zgrzytając zębami: «Ależ, panie Lyons,
powiedział pan, że deportowano 40000. Skąd pan wziął tę liczbę?»”.
Postać starszego Szachurina, Aleksieja, komisarza do spraw przemysłu
lotniczego jest również niejednoznaczna. Prowadzone przeciwko niemu
śledztwo ujawnia, że lubił luksus i chętnie korzystał z przywilejów. Stalin
od dawna podejrzewał jego i resztę swoich najbliższych pretorianów o nadmierne korzystanie z przywilejów i gromadzenie dóbr, a uczniów uprzywilejowanej szkoły nr 175, w której uczyły się ich dzieci, nazwał kiedyś ze
złością „kastą”. W dokumentach śledztwa wskazuje się m.in., że Szachurin
był posiadaczem 8 samochodów, w tym Buick i LaSalle z 1940 r., sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, Horch, Auburn, Opel, Mercedes,
jeszcze jeden Buick oraz terenowy Willys MB. O dwupoziomowym mieszkaniu Szachurinych, z czterdziestometrowym pomieszczeniem do masażu
wiedziała cała Moskwa:
!:,8F,6 3&">@&4R, &F,(*" *@$4&"&T46Fb >"4$@:\T4N J*@$FH&, BD4$Z: & @HBJF8 F F@$FH&,>>Z< HD@L,6>Z< "&H@<@$4:,<. E8@D,, &F,(@ F,<4<,FH>Z6
„N@D\N”19.
Aleksiej Iwanowicz, zawsze domagający się największych wygód, przybył na urlop
własnym zdobycznym autem. Najprawdopodobniej siedmiomiejscowym Horchem.
W ołodia był jedynym dzieckiem Szachurinych. W edług świadków,
po jego śmierci generał Szachurin nigdy nie wspom inał syna. Podobnie
jak swojego sześcioletniego pobytu w więzieniu. Do końca życia pozostał
wierny Stalinowi, mimo że oficjalne zarzuty przeciwko niem u nie miały
podstaw i Szachurin nigdy nie przyznał się do winy. Niewątpliwie wiedział, jakie są rzeczywiste, choć niewypowiedziane powody jego upadku:
[...] Володин папа сел писать из санатория „Подлипки”: восстановите в партии.
Братьям сказал (дословно повторив маршала Рокоссовского, мою бабушку и несколько миллионов): „К этому вопросу мы не будем возвращаться никогда”20.
[...] Tata Wołodii usiadł do pisania z sanatorium „Podlipki”: przyjmijcie z powrotem do partii. Braciom powiedział (dosłownie powtarzając słowa Rokossow19
20

Ibidem, s. 533.
Ibidem, s. 540.
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skiego, mojej babci i kilku milionów): „Do tej kwestii nie będziemy już nigdy
wracać”.
Taką taktykę stosowało wielu byłych dygnitarzy – wieloletnie milczenie weszło im w krew, dawało szansę na uratowanie życia. O przyczynach
upadku nie wypadało rozmawiać ani w rodzinie, ani tym bardziej poza
nią. Po wyjściu z więzienia, już po śmierci Stalina, były kom isarz nie
odzyskał już swojej pozycji, pełnił funkcje zastępców, a w 1959 r. został wysłany na emeryturę. Napisał wspomnienia pt. Skrzydła zwycięstwa
(Крылья победы), które zgodnie z obowiązującym wówczas kanonem
pamiętnikarstwa zawierały kronikę czynów służących chwale ojczyzny,
umiejętnie pomijając ludzi i fakty, których w momencie publikacji należało pomijać. W książce brakuje osobistych refleksji o rodzinie i krewnych – w pierwszym wydaniu jest tylko enigmatyczne stwierdzenie, że
rodzina mieszkała za miastem; w drugim trzy razy jest wzmianka o żonie.
Ani słowa o synu:
Молчание Шахурина вышло двумя изданиями под названием „Крылья победы”
тиражом 100 000 экземпляров и содержало лишь три примера мелкого мемуарного воровства и старческой расслабленности21.
Milczenie Szachurina ukazało się w dwóch wydaniach pod nazwą Skrzydła zwycięstwa w nakładzie 100 000 egzemplarzy i zawierało jedynie trzy przykłady drobnego pamiętnikarskiego złodziejstwa i starczego rozprężenia.
Tierechow nie ma również sympatii do żon radzieckich dygnitarzy.
Dzieli je na ambitne towarzyszki swoich mężów, chętnie korzystające
z m ożliwości równouprawnienia, które dała im socjalistyczna ideologia;
drugi gatunek to gospodynie domowe, które pokornie pełnią swe obowiązki i albo o niczym nie wiedzą, albo – zgodnie z przyjętym w tym
środowisku zwyczajem – wiedzieć nie chcą. Część jest zdradzana, ale
dyskretnie tego nie zauważa, ponieważ wie, że ostrożni i am bitni mężowie
nie będą ryzykować kariery. W kwestii małżeństw również funkcjonowała określona polityka, oparta m.in. na kryterium narodowościowym.
Żony i mężów łączyły wspólny strach i tajemnice, wspólne uzależnienie
od profitów, które dają przywileje i wspólne dążenie do ich zachowania:

21

Ibidem, s. 135.
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Да, что „госпожа министерша”, если дочь императора бредила теми же дубовыми
дверьми с золотыми ручками и бесшумной прислугой: „Людям хочется счастья,
эгоистического счастья... Хочется, чтобы жизнь стала европейской, наконец-то, и для России...”; если генерал-полковники в присутствии жен и адъютантов
говорили: „Впоследствии народ должен делиться на «избранных», которые, как
и их потомство, должны руководить и занимать ведущее положение в обществе,
и «неизбранных», которые должны только работать”22.
Co tam „pani ministrowa”, jeżeli córka imperatora miała obsesję na punkcie tych
samych dębowych drzwi ze złotymi klamkami i bezszelestną służbą: „Ludzie chcą
szczęścia, egoistycznego szczęścia ... Chciałoby się żyć po europejsku, również
w Rosji, w końcu...”; Jeżeli generałowie broni w towarzystwie żon i adiutantów
mówili: „W przyszłości naród powinien dzielić się na «wybrańców», którzy, tak jak
ich potomstwo, powinni kierować i zajmować wiodącą pozycję w społeczeństwie,
i na «niewybrańców», którzy powinni tylko pracować”.
Autor słowami swojego bohatera (lub świadków) nie oszczędza nikogo. Nie ma też dla swoich bohaterów wyrozumiałości. Stalin jest w powieści tłem – mimo że bez wątpienia stanowi on spiritus movens tego
systemu, to nie on jest tutaj postacią centralną, skupiającą na sobie całą
odpowiedzialność za ludzką krzywdę i tym samym usprawiedliwiającą
częściowo jego otoczenie. Co najmniej w równym stopniu winę ponosi
powszechny oportunizm całej jego elity, świadome (cynizm) bądź nieświadome (bezrefleksyjny fanatyczny idealizm) wspieranie systemu, nawet za
cenę swojego życia lub rodziny. Autor unika jednak bezpośrednich ocen
– podobnie jak w aktach prowadzonego śledztwa, przedstawia fakty lub
przytacza bezpośrednio wypowiedzi świadków, których interpretację pozostawia czytelnikowi. W yłaniają się z nich najpierw pojedyncze postaci,
by na końcu utworzyć obraz całej epoki. Opisy mają w sobie wiele sarkazmu, szyderstwa, złej ironii, wręcz cynizmu. Nie jest to jednak – jak
może się zdawać – przepełniona goryczą powieść rozrachunkowa z minioną epoką. Jest to swego rodzaju studium przypadku, nieco przewrotne
ukazanie kulis pewnej epoki od strony czysto ludzkiej. Tyle tylko, że
oceny natury ludzkiej dokonuje bohater doświadczony życiowo, inteligentny, dobrze znający sprawę, a przy tym (a może właśnie dlatego) niezwykle
cyniczny.
22

Ibidem, s. 532.
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W łaśnie przez ten cynizm wielu krytyków uznało książkę za nieprzyjemną, budzącą u odbiorcy jednoznacznie negatywne konotacje, a niektórzy za wręcz odrażającą. Kontrowersje potęguje też fakt, że z niewielkimi
wyjątkami wszyscy bohaterowie powieści to postaci autentyczne. Bardziej
radykalni krytycy upatrują w niej szkalowanie radzieckiej epoki i jej bohaterów, których działalność i życie autor sprowadza do banalnego dorobkiewiczostwa. Bardziej umiarkowanych razi mimo wszystko deprecjacja
niedawnych autorytetów, zbyt kategoryczna ocena z przytoczeniem faktów,
które nie pozostawiają szansy na usprawiedliwienie lub wyrozumiałość.
Przykładowo, o pisarzu i poecie Ilii Erenburgu są w książce następujące słowa:
Отсутствие достаточного объяснения [почему Сталин вас не убил?] (если не
допускать душепрoдажи) оставило от правильной жизни Ильи Григорьевича
[Эренбурга], ещё прижизненно называемого в газетах «совесть мира», надтреснутый дребезжащий звук, скрывающий нечто, о чем лучше не знать23.
Brak dostatecznego wyjaśnienia [dlaczego Stalin Pana nie zabił?] (jeśli nie brać
pod uwagę zaprzedania własnej duszy) pozostawiło po poprawnym życiu Ilji Grigorjewicza [Erenburga], który już za życia zyskał w gazetach przydomek «sumienia świata», nadkruszony brzęczący dźwięk, skrywający coś, o czym lepiej jest nie
wiedzieć.
Autora w oczach krytyków pogrąża dodatkowo skrajny mizoginizm
głównego bohatera. W obu książkach Tierechowa kobietom dostaje się
bowiem bardziej nawet niż moralnie skompromitowanym przedstawicielom partyjnej nomenklatury. Kobiety, z którymi bohater m a do czynienia
w rzeczywistym świecie są przez niego traktowane wyjątkowo, wręcz
ostentacyjnie przedmiotowo – są pozbawione indywidualności i stanowią
w obu powieściach pewien zbiorczy, mało wyrazisty obraz. W relacjach
z nimi nie tylko brakuje uczuć – bohater dostrzega w kobietach jedynie
te cechy, które jeszcze bardziej deprecjonują je w jego oczach. Lekceważący, wręcz pogardliwy stosunek bohatera do kobiet widać w opisach scen
erotycznych, które emanują naturalizmem i pozostawiają jedynie niesm ak.
Jedyną kobietą, która wywołuje u bohatera coś w rodzaju sympatii, jest
piętnastoletnia Nina Umańska, którą ten zobaczył na zdjęciu i o której na
samym początku wie, że od 60 lat jest martwa.
23

Ibidem, s. 86.
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W spomniana na początku właściwość gatunkowa powieści polegająca
na stylizacji formy śledztwa reporterskiego również wywołuje sprzeczne
opinie ze strony krytyków. Zarzucają oni m.in. występowanie wielu nadawców, których wypowiedzi często zawierają niepotrzebne detale, są
często niejasne i mało klarowne, ponieważ są to w większości sędziwi
już świadkowie dawnych wydarzeń, którzy gubią się w faktach i często
uciekają w dygresje 24. Jest to jednak zabieg zamierzony, ponieważ przez
określony sposób wypowiedzi nadawcy ci dostarczają czytelnikowi implikowanej informacji metajęzykowej25 o sobie, o innych uczestnikach dramatu oraz o kontekście opisywanych zdarzeń. Informacja ta ujawnia się
w językowej konstrukcji wypowiedzi, stosowanych zwrotach, omijaniu jednoznacznych określeń, pokrętnych wyjaśnieniach, przemilczeniach. Język
bohaterów-nadawców odzwierciedla ich doświadczenie, opinie i emocje,
co może częściowo pomóc w zrozumieniu motywów ich działań oraz poczuć atmosferę powieści.
Problem z recepcją powieści wynika jednak z nierównej proporcji
między zawartą w niej informacją stematyzowaną i implikowaną. Informacja stematyzowana ujawnia się bezpośrednio, dostarcza dokumentacji
maksymalnej26, czyli dzięki niej odbiór dzieła jest prostszy (w odróżnieniu od informacji implikowanej, ujawniającej się pośrednio). W pow ieści
informacje są ukryte w złożonych relacjach między wypowiadającymi się
licznymi nadawcami. Dodatkowe utrudnienie dla odbiorcy stanowi wielostopniowa struktura przytoczenia w przytoczeniu, w której „każdy bohater, a więc postać przedstawiona przez narratora, może z kolei stawać się
narratorem opowiadając o innych postaciach, te zaś o innych, itd.” 27. Bohater powieści jest fikcyjny, dlatego nie ma w niej głosu autora. Brakuje
podsumowań i komentarzy do nie zawsze jasnych wypowiedzi świadków
– przez to odbiorcy pozostaje samodzielne zinterpretowanie informacji
i wyciągnięcie wniosków.

24
Л. Данилкин, Роман-расследование: 1943-й как ключ к 2009-му, https://www.afisha.ru/
book/1521/ (dostęp: 10.01.2018).
25
Szerzej o informacji stematyzowanej i implikowanej patrz: A. Okopień-Sławińska, Relacje
osobowe w literackiej komunikacji, [w:] Problemy socjologii literatury, J. Sławiński (red.), Wrocław–
–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.
26
Ibidem, s. 114.
27
Ibidem, s. 112.
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Sposób narracji w powieści jest charakterystyczny dla stylu pisarskiego, zwanego strumieniem świadomości – odczuwanie przez czytelnika niekoherencji i niewyartykułowania, co sprawia, że wypowiedź bohatera ma
charakter enigmatyczny 28. Sprawia to, że odbiorca musi wielu kwestii domyślać się sam , a i tak nie ma ostatecznie pewności, czy ocena, którą sobie wypracował, jest słuszna 29. Mimo „rwanej”, niepłynnej narracji, która
zmusza odbiorcę do permanentnego wysiłku i wyklucza w zasadzie pobieżne czytanie, umiejętność posługiwania się słowem przez autora robi
wrażenie. Taka konfiguracja treści, formy i materiału słownego 30, w połączeniu z inteligentnym czarnym humorem i sporą dawką cynizmu dała
dość niezwykły, ale wyrazisty rezultat.
Druga powieść Tierechowa Niemcy również została doceniona przez
krytyków i czytelników – w 2012 r. zdobyła jedną z najbardziej prestiżowych nagród literackich „Narodowy bestseller” (Национальный бестселлер). Napisana jest w podobnym stylu, z użyciem technik strumienia
świadomości, długich podrzędnie złożonych zdań, w których główny bohater wyraża swoje m yśli i emocje. Nie jest to już powieść-wersja czy
swego rodzaju sfabularyzowane śledztwo dziennikarskie. Nie odwołuje się
też do istniejących w rzeczywistości postaci. Jest zatem fikcją, choć w jej
istocie tkwi głęboka krytyka i podobnie jak poprzednia powieść jest
przepełniona cynizmem.
Pow ieść ma nieco przewrotny i prowokujący tytuł, który każe czytelnikowi samemu interpretować jego metaforykę. Prowokacja autorska nie
kończy się zresztą na tytule – główni bohaterowie powieści noszą niemieckie imiona. Eberhardt jest głównym bohaterem powieści, Ulrike – jest
jego partnerką, Sigild – byłą żoną, Erna – córką jego i Sigild, a Heribert,
Fritz i Hasso – jego przyjaciółmi. Jest to zabieg stylistyczny, który powoduje, że czytelnik ani na chwilę nie zapomina, że wszyscy oni są tzw.
obcym i. Analogia właśnie z Niemcami nie jest tu zresztą przypadkowa,
ponieważ już w czasach Rusi „Niemcami” nazywano tych, którzy byli
obcymi, mówili w niezrozumiałym języku. „Niemcy” to w pewnym sensie
28
R. Humphrey, Strumień świadomości – techniki, „Pamiętnik literacki” 1970, nr 61/4, s. 283,
wersja internetowa (dostęp: 10.01.2018).
29
Д. Хабарова, Империя волчат, http://magazines.russ.ru/neva/2011/1/ha20.html (dostęp:
20.01.2018).
30
M. Bachtin, Problem autora, [w:] idem, Estetyka twórczości słowne, Warszawa 1986, s. 256.
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nadal funkcjonujący w kulturze stereotyp, element znakowy o trwałej negatywnej konotacji, podobnie jak Tatarzy i Hunowie 31, koncept obcej wrogiej siły, która przybyła, żeby pokonać i zniszczyć. Zatem bohaterowie
powieści są obcy wśród swoich i mimo że mówią w tym samym języku,
to nie są w stanie siebie usłyszeć i zrozumieć.
Powieściowi Niemcy to w pewnym sensie „nowi” łupieżcy – cyniczny,
bezwzględny i pozbawiony skrupułów aparat urzędniczy w osobie czterech urzędników – Eberhardta, Heriberta, Fritza i H asso. To nowa elita
współczesnej Rosji, równie cyniczna i bezwzględna, jak zachodni maklerzy i bankowi analitycy finansowi, będący w świadomości człowieka zachodu uosobieniem chciwości i władzy. W powieści Tierechowa życiem
w mieście rządzą rozmaite korporacje zawodowe, które z jednej strony
oferują członkom swojej kasty znacznie wyższe profity niż mają pozostali śmiertelnicy, z drugiej zaś – wymagają podporządkowania się regułom
systemu. Jej zasadniczą podstawą jest chciwość – po to zresztą do korporacji się przychodzi. Nie można odmówić przyjęcia łapówki – na tym
trzyma się system. Pieniądze – w rozumieniu urzędników – dają wszystko:
zdrowie, wolność, rozrywkę, wykształcenie, przyszłość, bycie ponad prawem 32. Nie ma przy tym żadnych złudzeń co do tego, że wszystko to
można osiągnąć dzięki uczciwości, sumieniu i uczciwej pracy. Takim
przekonaniem emanują rozmowy, które regularnie prowadzi Eberhardt
z kolegami podczas spotkań w drogich restauracjach. Planując kolejne
możliwe transakcje, porównują między sobą pozostałe dzielnice miasta,
tak, jak mogliby to robić okupanci, zastanawiający się, którą część miasta
warto złupić w pierwszej kolejności.
Główny bohater powieści – Eberhardt – jest szefem biura prasowego
urzędu prefektury w jednym z okręgów administracyjnych w „mieście”
(którym w domyśle jest M oskwa). Powieść przedstawia właściwie historię
jego upadku, który zaczyna się od mianowania nowego prefekta – kierownika urzędu, w którym pracuje. Nowy szef nie ma imienia – funkcjonuje w powieści jako Monstrum, które przybyło, żeby wprowadzić swoje
31

В. Осинский, Читая „Немцев” Александра Терехова, http://www.peremeny.ru/blog/15562
(dostęp: 27.01.2018).
32
А. Терехов, Будущее России за теми, кто в меньшинстве, „Аргументы и Факты”
№ 1 09/01/2013, wydanie internetowe: http://www.aif.ru/money/corruption/aleksandr_terehov
_buduschee_rossii_za_temi_kto_v_ menshinstve (dostęp: 10.01.2018).
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reguły i porządki za pomocą nowych, „swoich” pracowników 33. Głównym
zadaniem Eberharda staje się utrzymanie na stanowisku, co jest właściwe
równoznaczne z utrzymaniem się przy życiu. Eberhardt nie wyobraża sobie bowiem życia poza systemem, wśród zwykłych ludzi, którzy są mu
tak samo obcy, jak dla chłopców „czwartego imperium”.
Równocześnie z problemami w życiu zawodowym Eberhardtowi komplikuje się życie osobiste. Toczy zatem bitwę na dwa fronty: o utrzymanie
posady, gwarantującej mu życie na odpowiednio wysokim poziomie oraz
walczy z byłą żoną o możliwość kontaktowania się z córką, która coraz
bardziej się od niego oddala. Ma też nową żonę, młodziutką Ulrike, która oczekuje dziecka i nie może się doczekać nowego dużego mieszkania,
na które jako urzędnik nigdy by nie zarobił, pracując uczciwie, bez możliwości, jakie daje mu „system”. Żeby wygrać proces z byłą żoną i przyciągnąć na swoją stronę córkę, potrzebuje coraz więcej pieniędzy, za
pomocą których kupuje kolejnych świadków i dowody świadczące na jego
korzyść. Jego świat coraz bardziej chwieje się w posadach, a przyjaciele
– będący wsparciem – tracą po kolei swoje stanowiska. Nakręca się spirala, która coraz bardziej pozbawia Eberhardta czujności i instynktu samozachowawczego. Przyjmuje łapówkę za ogromne pieniądze od firmy,
której ma pomóc w wygraniu przetargu i zanosi szefowi, żeby zasłużyć
sobie na utrzymanie stanowiska. W ostatniej chwili ktoś okazuje się jednak silniejszy i wyniki przetargu zostają unieważnione. Eberhardt traci
ostatecznie posadę i musi zwrócić pieniądze tak abstrakcyjnie wielkie, że
właściwie wiadomo jest, jak ta historia się dla niego skończy.
Podobnie jak interpretacji pierwszej powieści Tirechowa nie można
ograniczyć do kolejnego demaskowania zbrodni stalinizmu, tak temat
poruszony w Niemcach również nie sprowadza się tylko do korupcji aparatu urzędniczego. M ożna Niemców w pewnym sensie nazwać pastiszem
powieści środowiskowej (ros. производственный роман, ang. occupational
novel); nawet język, którym jest napisana, przypomina nieco styl urzędniczy. Funkcjonowanie głównego bohatera w środowisku urzędniczym
stanowi jednak kanwę służącą do poruszenia wielu problemów, m.in. tego,

33
W postaci Monstrum, które przybyło do stolicy w celu zaprowadzenia porządku i wprowadzenia tzw. swoich ludzi, wielu upatruje aluzji do urzędników z Petersburga, którzy przybyli
w ślad za nowym prezydentem i jego najbliższymi współpracownikami.
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w którym momencie zw ykły obywatel przeistacza się w „Niemca” 34, kiedy zaczyna zauważać u siebie cechy, które do tej pory potępiał u innych;
do czego jest zdolny, żeby utrzymać pozycję, którą zdobył.
W obu powieściach bohaterem są elity. Zarówno ta z lat 40. XX wieku,
jak i współczesna charakteryzują się cynizmem, pogardą i niezrozumieniem dla bezosobowej reszty, jeżdżącej w metrze i w wagonach kuszetkowych, i która w oczach wybrańców w pełni zasłużyła sobie na miano
nieudaczników. Podobnie jak elita lat 40., współcześni urzędnicy rozpatrują zwolnienie z pracy jako koniec wszystkiego. W Niemcach, żaden
z bohaterów nawet nie bierze pod uwagę szukania innej pracy, ponieważ
nie wyobraża on sobie, czym może się zajmować dalej. M yślenie w kategoriach praca albo śmierć tworzy patologię – ludzie ci gotowi są na
wszystko, żeby zachować swoje dochody, koneksje i status. W tym kontekście, zresztą, słowo „praca” jest dość umowne, ponieważ oprócz „załatwiania” sobie dochodów, niewiele wiadomo o tym, na czym polega ich
praca, która w założeniu ma służyć celom społecznym 35.
M imo nieszczęść, które na niego spadają, Eberhardt nie wzbudza sympatii i współczucia. Poza niewątpliwą inteligencją, która pozwala mu lawirować w trudnym i niebezpiecznym urzędniczym środowisku jest w nim
dużo cynizmu i otwartej pogardy dla reszty, która w jego oczach zasługuje na swój nędzny los. Perfekcyjnie opanował zdolność emocjonalnej
i społecznej mimikry, która podpowiada mu właściwe słowa w określonej
sytuacji. Tierechow konsekwentnie obdarza swojego bohatera przedmiotowym i wyrachowanym podejściem do kobiet – właściwie żadnej z nich
nie kocha, pragnie jedynie odzyskać prawo do córki. Niewykluczone,
że widzi w niej jedyny sens, dla którego warto było wielokrotnie iść na
kompromis ze swoim sumieniem.
Problem przeżartego korupcją systemu urzędniczego w Rosji, podobnie jak ocena czasów stalinowskich w Kamiennym moście, ma charakter
kompleksowy. Autor nie próbuje tłumaczyć tego problemu skomplikowaną przeszłością – rozpadem Związku Radzieckiego czy brutalnym kapitalizmem lat 90. Ukazuje go takim, jaki jest – tu i teraz. Jego zdaniem to

34
35

А. Терехов, Будущее России..., op. cit.
В. Осинский, Читая „Немцев”..., op. cit.
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brak życzliwości, lenistwo, brak świadomości swoich praw i nieodczuwanie potrzeby zawalczenia o nie, brak umiejętności samoorganizacji i szacunku do własności przyczyniają się do szerzenia złodziejstwa, defraudacji
pieniędzy z budżetu oraz wzajemnych wymuszeń 36.
Styl językowy Tierechowa jest konsekwentnie trudny w odbiorze.
Przyjmując jednak założenie, że styl jest sposobem widzenia świata 37, nie
może być inny, ponieważ wyraża on równie zagmatwany świat jego bohaterów oraz stosunek do nich autora. W takim właśnie stylu tworzy
się konfiguracja zjawisk i wartości przedstawianego przez niego świata
– przeszłego (jak w poprzedniej powieści) i teraźniejszego. Język powieści naśladuje styl pisania pism urzędowych – jest miejscami rozwlekły, a urywane myśli i nieoczekiwane skojarzenia mogą irytować. Takie
„nieuporządkowanie” wewnętrznego monologu bohaterów stanowi jedną
z charakterystycznych cech strumienia świadomości 38. Zabieg ten pełni
w powieści ważną funkcję, odzwierciedla bowiem tok myśli współczesnego człowieka – chaotyczne przeskakiwanie myśli z jednego tematu na
drugi. Ponadto, tak jak w poprzedniej powieści, sposób i treść wypowiedzi bohaterów są źródłem informacji metajęzykowej, wskazującej na ich
przynależność środowiskową, zawodową, klasową itp. 39. Żeby docenić styl
powieści, trzeba wejść w jej rytm i poniekąd wtopić się w świadomość
głównego bohatera. Dzięki temu, odbiorca zaczyna coraz bardziej współodczuwać jego emocje: strach, desperację, rozpacz. Coraz bardziej rośnie
napięcie, a zbliżający się finał niesie coraz większy niepokój.
Obie powieści wywołują sprzeczne em ocje wśród krytyków. Pierwsza
z nich wzbudziła konsternację, ponieważ zauważono w niej dzieło znaczące 40, lecz w odbiorze – nieprzyjemne. Druga, mim o że budząca nieco
mniej kontrowersji ze względu na brak postaci historycznych i odwoływania się do faktów, jest w równej mierze przepełniona cynizmem i jado36

А. Терехов, Будущее России..., op. cit.
M. Bachtin, Problem autora..., op. cit., s. 268.
38
Литературный словарь, „Поток сознания” в литературе: примеры и особенности,
Moskwa 2007, http://classlit.ru/publ/teoria_literatury_i_dr/teoria_literatury/potok_soznanija_
v_literature_ primery_i_osobennosti/87-1-0-433 (dostęp: 28.01.2018).
39
A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe..., op. cit., s. 115.
40
Д. Быков, Книга номера № 3 2009, https://chch-magazine.livejournal.com/6551.html
(dostęp: 17.01.2018).
37
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witą ironią. Obie są bezwzględne w ocenie czasów, zjawisk i ludzi. Tak
radykalna pozycja nie wzbudza jednak w czytelniku poczucia, że jest
poddawany manipulacji, ponieważ postawa autora jest szczera, a wizja
przedstawionego świata układa się w spójną, choć nieco szpetną, całość.
Po przeczytaniu obu powieści pozostaje zatem pewna niepokojąca refleksja, że może nasz świat jest rzeczywiście taki odpychający?
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DWIE POWIEŚCI ALEKSANDRA TIERECHOWA, CZYLI O TYM, JAK KSIĄŻKA
MOŻE BYĆ JEDNOCZEŚNIE WCIĄGAJĄCA I NIEPRZYJEMNA
W artykule przedstawiono dwie powieści współczesnego rosyjskiego pisarza
Aleksandra Tierechowa – Kamienny most (Каменный мост) i Niemcy (Немцы). Stanowią one swoisty fenomen, ponieważ obie są trudne w odbiorze ze względu na
objętość i specyfikę stylu pisarskiego autora – połączenie realistycznego przekazu
z modernistycznym strumieniem świadomości. Ponadto znakiem firmowym autora jest duża dawka cynizmu i jadowitej ironii, co zdecydowanie wpływa na ich odbiór. Lecz mimo to obie powieści zostały docenione przez czytelników i krytyków
oraz zdobyły nagrody literackie – pierwsza otrzymała nagrodę w konkursie „Wielka książka” w roku 2009, druga – „Narodowy bestseller” w 2012. Pierwsza powieść
jest napisana w konwencji śledztwa dziennikarskiego i dotyczy tragicznego wydarzenia z lat 40. XX wieku, czyli tzw. czasów stalinowskich. Drugą można w pewnym sensie nazwać pastiszem powieści środowiskowej i krytycznym spojrzeniem
na korupcję i funkcjonowanie aparatu urzędniczego współczesnej Rosji. Głównym
celem artykułu jest zatem próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób
książki te mogą być jednocześnie wciągające i nieprzyjemne.
Słowa kluczowe: Aleksander Tierechow, powieść, strumień świadomości, Kamienny most, Niemcy.

TWO NOVELS OF ALEKSANDR TEREKHOV, OR HOW A BOOK CAN BE
RIVETING AND UNSAVORY AT THE SAME TIME
The article discusses two novels of modern Russian writer Aleksandr Terekhov
– Каменный мост (Stone Bridge) and Немцы (Germans). The main aim of the article
is trying to find the answer to a question how a book can be riveting and unsavory
at the same time. Both books were appreciated by readers and critics and won
literary awards – first in 2009 and the second in 2012. Both are very difficult to
read because of the author’s specific style – combination of realistic message with
modernist stream of consciousness. The writer’s style comprises also a great dose of
cynicism and poisonous irony. The first novel is a sort of a journalist’s investigation
and concerns the tragic accident from the Stalinist past. The second can be called
a pastiche of an occupational novel and a critical look at the corruption in clerical
system in Russia.
Keywords: Aleksandr Terekhov, novel, stream of consciousness, Stone Bridge,
Germans.
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EPOKA ZAKAZU DRUKU JAKO GENEZA LITEWSKIEJ
NOWOCZESNOŚCI – ZARYS PERSPEKTYW

W ydana w 1995 roku, a potem wielokrotnie wznawiana książka Vytautasa Kubiliusa XX amžiaus literatūra była pierwszą w ponownie niepodległym państwie litewskim autorską próbą stworzenia panoram icznego obrazu
dwudziestowiecznej literatury litewskiej. Książkę tę otwierają zdania,
w których historyk wskazał chronologiczny i kulturowy początek opisywanej przez niego epoki. Pisał więc: „7 maja 1904 roku dekretem carskim
został zniesiony zakaz druku czcionką litewską. Litwa – jedyny kraj europejski, gdzie za książkę w rodzimym języku zsyłano na Sybir – dopiero
na początku XX wieku w kroczyła na drogę wytyczaną przez powszechny udział w życiu społecznym i publiczny charakter działalności kulturalnej” 1. Tak formułując założenie wstępne, Kubilius określił nie tylko
obszar i zakres swoich eksploracji w kolejnych rozdziałach. W istocie wyróżnione przez niego zniesienie zakazu druku przekracza tutaj ramy faktu
historycznoliterackiego i urasta do rangi cezury, wyznaczającej narodziny
litewskiej nowoczesności 2.
1

V. Kubilius, Lietuvių literatūros istorija. XX amžiaus literatūra, Vilnius 1996, s. 11.
Kategoria „nowoczesności” w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej wciąż wymaga wnikliwego rozpatrzenia, bo najczęściej przywoływana interpretacja tego pojęcia, którą
dał Anthony Giddens (zob. idem, Konsekwencje nowoczesności, przeł. Ewa Klekot, Kraków
2015; idem, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł.
Alina Szulżycka, Warszawa 2010), z oczywistych względów ma tylko częściowe zastosowanie
w analizie najnowszych dziejów tego regionu kontynentu. W tym tekście nowoczesność rozumiana jest przede wszystkim jako emancypacja Litwinów na płaszczyźnie narodowej, społecznej i kulturowej, wyrażana w nowych formach transmisji i organizacji idei. Rozumienie to
2
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W eksponowaniu tej właśnie daty litewski znawca dziejów literatury
nie jest odosobniony. Jej przełom owe znaczenie podkreślają autorzy zarówno litewscy, jak i obcy, przede wszystkim polscy, badacze zarówno literatury, jak i – choć rzadziej – historii społecznej i politycznej, a także
krytycy i eseiści, poszukujący dla swych rozważań wyrazistego punktu
odniesienia. Nie jest to też konstatacja nowa. Jeszcze w opublikowanej
w 1936 r. Historii Litwy znajdujemy następujący komentarz: „[...] sam
fakt, że malutki naród obronił swoje prawa przed olbrzymem, że odzyskał
prawo do publikowania swoich książek i gazet, znacznie ułatwił walkę
o kolejne jego prawa i stworzył warunki do dalszego kształtowania świadomości narodowej” 3. O cena ta przetrwała wszelkie dwudziestowieczne
zawirowania historii. Twórcy jednej z nowszych syntez dziejów Litwy
nazywają więc zniesienie zakazu druku w ielkim sukcesem narodu litewskiego i stwierdzają, że to wtedy „otworzyły się o wiele szersze perspektywy jego społecznego, kulturalnego i społecznego rozwoju” 4. Podobną,
choć zawężoną do porządku literackiego opinię wyraża Tomas Venclova:
„Po roku 1904, jeszcze przed osiągnięciem niepodległości, nastąpił chyba
najbardziej płodny okres w literaturze i sztuce litewskiej, porównywalny
pod wieloma względami z okresem Młodej Polski. Po raz pierwszy został wtedy zakwestionowany model kultury stworzony w latach podziemnej walki i nastąpiło pewne otwarcie na współczesne prądy światowe” 5.
W szerszym za to kontekście i dobitniej wypowiada ją Bohdan Cywiński:
„Liberalizacja polityczna zaczęła się tu już w maju roku 1904, kiedy
po czterdziestu latach zniesiony został zakaz druku tekstów litewskich
czcionką łacińską. Dla litewskiego życia literackiego i w ogóle kultural-

najbliższe jest ujęciom proponowanym [w:] A. Mencwel, Przedwiośnie czy Potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997; idem, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia,
Warszawa 2006 (zwłaszcza część Nasz wiek XX) oraz K. Pomian, Europa i jej narody, przeł.
Małgorzata Szpakowska, Warszawa 1992.
3
Lietuvos istorija, A. Šapoka (red.), Vilnius 1989, s. 515 (reprint książki wydanej w 1936 roku
w Kownie). Było to pierwsze oficjalne (finansowane przez rząd), akademickie opracowanie
dziejów Litwy, powstałe i wydane w niepodległym państwie litewskim. Do dziś książka ta
cieszy się ogromną popularnością, jednak przez niektórych historyków litewskich (Alfredas
Bumblauskas) uważana jest za programowo antypolską.
4
A. Rachuba, J. Kiaupienė, Z. Kiaupa, Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, część litewską przeł. Jolita Karczewska-Rus, Warszawa 2009, s. 322.
5
T. Venclova, ABC literatury litewskiej (tekst odczytu wygłoszonego 30 maja 1990 r. na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie), [w:] idem, Kształty nadziei, Warszawa 1985, s. 124.
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nego był to przełom największy, ważniejszy bodaj od efektów rewolucji
roku następnego” 6. Koncepcja, w myśl której odzyskanie przez Litwinów
prawa do własnego słowa drukowanego w 1904 r. uznaje się za podłoże
kulturowo definiowanego litewskiego XX wieku, powraca na kartach
prac poświęconych rozwojowi kultury litewskiej tak regularnie, że można
traktować ją jako tezę o wymiarze – użyjmy kategorii filozoficznej w rozumieniu postulowanym przez Thomasa Kuhna – paradygmatycznym 7.
Teza ta, rzecz jasna, nie jest arbitralnym wyborem naukowców i pisarzy. Zrodziła się z potrzeby teoretycznego uporządkowania wydarzeń
i procesów, występujących w szczególnej kumulacji w drugiej połowie
pierwszej dekady XX wieku, a sygnalizujących poważną transformację
społeczeństwa litewskiego. Trzeba tu wymienić przynajmniej te z nich,
które najlepiej oddają specyfikę omawianego okresu. Jeszcze w grudniu
1904 r. ukazał się sygnalny numer „Vilniaus žinios”, pierwszej gazety
codziennej w języku litewskim wydawanej na terytorium dawnego W ielkiego Księstwa Litewskiego, finansowanej przez inżyniera, przedsiębiorcę i aktywnego uczestnika przedsięwzięć kulturalnych Petrasa Vileišisa.
W ileński periodyk był jedynie zwiastunem swoistej erupcji na rynku prasowym, którą ówczesny publicysta Stasys Matulaitis nazwał „epidemią
czasopiśmiennictwa” 8 – do 1910 r. ukazywało się już kilkadziesiąt czasopism drukowanych po litewsku. M edia stały się od razu forami dyskusji
o teraźniejszości i przyszłości narodu, przynoszącym i niejednokrotnie
idee radykalne. W rezultacie przyczyniały się zarazem do integracji i dezintegracji społeczeństwa litewskiego, ponieważ nigdy wcześniej na taką
skalę mieszkańcy Litwy nie byli zmuszani do jednoznacznego określenia
swojej przynależności narodowej. W ydana w Krakowie w 1914 r. praca
zbiorowa polskich historyków Polska i Litwa w dziejowym stosunku 9, wyrażająca między innymi krytyczną ocenę litewskiej myśli narodowej w jej
skrajnej postaci, była jednym z dowodów na to, że echa tych dyskusji
6

B. Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów Europy Wschodniej, Warszawa 2013, s. 276.
Pojęcie to przywołuję tutaj w znaczeniu ustanowionym i spopularyzowanym w książce:
T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. Helena Ostromęcka, Warszawa 2011.
8
Cyt. za: Lithuanian Literature, V. Kubilius (red.), Vilnius 1997, s. 111.
9
Bardzo krytycznie do nowych litewskich interpretacji wspólnej historii odniósł się na
kartach tego tomu Aleksander Brückner, prekursor badań nad dziejami Litwy, znany z życzliwego stosunku do narodu, języka i kultury litewskiej, zob. A. Brückner, Polacy i Litwini. Język
i literatura, [w:] Polska i Litwa w dziejowym stosunku, W. Baranowski (red.), Kraków 1914.
7
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rozbrzmiewały mocno także u polskich sąsiadów i nie przynosiły, bynajmniej, złagodzenia narastającego od lat konfliktu między dawnymi
współtwórcami Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
A nie tylko wypowiedzi prasowe wzbudzały zainteresowanie na arenie międzynarodowej. Vileišis, wraz z Jonasem Basanavičiusem, liderem
ruchu narodowego, był pomysłodawcą zwołania w W ilnie zjazdu Litwinów, tzw. „W ielkiego Sejmu W ileńskiego” 10, a ideę tę rozpropagowała jego
gazeta. Zjazd odbył się 4–5 grudnia 1905 r. i zgromadził ponad 2000 delegatów, z których część stanowili przedstawiciele nieokrzepłych jeszcze
i niejednolitych narodowościowo partii politycznych, pozostali natomiast
reprezentowali różne środowiska społeczne Litwy, w największym procencie społeczność wiejską 11. W pałacu Vileišisa na wileńskim Antokolu
w 1907 r. młodzi litewscy artyści zorganizowali pierw szą wystawę rodzimej sztuki, w której brał udział nieznany jeszcze szerzej swoim rodakom
M .K. Čiurlionis. Ta sama grupa kilka miesięcy później powołała do życia Litewskie Towarzystwo Sztuk Pięknych (Lietuvių Dailės Draugija).
W spaniały dom Vileišisa nie stał się jednak stałą siedzibą tego stowarzyszenia, bo zajęło go wkrótce powstałe z kolei z inicjatywy Basanavičiusa
w tym samym roku Litewskie Towarzystwo Naukowe (Lietuvių Mokslo
Draugija), instytucja o zasięgu międzynarodowym, skupiająca najwybitniejszych lituanistów epoki 12.
Bujna aktywność litewskiej inteligencji nie ograniczała się jedynie do
W ilna. W miastach guberni litewskich zawiązywały się licznie stow arzyszenia oświatowe, zajmujące się organizacją szkolnictwa w języku litewskim i placówek kulturalnych, takich jak biblioteki. Daleko od Litwy
natomiast, litewscy studenci kształcący się w rosyjskich i polskich ośrodkach akademickich tworzyli grupy propagujące wiedzę o ich ojczyźnie.
Jedną z najbardziej prężnych zbiorowości tego typu była krakowska

10

Lietuvos istorija..., op. cit., s. 516.
Więcej na ten temat zob. np.: P. Łossowski, Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki
polsko-litewskie 1883–1939, Warszawa 1985, s. 53–61; J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław
1990, s. 244–248; A. Rachuba, J. Kiaupienė, Z. Kiaupa, Historia Litwy..., op. cit., s. 324–326;
H. Wisner, Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999, s. 148–149.
12
Zaproszenie do udziału w pracach Towarzystwa przyjęli m.in.: Aleksander Bezzenberger, Jan Baudouin de Courtenay, Jânis Endzelîns, Filipp Fortunatow, Antoni Prochaska,
Michał Römer i Aleksiej Szachmatow.
11
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„Rūta”, założona przez Józefa Albina H erbaczewskiego 13, znana z opublikowania almanachu Gabija, pierwszej wspólnej wypowiedzi litewskich
m odernistów i zarazem pierwowzoru litewskiej prasy literackiej14. K rakowski almanach należał do zwiastunów niezwykłego ożywienia piśmiennictwa litewskiego. Obejmowało ono pierwsze edycje jego klasycznych już
osiągnięć: w 1905 r. ukazało się wreszcie samodzielne wydanie poematu
Anykščių šilelis Antansasa Baranauskasa, a w 1909 r. analogiczna publikacja
Metai Kristijonasa Donelaitisa 15. Równocześnie wydawano coraz liczniej
nowe dzieła pierwszego dającego się wyodrębnić pokolenia prozaików
i poetów litewskich.
Zarysowana konstelacja objawów, którą historycy wciąż uzupełniają
o kolejne składniki, układa się w obraz rzeczywistego przełomu. W ciągu
kilku lat zmieniła się funkcja działalności kulturalnej, czy też szerzej, intelektualnej – stała się ona domeną zbiorowości i intencjonalną emanacją
świadomego swej odrębności bytu narodowego, aspirującego do autonomii
politycznej, kulturowej i językowej. Wzrosło natężenie debat i sporów toczonych już nie indywidualnie i lokalnie, ale w przestrzeni publicznej
i międzynarodowej. A silniej nawet przykuwa uwagę nagromadzenie zorganizowanych aktywności, których celem była profesjonalizacja i instytucjonalizacja wielu obszarów litewskiego życia społecznego, w tym życia
kulturalnego. Zwięźle podsumował te tendencje Eugenijus Žmuida we
wprowadzeniu do najnowszego, zbiorowego opracowania dziejów literatury
litewskiej ubiegłego stulecia:
W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku naród litewski konsoliduje się, zastanawia
się nad sobą, i chociaż z trudem, zdobywa jednak uznanie międzynarodowe i tworzy własną profesjonalną kulturę. To jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy okres w rozwoju kultury i literatury, która szybko staje się dojrzała i osiąga
poziom europejski16.
13
Nazwisko Herbaczewskiego, twórcy dwujęzycznego, zapisuję w polskiej wersji, zgodnie
z pisownią przyjętą w polskiej historiografii.
14
Gabija. Rinktinė knyga paaukota Lietuvos dainiaus vyskupo A. Baranausko atminimui, knygą
sutaisė ir spaudai prirengė Juozapas Gerbačauskis, Krokuva 1907.
15
Chodzi tu o następujące wydania: A. Baranauskas, Anykščių šilelis, J. Jablonskis (red.),
Vilnius 1905; K. Donelaitis, Raštai. Pagal Rėzos, Šleicherio ir Neselmano sutaisė J. Šlapelis,
Vilnius 1909.
16
Lietuvių literatūros istorija XX amžiaus pirmoji pusė. Pirmoji knyga, V. Šatkuvienė, E. Žmuida
(red.), Vilnius 2010, s. 7.
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Omawiana tu teza była koniecznym dopełnieniem charakterystyki
przełomowej dekady, ustanawiała bowiem punkt zwrotny, dostarczający
uzasadnienia i spoiwa powyższej sekwencji zjawisk kulturowych. Należy dodać, że miała ona – i niezmiennie ma – w historiografii litewskiej
alternatywę, czy też raczej wyjaśnienie komplementarne: wzmiankowaną
już w cytowanej wypowiedzi Bohdana Cywińskiego rewolucję 1905 roku 17. Najczęściej ruch rewolucyjny jest przywoływany jako pierwotnie zewnętrzne wobec Litwy i importowane na jej ziemie w ramach procesów
ogólnorosyjskich podłoże przemian o zasadniczo politycznym charakterze.
Pojawia się w tej roli nie zamiast, lecz obok zniesienia zakazu druku 18
i powiązany jest bezpośrednio tylko z częścią elem entów newralgicznej
konstelacji (zwłaszcza ze zjazdem Litwinów w W ilnie), z pozostałymi zaś
jedynie pośrednio, jako szerokie tło. Cezura definiowana przez odzyskanie
wolności druku już na tej płaszczyźnie m a nad wykładnią „rewolucyjną”
znaczące przewagi. Trzeba zacząć od tego, że rewolucja nie tłumaczy zdarzeń wcześniejszych niż ona sama. Nie jest więc źródłem rozkwitu prasy
litewskiej jeszcze w 1904 r. i, co ważniejsze, nie niweluje znaczenia cezury „konkurencyjnej”, to znaczy nie uzasadnia ustępstwa administracji
carskiej w kwestii druku. Ale i w objaśnianiu późniejszych jej wydajność
jest ograniczona. Jak zauważyli litewscy historycy, w interesującym nas
okresie „[...] wskaźnik uprzemysłowienia dla Litwy był trzy razy niższy
niż dla całego państwa rosyjskiego. Na przełomie XIX i X X w ieku na
10 000 mieszkańców Litwy przypadało tylko 48 robotników zatrudnionych
17
A dokładniej: najpoważniejsze z wyjaśnień komplementarnych. Niekiedy bowiem w pracach litewskich historyków powraca inna jeszcze tradycja periodyzacji, zgodnie z którą litewski wiek XIX trwał od rozbiorów do 1918 r., a polityczny i kulturowy wiek XX zaczął się
wraz z powstaniem niepodległego państwa litewskiego, zob: T. Bairašauskaitė, Z. Medišauskienė, R. Miknys, Lietuvos istorija. VIII tomas, I dalis. Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia,
R. Miknys (red.), Vilnius 2011, s. 34.
18
Eksponowanie jednej z tych cezur, jak się wydaje, w mniejszym stopniu zależy od czasu
i miejsca wydania książki, a w większym od dziedziny, którą reprezentuje autor. W opracowaniach poświęconych historii politycznej dominującą pozycję zajmuje rewolucja 1905 r.,
choć towarzyszy jej zawsze zniesienie zakazu druku. W syntezach dziejów literatury litewskiej
wydanych w czasach radzieckich proporcje te są wyrównane (zob.: Lietuvių literatūros istorija,
II tomas: Kapitalizmo epocha (1861–1917), K. Korsakas (red.), Vilnius 1958, s. 282–287; L. Gudaitis, Platėjantys akiračiai. Lietuvių literatūrinė spauda 1904–1917 metais, Vilnius 1977), natomiast w nowszych zdecydowanie podnosi się znaczenie dekretu carskiego z 1904 r.
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w dużych zakładach przemysłowych” 19. Litwa nie była więc krajem robotników, lecz rolników, a inteligencja deklarująca tożsamość litewską
wywodziła się ze wsi. Dyskusyjny jest także zasięg ówczesnych wpływów
wieloetnicznych z reguły partii politycznych w społeczeństwie litewskim.
Tym samym przywołanie impulsu rewolucyjnego nie przynosi odpowiedzi
wyczerpujących. Swoboda drukowania własnych gazet, broszur i książek
natomiast tłumaczy i szybki rozwój nowego modelu komunikacji społecznej, i popularność idei rewolucyjnej.
Rozpoznanie to ma jeszcze jeden walor, którego nie posiada druga
opcja. Kiedy badacze szukają korzeni litewskiej nowoczesności w wydarzeniach rewolucyjnych, w nieunikniony sposób sytuują problem w kontekście dziejów imperium rosyjskiego. W tym ujęciu „Sejm W ileński”
i kolejne symptomy zmian na ziemiach litewskich są wynikiem tego samego algorytmu, do którego należy wojna rosyjsko-japońska, rozkwit rosyjskiej myśli demokratycznej i krwawo stłumiony strajk w Petersburgu.
To spojrzenie – pow tórzmy – jako komplementarne jest cenne poznawczo,
ale zawęża opis zagadnienia do kategorii historii politycznej i rozmywa
jego litewską specyfikę. T eza eksponująca zakaz zniesienia druku stwarza szansę, by ją „ocalić” i równocześnie osadzić w kontekście bardziej
uniwersalnym niż rosyjski, otwiera bowiem nowe perspektywy zarówno
merytoryczne, jak i metodologiczne. Perspektywy, notabene, które są
wpisane w jej treść.
Po pierwsze, „zniesienie zakazu druku” jest nie tylko początkiem nowego etapu, ale i zamknięciem poprzedniego. Kieruje więc uwagę na
wcześniejszy okres w historii Litwy, zwany w literaturze przedmiotu
„epoką zakazu druku” 20 lub „czasem przemytników książek” 21, datowany
19
E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas, Pod władzą carów. Litwa w XIX wieku, przeł. Beata
Kalęba, Kraków 2003, s. 251–252.
20
Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius, J. Girdzijauskas (red.), Vilnius 2001, s. 122.
21
Zob. V. Merkys, Knygnešių laikai 1864–1904, Vilnius 1994. Podana nazwa jest przekładem tytułu książki Merkysa. Tłumaczenie to wymaga wyjaśnienia terminologicznego: słowo
„knygnešys” dosłownie znaczy „książkonosz”, jest to jednak w języku polskim neologizm
niezrozumiały. Zamiast niego konsekwentnie stosuję słowo „przemytnik”. Wybór ten szerzej
uzasadniam w tekście: M. Niemojewski, „Knygnešiai”, czyli o narodzinach inteligencji litewskiej,
[w:] Sploty kultury, N. Dołowy-Rybińska, A. Gronowska, A. Karpowicz, I. Piotrowski, P. Rodak (red.), Warszawa 2010, s. 411–412. Tutaj chcę jedynie dodać, że określenie „przemytnik”
nie razi anachronizmem w odniesieniu do zjawisk II połowy XIX wieku, a przy tym, mimo
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od 1864 r., kiedy to administracja carska w akcie represji po upadku powstania styczniowego zakazała na obszarze guberni litewskich publikowania i posiadania jakichkolwiek wydawnictw wydrukowanych czcionką
łacińską w przekonaniu, że decyzja ta doprowadzi do ostatecznej rusyfikacji mieszkańców tego obszaru. W przytaczanych wyżej cytatach okres
ten jest opisywany jako „lata podziemnej walki” i starcia „małego narodu
z olbrzymem w obronie swoich praw”, co sugeruje, że zniesienie zakazu
było zwycięskim zwieńczeniem 40-letnich zmagań społeczności litewskiej
z zaborcą. Taka charakterystyka okresu pozwala też na przyjęcie hipotezy, że to właśnie wtedy, w ciągu tych czterech dekad, zostały zainicjowane
procesy społeczne i kulturowe, które miały swą kulminację w pierwszym
dziesięcioleciu XX wieku.
Po drugie, przedmiotem zakazu, a zarazem litewskich dążeń było słowo drukowane. Nie była to więc wyłącznie batalia o język narodowy, tym
bardziej, że zakaz, przynajmniej w pierwszej fazie tej sankcji, dotyczył
znaków pisma, nie samego brzmienia języka – dopuszczał drukowanie
testu litewskiego grażdanką. Carat wziął więc na cel alfabet, symbol przynależności do cywilizacji łacińskiej w najbardziej zaawansowanej formie
jego użycia: w technologii m echanicznej reprodukcji idei. Konsekwencje
wyeliminowania druków czcionką łacińską z życia społeczeństwa litewskiego, bliższego wciąż wspólnocie lokalnej niż etnopolitycznej, czerpiącej
ze skromnej tradycji piśmienniczej, mogły być bardzo poważne. W szak
druk to w większym jeszcze stopniu niż pismo tworzenie reprezentacji
rzeczywistości na wielką skalę, a „stworzenie reprezentacji nie jest tylko zapisem mowy lub skonstruowaniem środowiska mnemonicznego;
polega ono na stworzeniu widzialnych artefaktów, w pewnym stopniu
niezależnych od autora i wyposażonych w specjalne własności służące
kierowaniu sposobem ich interpretacji” 22. Innymi słowy, druk jest narzędziem organizacji myślenia o świecie, nową metodą obiektywizacji
wiedzy i doświadczenia, nośnikiem modernizacji. Kwestia, czy m oder-

negatywnych konotacji, dobrze oddaje charakter działalności podejmowanej przez wielu
Litwinów w tym okresie (o czym mowa w dalszej części artykułu) oraz podkreśla, że działalność
ta była niezgodna z obowiązującym, rosyjskim prawem i z tego powodu groziła poważnymi
konsekwencjami.
22
D.R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, przeł.
Marta Rakoczy, Warszawa 2010, s. 295.
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nizację tę będzie reprezentować druk łaciński, czy odmiana cyrylicy, była
w kształtowaniu się tożsamości mieszkańców guberni litewskich problemem kluczowym 23. Dlatego zasadne wydaje się spojrzenie na interesujące
nas czterdziestolecie przez pryzmat roli druku w zachodzących wówczas
procesach.
W litewskiej literaturze przedmiotu wzajemna zależność przeobrażeń
społecznych zachodzących w epoce zakazu druku i druku jako istotnego
bodźca tych przeobrażeń nie została dotychczas w pełni wyeksponow ana. Trzeba w tym m iejscu przypomnieć, że skomplikowane losy Litwy
w XX stuleciu nie sprzyjały prowadzeniu wielokierunkowych i wyczerpujących analiz tej epoki. Najpełniejszą opublikowaną do tej pory monografią tego okresu, opartą na tekstach wcześniejszych, ale przeredagowaną
i zaktualizowaną już w warunkach swobody wypowiedzi naukowej wolnej
od presji politycznej, jest książka Vytautasa Merkysa, Knygnešių laikai
1864–1904, wydana dopiero w 1994 r. 24. W pracy tej litewski historyk dokonał podsumowania stanu badań, przegląd wcześniejszych opracowań tematu zamykając następującą konkluzją:
Cała przywołana tu literatura nawet w najtrudniejszych warunkach dowodziła
aktualności problemu prowadzenia badań nad zakazem druku i wysiłkami zmierzającymi do jego przełamania, dążyła do kontynuowania tych badań i ich pogłębiania. Jednak z wielu różnych przyczyn próby te były rozproszone, nie złożyły się
dotąd w jedną znaczącą i spójną faktograficznie całość, nie zdołały nawet zapewnić
ciągłości choćby jednej koncepcji teoretycznej25.
Taka ocena dorobku poprzedników była zarazem zobowiązaniem. M erkys zaproponował więc i całościowe ujęcie wszystkich wzmiankow anych
wcześniej aspektów epoki zakazu druku, i osnowę teoretyczną. Kierunek
swoich poszukiwań nakreślił w otwierającej pracę charakterystyce omawianej epoki:
23
Zob. A. Rachuba, J. Kiaupienė, Z. Kiaupa, Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski..., op. cit.,
s. 317.
24
V. Merkys, Knygnešių laikai 1864–1904..., op. cit. Książka ta powstała ze złożenia poprawionych i zaktualizowanych wersji dwóch książek wcześniejszych: idem, Nelegalioji lietuvių
spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904 m.). Politinės jos susikūrimo aplinkybės, Vilnius 1978 oraz
idem, Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, Vilnius 1982.
25
V. Merkys, Knygnešių laikai 1864–1904..., op. cit., s. 22.
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W kontekście litewskiego odrodzenia narodowego czas przemytników książek jest
najbardziej znaczącym etapem oporu wobec rusyfikacji. Ten opór jednak nie był
jedynie bezpośrednią reakcją czy formą narodowej samoobrony, ale i czynnikiem,
który kształtował świadomość narodu, dzięki któremu dojrzewały jego aspiracje
i struktury życia społecznego, politycznego i kulturalnego26.
Zarysowanej w powyższych zdaniach myśli przewodniej Merkys pozostał wierny, gdy sięgając po instrumenty prezentacji i analizy zaczerpnięte z socjologii literatury, omawiał najważniejsze aspekty tematu.
Z punktu widzenia „dojrzewania” narodu i rosyjskich prób przeciwdziałania temu rozwojowi ukazał genezę zakazu, intencje i poczynania jego
pomysłodawców, kolejne decyzje administracji rosyjskiej mające na celu
wyeliminowanie wszelkich luk w tej prawnej konstrukcji, aby izolacja społeczeństwa litewskiego w sferze dostępu do rodzimego słowa drukowanego była całkowita. By szczegółowo opisać przebieg tego procesu, podjął
wątki indywidualnych i grupowych usiłowań wymuszenia na władzach
rosyjskich lub nierzadko wybłagania u nich cofnięcia tych decyzji. Przedstawił też dość rzadko opisywany nurt litewskich legalnych inicjatyw wydawniczych, wykorzystujących niedociągnięcia aktów prawnych oraz historię powstania i recepcji niewielkiego zestawu publikacji, które pojawiły
się w obiegu księgarskim całkowicie zgodnie z dyrektywami urzędników,
a więc były drukowane grażdanką. W głównej części tomu zaprezentował,
korzystając w dużej mierze z metod statystycznych, początki ruchu przem ytniczego, jego rozkwit i skalę wysiłków przemytników, jak również
sposoby formowania, strukturę i zasięg działania ich organizacji. Najciekawszym z teoretycznego punktu widzenia jest rozdział poświęcony funkcjom druku w omawianym okresie 27. Skupił się w nim Merkys na druku
jako narzędziu walki politycznej i oświaty. W tej części książki, skoncentrowanej na rozprzestrzenianiu się w środowiskach litewskich dyskursu
politycznego oraz przekonania, że umiejętność pisania i czytania to podstawowa kompetencja społeczna, wywód Merkysa najbliższy jest ujęciu
proponowanemu w niniejszym tekście, z kilkom a jednak różnicami. Otóż
litewski historyk wybrał jako dominującą metodę opisową, zdając bardzo

26
27

Ibidem, s. 9.
Ibidem, rozdział Spauda kaip mokymo ir politinės kovos priemonė, s. 293–325.
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szczegółowo udokumentowaną relację z działań i wydarzeń, ale rozważania teoretyczne ograniczając do podkreślenia wagi relacjonowanych faktów
dla ogólnie pojętego przebudzenia narodowego. Podkreślenie to przy tym
dotyczy przede wszystkim kwestii rodzimego języka i tożsamości narodowej. Co zaś najważniejsze, litewskiego historyka zainteresował głównie
społeczny wpływ drukowanych treści, a nie konsekwencje tak powszechnego użycia nośnika tych treści. Sam druk pozostał w pracy M erkysa
właściwie medium „przezroczystym”. W śród licznych pytań, które postawił autor, nie ma tych o wpływ właściwości druku i jego specyficznego
zaistnienia w tej fazie dziejów Litwy na kształt świadomości Litwinów.
Interpretacja M erkysa zmierza raczej w przeciwnym kierunku: potrzeba
posiadania własnego słowa drukowanego miałaby tu być dowodem na coraz silniejszy oddźwięk idei narodowej wśród Litwinów.
Już nie opisowy, a wręcz encyklopedyczny profil miała druga pozycja
M erkysa poświęcona czasom przemytników książek, wydana równolegle
z monografią i stanowiąca jej dopełnienie. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904 to liczący 2854 hasła, oparty głównie na rosyjskich
archiwach policyjnych i sądowych spis osób, które poniosły konsekwencje
prawne w związku z ich zaangażowaniem w działalność przemytniczą.
Poszczególne hasła obejmują podstawow e dane osobowe, informacje o okolicznościach zatrzymania oraz wykaz druków, przechwyconych w trakcie
tych zatrzymań przez carskich funkcjonariuszy. Listę uczestników ruchu
uzupełnił indeks kilkuset epizodów, w których nikt nie został poddany
represjom, ale zakazane druki wpadły w ręce przedstawicieli carskiej administracji. Całość nie tylko uzupełniała pracę monograficzną drobiazgowym
zestawieniem faktów i źródeł, ale i swą wymową wzmacniała zasadniczą
tezę Merkysa o narodowym i wolnościowym charakterze działalności przemytniczej, uwypuklając wymiar walki i ofiary. Tę perspektywę potwierdzał zresztą autor we wstępie, ponownie i w lekko tylko zmienionej wersji
wskazując rys dystynktywny epoki, w której „z przedstawicieli rozproszonych społeczności wiejskich i innych odizolowanych grup uformował się
właściwy naród” 28. Znamienne, że w powracającej tu koncepcji Merkysa
zwieńczeniem okresu była rewolucja 1905 r., nie zaś zniesienie zakazu
28

V. Merkys, Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias. 1864–1904: Informacinė knyga, Vilnius
1994, s. 5.
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druku. Historyk, który w wielu swoich pracach powracał do kwestii litewskiego odrodzenia narodowego, uznawał więc polityczny porządek dziejów
narodu za istotniejszy niż porządek historii kultury.
U jęcie zaproponowane przez M erkysa zostało przyjęte w historiografii
litewskiej jako modelowe. Kolejni badacze korzystali i z wzorca formalnego, tworząc zestawienia encyklopedyczne, z których najobszerniejsze
zawiera wszystkie znane dzisiaj nazwiska współtwórców ruchu przemytniczego 29, i z metody opisu, jak w syntetycznych opracowaniach dziejów
literatury litewskiej, gdzie omawia się najczęściej te aspekty epoki, które
wydzielił Merkys 30. Na tym tle zwraca uwagę książka innego znawcy
okresu zakazu druku, Rimantasa Vėbry, złożona z artykułów powstałych
na przestrzeni 30 lat. W iększą część tej pracy zajm ują analizy materiałów
i rozważania nad problemami szczegółowymi związanymi z działalnością
przemytników książek. Z układu samodzielnych pierwotnie, ale poprawionych tekstów wydanych na nowo pod w spólnym tytułem wyłania się
jednak obraz wieloletnich poszukiwań Vėbry, które doprowadziły go do
wniosków wyrażonych najpełniej w rozdziale opatrzonym tytułem „Ar
viskas pasakyta apie knygnešius?” („Czy o przemytnikach książek powiedziano już wszystko?”). Zgodnie z tytułem, autor sporządził w krótkim
tekście listę pytań, które w jego opinii nie doczekały się wyczerpujących
odpowiedzi, same odpowiedzi zaś jedynie naszkicował jako wskazanie
kierunków przyszłych badań. Ale już zakres pytań pozwala stwierdzić, że
Vėbra postrzegał epokę zakazu druku jako zagadnienie przekraczające ramy problematyki tożsamości narodowej. Nie rezygnując z niej bynajmniej,
podkreślał, że zniesienie zakazu druku przez carat w 1904 r. oznaczało
„przyznanie, że naród litewski istnieje, posiada własną kulturę, swoją inteligencję, literaturę itd.” 31. Akcentował więc kulturowy wymiar istnienia

29
B. Kaluškevičius, K. Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius 2004.
Książka jest rozszerzeniem pracy Merkysa i zawiera 5880 haseł osobowych, obejmuje bowiem
osoby związane z ruchem przemytniczym pośrednio, w tym nauczycieli tajnego, domowego
nauczania oraz te, które nigdy nie zostały zatrzymane przez carskie służby podczas transportowania druków. Obecnie jest to największy istniejący wykaz uczestników przemytniczego
przedsięwzięcia, angażujących się w nie na wszystkich etapach.
30
Zob. Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius..., op. cit., s. 122–133.
31
R. Vėbra, Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais, Vilnius 1996, s. 234. Cytowany rozdział został umieszczony w końcowej części książki, jako najmłodszy chronologicznie.
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narodu. Zauważał też, że warto wrócić do kwestii zróżnicowania środowisk biorących udział w ruchu przemytniczym, bo nie przyświecały im
przecież te same cele. Co więcej, badacz zasugerował, że należy przyjrzeć się związkom między „złożonym mechanizmem przemytu książek” 32
a mentalnością ludzi, którzy w tych działaniach uczestniczyli. Jest to
w litewskiej literaturze przedmiotu jedna z najbardziej zdecydowanych
prób ustanowienia w refleksji nad czasem przemytników książek perspektywy antropologicznej. Próba ta zakończyła się jednak w fazie opracowania
katalogu zadań do wykonania.
Za przyjęciem takiej perspektywy – by podjąć i poszerzyć sugestie
Vėbry – przemawia również fakt, że epoka zakazu druku była okresem
tyleż obfitym w procesy, co niejednorodnym, a jej jedyną wyrazistą sygnaturą były ewoluujące w form ie i skali zmagania o wolność słowa drukowanego. D ało jej początek zarządzenie wileńskiego generał-gubernatora
M ichaiła Murawjowa, wysłane 17 czerwca 1864 r. do wydziału cenzury
w tym mieście, zawierające następujący ustęp:
Przesyłając egzemplarz elementarza litewskiego, wydrukowanego literami rosyjskimi, zarazem zalecam Komitetowi jako konieczne od tej pory przestrzeganie
następujących zasad: nie wolno dopuszczać do druku ani jednego litewskiego elementarza, napisanego polskimi literami, a dopuszczać do druku tylko takie, które
zostaną przepisane z użyciem liter rosyjskich zgodnie z załączonym wzorem33.
Zarządzenie wsławionego okrucieństwem gubernatora sugerowało kierunek „naprawy”, ale dotyczyło jedynie konkretnego typu publikacji.
W 1865 roku stanowisko gubernatora objął po M urawjowie Konstantin
Kaufman, administrator bardziej doświadczony i zdeterminowany. Ten
rychło uświadomił sobie, że jego poprzednik, pacyfikując Litwę militarnie, koordynując wywózkę skazanych na Sybir i nadzorując liczne egzekucje, przeprowadzane publicznie w W ilnie 34 i w Kownie, nie dopilnował
Wcześniejsze rozdziały, zawierające przede wszystkim zestawienia i analizy materiałów źródłowych, nie przynoszą, niestety, odpowiedzi na zadane w nim przez autora pytania, ale są
to teksty znacznie starsze, które posłużyły po latach za źródło nowych przemyśleń.
32
Ibidem, s. 235.
33
Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. II tomas (1861–1917), V. Merkys (red.), Vilnius 1965, s. 109.
34
Sceną tych egzekucji był największy plac Wilna, Plac Łukiski. Jedno z bardziej reprezentacyjnych miejsc miasta nie zapisało się zbyt dobrze w pamięci jego mieszkańców. Najpierw
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długofalowych zam ierzeń rusyfikacyjnych, w związku z tym Litwini nie
odczuwali na razie wystarczająco boleśnie skutków wstępnych zaleceń
odnoszących się do działalności wydawniczej. Ponieważ sam nie musiał
angażować się już w kwestie dotyczące bezpośrednio powstania, podjął
kroki zmierzające do w yeliminowania luk i niedopatrzeń w regulacjach
„porządkujących” działalność wydawniczą w granicach Litwy i poza nimi.
W e wrześniu 1865 r. sporządził dokument, który przypieczętował, jak
się mogło wydawać, los książki litewskiej, języka i nauczania w guberniach litewskich. Był to oficjalny list do rosyjskiego ministra spraw wewnętrznych, w którym Kaufman pisał:
Przyjąwszy do wiadomości wszystkie przedstawione wyżej kwestie, uznałem za
konieczne:
1. Zlecić kierownictwu wileńskiego okręgu szkolnego zajęcie się wydaniem możliwie największej liczby książek i podręczników do nauczania czytania w narzeczach litewskim i żmudzkim, ale rosyjskimi literami i
2. Zwrócić się do wszystkich gubernatorów guberni z postulatem zabronienia
wszystkim producentom typografii, litografii i chromalitografii prac przygotowawczych do wydania jakichkolwiek druków w narzeczach litewskim i żmudzkim łacińsko-polskimi literami; po drugie, aby w ramach swoich uprawnień
zapobiegli przewożeniu, sprzedaży i rozprzestrzenianiu jakichkolwiek druków
wydanych we wskazanych narzeczach łacińsko-polskimi literami [...]35.
Były to pierwsze z wielu decyzji, które, przypomnijmy, miały w rezultacie zahamować wszelkie przejawy myśli narodowej na obszarze Litwy
i doprowadzić do całkowitej integracji zbiorowości litewskiej ze społeczeństwem rosyjskim. Trzeba przy tym dodać, że w tym samym celu na m ocy
innych rozporządzeń Kaufmana wprowadzono też na niem al całym terenie guberni litewskich, przede wszystkim w dopiero założonych szkołach
elementarnych, obowiązek nauczania w języku rosyjskim, bez możliwości
prowadzenia kursów języka polskiego, a zwłaszcza litewskiego 36.
upodobał je sobie Murawjow – „Wieszatiel”; w latach II wojny światowej, podczas okupacji
niemieckiej, mieściła się tutaj siedziba gestapo. Po wojnie budynek i właściwie cały plac przejęło NKWD. Obecnie mieszczą się tam obiekty upamiętniające litewskie ofiary kolejnych
okupacji.
35
List K. Kaufmana do ministra spraw wewnętrznych Rosji, kopia (w języku rosyjskim)
[w:], R. Vėbra, Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais, op. cit., s. 36.
36
Nieco swobodniejsze przepisy obowiązywały na terenie guberni suwalskiej, gdzie w szkołach dopuszczano lekcje języka litewskiego. Szczegółowo sytuację tę omówiono w pracy:
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Nadzieje carskich urzędników na szybką rusyfikację okazały się płonne, a ich wysiłki przyniosły efekty przeciwne do zamierzonych. Zakaz
w ciągu kilku lat znacznie poszerzył grono tych Litwinów, którzy zaczęli
domagać się prawa do posiadania książek i czasopism we własnym języku.
Do nielicznej grupy inteligencji deklarującej tożsamość litewską, głównie
księży pochodzących ze wsi, świeckich nauczycieli i urzędników niższego szczebla, dołączyli wkrótce studenci litewscy, stypendyści i synowie
zamożniejszych włościan, coraz częściej pojawiający się na rosyjskich
uczelniach, oraz chłopi. Podejmowane przez te grupy na przestrzeni
omawianych czterech dekad aktywności zmierzające do zamanifestowania
własnej odrębności narodowej otrzymały w historiografii litewskiej – jak
już wyżej wspomniano – zbiorcze miano „ruchu odrodzenia narodowego”,
ale zdecydowana większość tych aktywności była związana z próbami odrodzenia litewskiego słowa drukowanego. Nie należy jednak przez to rozumieć, że ruch narodowy i walka o wolność druku to zjawiska tożsame.
Owszem, walka ta była zasadniczym i najspójniejszym nurtem ruchu narodowego, ale także działaniem o większym areale oddziaływania społecznego, a rów nocześnie celem samym w sobie, niepodporządkowanym
jednej, precyzyjnie zdefiniowanej determinancie.
Jej postaci zmieniały się zależnie od reakcji władz rosyjskich. Najpierw księgarnie na terenie Litwy rozprowadzały zupełnie legalnie książki
wydane przed zakazem. Potem, gdy zapasy się wyczerpały, poszczególne
pozycje dodrukowywano, a przy tym antydatowano tak, aby dodruki mogły
udawać pozycje wydane przed laty. Gdy możliwości i tego, nielegalnego
już, rozwiązania się wyczerpały, sięgnięto po praktyki językowe z zakresu
komunikacji biurokratycznej: prośby, petycje i w nioski kierowane przez
pojedyncze osoby, zazwyczaj wydawców, lub przez całe grupy, do odpowiednich instytucji państwa rosyjskiego z zamiarem uzyskania zgody na
publikację konkretnego tytułu bądź wymuszenia na władzach – pod różnymi pretekstami – decyzji o odstąpieniu od zakazu w ogóle. W śród autorów takich dokumentów przeważali chłopi, co dowodzi, że nie druk nawet,
a już samo pragnienie jego posiadania rodziło potrzebę samoorganizacji
E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas, Pod władzą carów. Litwa w XIX wieku..., op. cit., zwłaszcza rozdział Oświata w warunkach otwartej rusyfikacji, s. 296–307.
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w warstwie, która wcześniej takich inicjatyw nie podejmowała 37. W tym
samym czasie litewscy inteligenci, zajmujący się amatorsko lub zupełnie
profesjonalnie działalnością naukową, przede wszystkim w obszarze etnografii i językoznawstwa, starali się, przy wsparciu uczonych rosyjskich,
wydawać teksty litewskie w rosyjskich wydawnictwach akademickich
jako materiały naukowe 38. Zdecydowana większość tych usiłowań zakończyła się niepowodzeniem, w tej kwestii bowiem urzędy rosyjskie były
nieustępliwe. Marzącym o własnym książkach i pismach Litwinom pozostawało znaleźć inne rozwiązanie, z konieczności sprzeczne z postawą
legalistyczną.
Znalazł je biskup żmudzki Motiejus Valančius, zwolennik idei narodowej, organizator instytucji kulturalnych i bractw trzeźwości w podległych mu parafiach. W ysokiej rangi duchowny znał księży katolickich
o litewskim rodowodzie, żyjących i sprawujących posługę kapłańską
w parafiach litewskich na terytorium Prus, a dokładniej w ich wschodniej
części, w miastach i miasteczkach tzw. Litwy Pruskiej (lub Litwy Mniejszej). Sam parając się pisarstwem w języku rodzimym, znał też doskonale
udział Litwy Pruskiej w rozwoju piśmiennictwa litewskiego, datowany od
czasów pierwszej litewskiej książki drukowanej, Katechizmu Mažvydasa 39.
Do tej tradycji postanowił nawiązać i rozpoczął we współpracy z pruskimi
duchownymi drukowanie książek litewskich poza granicami imperium
rosyjskiego. Projekt ten wymagał jednak zaangażowania kolejnych osób,
które dostarczałyby rękopisy i pieniądze na ich opublikowanie do Prus,
a gotowe publikacje z powrotem na ziemie litewskie pod zaborem rosyjskim. Biskupowi udało się przekonać do tego pomysłu kilkunastu śmiałków, którzy podjęli się tego zadania. W ten sposób w 1867 r. powstała
pierwsza grupa knygnešiai – przemytników książek 40, prekursorów ruchu

37

V. Merkys, Knygnešių laikai 1864–1904..., op. cit., s. 161.
Zob. J. Tumas-Vaižgantas, Lietuvių literatūros paskaitos: draudžiamasis laikas: lietuvių literatūra rusų raidėmis ir broliai Juškos-Juškevičiai, Kaunas 1924.
39
Zob. M. Niemojewski, Katechizm Martynasa Mažvydasa – o narodzinach litewskiego słowa
drukowanego, „Przegląd Środkowo-Wschodni” 2018, nr 3, s. 71.
40
Była to grupa kilkunastoosobowa, mająca za zadanie przenieść z drukarni w Prusach
i dostarczyć do biskupa kilka broszur jego autorstwa. Uczestnicy tego epizodu szybko jednak zauważyli, że można w ten sposób dostarczyć na terytorium litewskie pod zaborem rosyjskim znacznie więcej wydawnictw.
38
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tak niezwykłego i wyjątkowego nawet w hojnie obdarzonej barwnymi
dziejami Europie Środkowo-W schodniej, że w 2004 r. został on wpisany
na listę niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO.
Skupiona na wytwarzaniu i rozpowszechnianiu druków litewskich aktywność grupki inicjatorów przekształciła się wkrótce w wielki ruch społeczny – co jest nazwą umowną, bo nie posiadał on przywódców, centrów
koordynacyjnych i instytucji – którego uczestnikami byli przede wszystkim mieszkańcy wsi. To oni stanowili większość spośród blisko sześciu
tysięcy ludzi, biorących udział w przedsięwzięciu na najbardziej niebezpiecznych etapach jego realizacji 41. W swym apogeum bowiem ruch miał
strukturę wielostopniową: składał się z autorów i mecenasów, drukarzy,
magazynierów i dystrybutorów oraz tych, którzy mogli zapłacić najpoważniejszą cenę w razie schwytania przez policję po jednej lub drugiej
stronie granicy – przemytników. Tworzył też sieci o lokalnym zasięgu,
stowarzyszenia przemytnicze, z których największe, „Garšvių draugija” czy
„Sietynas”, liczyły po kilkudziesięciu członków pochodzących na ogół
z sąsiadujących ze sobą miejscowości. Dokładna liczba osób należących do
stowarzyszeń trudna jest do ustalenia, bo wbrew nazwie nie były to jeszcze
sformalizowane organizacje, lecz grupy oparte raczej na więzi bezpośredniej, o wspólnotowym charakterze. Według wciąż weryfikowanych ustaleń
w drukarniach Litwy Pruskiej wydano 2687 pozycji (nie licząc czasopism),
a kilkaset kolejnych publikacji powstało za oceanem, w enklawach litewskich w Stanach Zjednoczonych 42. W iększość z nich trafiła w okresie
zakazu druku na ziemie litewskie, głównie dzięki wysiłkom przemytników, którzy docierali do celu nie tylko przez granicę prusko-rosyjską. Nie
sposób dokładnie określić, ile egzemplarzy tych wydawnictw przeniesiono
lub przewieziono w ciągu 40 lat, bo siatki przemytnicze nie dokumentowały na ogół swojej działalności. Dane zakładów drukarskich oraz kartoteki policyjne – jedno z istotniejszych źródeł statystycznych na temat
okresu – pozwoliły ustalić, że była to liczba wyrażana w milionach 43.
Czas przemytników książek nie należał tylko do nich. W 1883 r. ukazała się „Aušra”, pierwsze czasopismo redagowane po litewsku i adreso41

Zob. B. Kaluškievičius, K. Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904..., op. cit.
Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius..., op. cit., s. 130.
43
Najdokładniejsze dane dotyczące nielegalnej produkcji wydawniczej zob. R. Vėbra,
Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais, op. cit., s. 210–223.
42
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wane do mieszkańców Litwy pod zaborem rosyjskim. Jego założyciel,
Jonas Basanavičius, jeden z liderów litewskiego odrodzenia narodowego,
lekarz po studiach w Moskwie, pracujący w szpitalu w Bułgarii, mimo
oddalenia zdołał zorganizować redakcję i zaplecze wydawnicze w Prusach,
a co więcej, przekształcić pismo w ośrodek kultury (innych pozbawiona
własnej uczelni wyższej Litwa nie miała), wokół którego zgromadziło się
kilkuset współpracowników, protektorów, sym patyków i korespondentów,
zapewne znaczna część ówczesnej litewskiej inteligencji świeckiej. „Aušra”
nie oferowała przejrzystego programu politycznego czy społecznego, poza akcentowaniem wielkości litewskiej historii i w ścisłym z tym motywem powiązaniu, lecz nie zawsze konsekwentnie przedstawianej, sprawy
narodowej. Jak pisze M ałgorzata Litwinowicz-Droździel, „znaczeniem
było samo istnienie gazety” 44. I właśnie przez swoją obecność w społeczności litewskiej, nawet jeśli skromną – nakład żadnego z 40 numerów
nie przekroczył 1000 egzemplarzy, a sporo sztuk wpadło w ręce żandarmerii – pismo przyczyniło się do wprowadzenia Litwinów w reguły dyskursu politycznego, dało wzorzec czasopiśmiennictwa i integracji warstw
wykształconych (nierzadko integrujących się przeciw pismu). Było dowodem, że nawet w warunkach zakazu druku dotarcie do zainteresowanych
czytelników litewskich jest możliwe. W ślad za „Aušrą”, która przetrwała trzy lata, poszły kolejne tytuły: propagujący idee demokratyczne
„Varpas”, katolickie „Apžvalga” i „Tėvynės Sargas”. Zalążki „epidemii
czasopiśmiennictwa” pojawiły się na długo przed jej ogłoszeniem.
Byłoby też nadużyciem sugerować, że szeroki zasięg ruchu przemytniczego oznaczał ostateczne wykrystalizowanie się wśród Litwinów postawy nacjonalistycznej. Motywacje poszczególnych grup, zaangażowanych
w kolportowanie wydawnictw lub należących do grona odbiorców publikacji, były odmienne. Nieliczni spośród ich reprezentantów mieli jasny
obraz wspólnoty wyobrażonej i kierowali się w pierwszym rzędzie jej
dobrem. Dla wielu z nich opór wobec mechanizmów rusyfikacji polegał
przede wszystkim na obronie wolności religijnej, na wytrwałości w wierze
katolickiej w czasie, gdy administracja rosyjska podejmowała działania
zmierzające do narzucenia na tym obszarze prawosławia jako wyznania
dominującego. Rzeź w Krożach, jak nazywa się to zdarzenie w historio44

M. Litwinowicz-Droździel, O starożytnościach litewskich. Mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 2008, s. 204.
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grafii, czyli brutalna rozprawa jazdy kozackiej z obrońcami przeznaczonego do likwidacji kościoła katolickiego w żmudzkim miasteczku, zapisała
się w dziejach jako symbol heroizmu katolików, konsolidujący Litwinów,
Żmudzinów i Polaków 45. Ponieważ większość przemycanych wydawnictw
stanowiły pozycje o tematyce religijnej, ruch knygnešiai służył wydatnie
i temu wymiarowi walki z zaborcą. Co więcej, wielu biorących do ręki
litewskie książki, a nawet sami piszący je, nie postrzegali udziału w nielegalnym obiegu wydawniczym jako stanowczej deklaracji narodowościowej. Antanas Baranauskas, autor i czytelnik, dzięki wspomnianemu już
poematowi przez pokolenie Basanavičiusa 46 uznany za duchowego patrona
sprawy litewskiej, otwarcie zdystansował się od radykalnych, jak na owe
czasy, postulatów i roszczeń redaktora „Aušry” i pozostał orędownikiem
tradycji przedrozbiorowej wspólnoty narodów 47. Choć więc nielegalne druki bez wątpienia wspierały i rozpowszechniały myśl narodową, ich rola
w kształtowaniu postaw, form tożsam ości i świadomości Litwinów oraz
wzorów relacji społecznych była znacznie bardziej rozległa. Okres ten
w pewnym stopniu przypominał wczesną epokę obecności druku w cywilizacji zachodniej:
Jak informują historycy kultury, już pierwsze stulecie jego funkcjonowania było
świadkiem burzliwego rozwoju oficyn wydawniczych, publikowanych tytułów i nakładów, doskonalenia techniki drukarskiej, powstania wielu instytucji związanych
z książką i jej rozlicznymi, stopniowo ujawniającymi się funkcjami, a także z kolejnymi kręgami czytelników, rosnącymi wraz z emancypacją języków narodowych
i wprowadzaniem ich do obiegu drukowanego. Równolegle rozwijał się proces odkrywania i urzeczywistniania wewnętrznych własności druku, reguł komunikacji,
jakie stwarzał, w tym na nowo określonych ról twórcy i odbiorcy, a także nowego
typu dyskursu implikowanego przez te reguły48 .
45
Więcej na ten temat zob.: Proces krożan przed Izbą Sądową Wileńską na podstawie aktów
sądowych i innych dokumentów, Kraków 1896.
46
Antanas Baranauskas urodził się w 1835 r., Jonas Basanavičius w 1851 r. Różnica to pozornie niewielka, ale w tym czasie oznaczała i inne pokolenie, i zupełnie inny typ świadomości historycznej.
47
Wybór ten okazał się dla Baranauskasa dramatyczny – niedawni litewscy wielbiciele
i entuzjaści uznali go wkrótce potem niemal za zdrajcę sprawy narodowej. Szerzej o tym
w książce: E. Aleksandravičius, Antanas Baranauskas. Szlak wieszcza, przeł. Jadwiga Rogoża,
Tomasz Błaszczak, Sejny 2014.
48
G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008,
s. 293–294. Autor cytowanego fragmentu wspomina o historykach kultury, zajmujących się
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W drugiej połowie XIX wieku książka drukowana w języku litewskim
miała już za sobą ponad 300-letnią tradycję, nie m ożna więc mówić
o sytuacji równoważnej. Istotnych analogii jednak nie brakuje. Dopiero
w okresie zakazu druku rozrosła się i ustabilizowała infrastruktura wydawnicza, wytwarzająca publikacje litewskie. Jej bazą były istniejące wcześniej
drukarnie w miastach pruskich, które działały teraz w nowej roli, zaopatrując w publikacje mieszkańców guberni litewskich, a przy okazji przygotowując wykwalifikowanych specjalistów i zaplecze techniczne, czyli
podłoże dla szybkiego rozkwitu czasopiśmiennictwa litewskiego po zniesieniu zakazu. W okół słowa drukowanego uformowały się pierwowzory
przyszłych instytucji kultury: z jednej strony redakcje czasopism, pełniące funkcję rzeczywistych i symbolicznych centrów, z drugiej stowarzyszenia przemytników książek, jako podwaliny samoorganizacji na szczeblu
lokalnym. Należy tu dodać, że samoorganizacja obejmowała również dobrze rozwinięty kompleks prywatnego, nielegalnego nauczania w języku
litewskim, organicznie powiązany z dystrybucją publikacji, zwłaszcza edukacyjnych. Nakłady druków i liczba tytułów wydanych w ciągu 40 lat
przewyższały osiągnięcia litewskiej książki drukowanej od jej pojawienia
się w XVI wieku. Kręgi czytelników powiększały się w tych dekadach
gwałtownie, a potrzebę czytania wyprzedzała i przewyższała zasięgiem
potrzeba posiadania druków, kontaktu z książką, udziału w jej obiegu.
Nowe grupy odbiorców rekrutowały się z warstw społecznych wcześniej
czytelnictwem zainteresowanych w nikłym stopniu i rozrastały się – paradoksalnie – nie dzięki emancypacji języka narodowego, bo ten, jak
wspomniano, miał już swoją „historię druku”, ale w odpowiedzi na jego
administracyjne wyeliminowanie ze sfery komunikacji społecznej. Popyt
na książki w języku litewskim złożone łacińską czcionką i poświęcone
problematyką druku. Warto więc w tym miejscu przypomnieć przynajmniej podstawowe prace poruszające tę tematykę lub do niej wprowadzające i dostępne w języku polskim: L. Febvre,
H.-J. Martin, Narodziny książki, przeł. Anna Kocot, Maria Wodzyńska-Walicka, Warszawa
2014; J. Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa. Studia nad literaturą, rodziną, kulturą
i państwem, przeł. Grzegorz Godlewski, Warszawa 2006; R. Harris, Racjonalność a umysł
piśmienny, przeł. Marta Rakoczy, Warszawa 2014; H.A. Innis, Nachylenie komunikacyjne, przeł.
Anna Melon-Regulska, [w:] Communicare. Almanach antropologiczny, Warszawa 2007, t. 2;
M. McLuhan, Wybór pism, wyb. J. Fuksiewicz, przeł. Karol Jakubowicz, Warszawa 1975;
idem, Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, Jacek M. Stokłosa, Poznań 2001; D.R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania..., op. cit.; W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. Józef Japola, Lublin 1992.
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tematyce litewskiej skłonił wydawców do sięgnięcia po prace powstałe
w pierwszej połowie XIX wieku, które wtedy nie znalazły wydawców nie
z powodu ingerencji cenzury, lecz z braku szerszego grona nabywców
czytających w tym języku. Simonas Daukantas, autor pierwszej napisanej
po litewsku historii Litwy, zmarły w roku wprowadzenia zakazu, za życia
wydał tylko jedną z kilku ukończonych już prac, opublikowaną w 1845 r.
w Petersburgu 49. Przed końcem stulecia jego główne dzieła ukazywały się
kilkakrotnie i cieszyły się ogromną popularnością, mimo kar grożących za
ich przechowywanie i mimo tego, że trzeba było za nie zapłacić.
Nielegalny obieg wydawniczy miał bowiem jeszcze jeden aspekt, który
skłania do szukania porównań z epoki narodzin druku – ekonomiczny.
Drukarnie w Prusach były przedsiębiorstwami. Niezależnie od idei, której ich właściciele gotowi byli służyć, musiały przynosić zysk. Przemytnicy i dystrybutorzy również nie rozdawali książek za darmo. Zajęcie
tak absorbujące i tak ryzykowne miało swoją cenę. W rezultacie nowa
społeczność czytelnicza wraz z książkami nabywała doświadczenia w funkcjonowaniu nowoczesnych mechanizmów rynkowych.
W okresie tym ukonstytuowała się pierwsza generacja pisarzy litewskich. L iteraci i publicyści debiutujący wówczas byli raczej entuzjastami,
niż rzemieślnikami pióra. W spomniany Jonas Basanavičius był lekarzem,
podobnie jak prozaik, poeta, publicysta i krytyk Vincas K udirka, autor
hymnu litewskiego. Žemaitė, prekursorka litewskiego realizmu krytycznego, wraz z mężem uprawiała ziemię i zaczęła pisać po ukończeniu
40. roku życia. Juozas Tumas-Vaižgantas i Maironis byli duchownymi,
szaty duchowne przywdziewało zresztą na co dzień około 80% spośród
wykształconych i poświęcających się działalności kulturalnej Litwinów.
Entuzjazm, zaangażowanie i skuteczne czerpanie z wzorów obcych jednak
wystarczyły, by już w tym pokoleniu nabierały kształtu i reguły profesji,
i wyobrażenia o jej społecznej roli i randze. Awans do świata znormatywizowanych dyskursów nie był przywilejem wyłącznie twórców i ludzi
wykształconych. Jurgis Bielinis, jeden z pierwszych i najdłużej aktywnych
przemytników książek, uznany później za w zór osobowy tej profesji, był
synem chłopskim i choć marzył o zdobyciu wykształcenia – jak zapewnia-

49

J. Laukys [Simonas Daukantas], Būdas senovės – lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, Petropilis
1845.
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ją autorzy poświęconych mu wspom nień 50 – z braku środków zakończył
edukację na podstawowym poziomie. Kolejne podejmowane przez niego
próby kontynuowania nauki w miastach litewskich i łotewskich dowodziły, że zajmowanie się gospodarstwem odziedziczonym po ojcu nie
zaspokajało jego ambicji. M ożna więc przypuszczać, że gdy rozpoczynał
pracę przemytniczą jako współpracownik biskupa Valančiusa, jednego
z prekursorów ruchu, widział w niej szansę na ucieczkę od wiejskiego
życia i godziwe dochody. U schyłku swej działalności był już nie tylko
szeroko znanym (i poszukiwanym przez policję) przem ytnikiem książek,
ale i wydawcą oraz redaktorem własnej, nieregularnie publikowanej gazetki o tematyce politycznej. Jego koncepcje polityczne nie były ani oryginalne, ani nawet dojrzałe, nie w tym jednak rzecz. Istotne było to, że
przez ciągłą styczność ze słowem drukowanym Bielinis zmienił swój status
społeczny i sposób uczestnictwa w życiu społecznym; odkrył nową metodę porządkowania myśli i potęgę „punktu widzenia” 51, odkrył też obieg
komunikacji, który pozwalał mu własną ocenę rzeczywistości przedstawić publicznie i w kontekście innych ocen. Śladem Bielinisa poszło wielu
innych litewskich włościan. Tak głęboka transformacja możliwa była nie
dzięki odezwom ideologów, ale dzięki pracy drukarzy.
Jeśli więc w pierwszej dekadzie XX wieku kultura litewska ujawniła
się światu jako dojrzała i nowoczesna kultura narodowa, nie było to konsekwencją gwałtownego i nadzwyczajnego kryzysu, nawet tak istotnego,
jak rewolucja 1905 r., lecz trwającego 40 lat procesu jej kształtowania.
W trakcie tego procesu z więzi wspólnotowej wyłoniła się tożsamość na50
Wspomnienia przemytników książek i świadków ich działalności zostały zebrane i wydane w dwóch tomach jeszcze w okresie międzywojennym przez byłego przemytnika książek,
działacza ruchu narodowego, publicystę i polityka, Petrasa Ruseckasa. Oba tomy doczekały się
wznowienia pod koniec XX wieku: Knygnešys. 1864–1904, P. Ruseckas (red.), Vilnius 1992, t. I
(reprint na podstawie wydania Knygnešys. 1864–1904, P. Ruseckas (red.), Kaunas 1926, t. I)
i Knygnešys 1864–1904, P. Ruseckas (red.), Vilnius 1992, t. II (reprint na podstawie wydania
Knygnešys. 1864–1904, P. Ruseckas (red.), Kaunas 1928, t. I). Kilka lat później badacz epoki
zakazu druku, Vytautas Merkys, wydał tom oznaczony jako trzeci, zawierający materiały
archiwalne, których Ruseckas w swoich publikacjach nie uwzględnił. Książka ta dedykowana
była pierwszemu archiwiście ruchu przemytników: Knygnešys 1864–1904. Petrui Ruseckui pagerbti, V. Merkys (red.), Vilnius 1997, t. III. Trzytomowy cykl to najważniejsza edycja źródeł
do badania epoki zakazu druku i działań przemytników książek.
51
Szerzej na temat takiego ujęcia konsekwencji druku: M. McLuhan, Wybór pism..., op. cit.,
s. 211 i dalsze.
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rodowa, oparta na poczuciu odrębności własnego języka, własnej tradycji
i historii. Proces ten został jednak zainicjowany nie przez szczególną
erupcję idei narodowej, ale przez wprowadzony przez zaborcę zakaz druku, a realizowany był w toku zmagań o wolność słowa drukowanego. Z tej
perspektywy zniesienie zakazu, a tym samym uwolnienie wytworzonych
w okresie zakazu praktyk kulturowych, można uznać za cezurę określającą
próg litewskiej nowoczesności, czas przemytników książek zaś za genezę
nowej epoki, a zarazem za właściwy Europie Środkowo-W schodniej wariant rozwoju kultury druku.

Bibliografia
Aleksandravičius E., Antanas Baranauskas. Szlak wieszcza, przeł. J. Rogoża,
T. Błaszczak, Sejny 2014.
Aleksandravičius E., Kulakauskas A., Pod władzą carów. Litwa w XIX wieku, przeł.
B. Kalęba, Kraków 2003.
Baranauskas A., Anykščių šilelis, J. Jablonskis (red.), Vilnius 1905.
Bairašauskaitė T., Medišauskienė Z., Miknys R., Lietuvos istorija. VIII tomas, I dalis. Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia, R. Miknys (red.), Vilnius 2011.
Brückner A., Polacy i Litwini. Język i literatura, [w:] Polska i Litwa w dziejowym stosunku, W. Baranowski (red.), Kraków 1914.
Cywiński B., Szańce kultur. Szkice z dziejów Europy Wschodniej, Warszawa 2013.
Donelaitis K., Raštai. Pagal Rėzos, Šleicherio ir Neselmano sutaisė J. Šlapelis, Vilnius
1909.
Febvre L., Martin H.-J., Narodziny książki, przeł. A. Kocot, M. Wodzyńska-Walicka, Warszawa 2014.
Gabija. Rinktinė knyga paaukota Lietuvos dainiaus vyskupo A. Baranausko atminimui,
knygą sutaisė ir spaudai prirengė Juozapas Gerbačauskis, Krokuva 1907.
Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Kraków 2015.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2010.
Godlewski G., Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa
2008.
Goody J., Logika pisma a organizacja społeczeństwa. Studia nad literaturą, rodziną,
kulturą i państwem, przeł. G. Godlewski, Warszawa 2006.
Gudaitis L., Platėjantys akiračiai. Lietuvių literatūrinė spauda 1904–1917 metais,
Vilnius 1977.

278

Marcin Niemojewski

Harris R., Racjonalność a umysł piśmienny, przeł. M. Rakoczy, Warszawa 2014.
Innis H.A., Nachylenie komunikacyjne, przeł. A. Melon-Regulska, [w:] Communicare.
Almanach antropologiczny, Warszawa 2007, t. 2.
Kaluškievičius B., Misius K., Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius
2004.
Knygnešys. 1864–1904, P. Ruseckas (red.), Vilnius 1992, t. I (reprint na podstawie
wydania Knygnešys. 1864–1904, P. Ruseckas (red.), Kaunas 1926, t. I).
Knygnešys 1864–1904, P. Ruseckas (red.), Vilnius 1992, t. II (reprint na podstawie
wydania Knygnešys. 1864–1904, P. Ruseckas (red.), Kaunas 1928, t. II).
Knygnešys 1864–1904. Petrui Ruseckui pagerbti, V. Merkys (red.), Vilnius 1997, t. III.
Kubilius V., Lietuvių literatūros istorija. XX amžiaus literatūra, Vilnius 1996.
Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 2011.
Laukys J. [Simonas Daukantas], Būdas senovės – lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, Petropilis 1845.
Lietuvos istorija, A. Šapoka (red.), Vilnius 1989.
Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. II tomas (1861–1917), V. Merkys (red.), Vilnius 1965.
Lietuvių literatūros istorija, II tomas: Kapitalizmo epocha (1861–1917), K. Korsakas
(red.), Vilnius 1958.
Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius, J. Girdzijauskas (red.), Vilnius 2001.
Lietuvių literatūros istorija XX amžiaus pirmoji pusė. Pirmoji knyga, V. Šatkuvienė,
E. Žmuida (red.), Vilnius 2010.
Lithuanian Literature, V. Kubilius (red.), Vilnius 1997.
Litwinowicz-Droździel M., O starożytnościach litewskich. Mitologizacja historii
w XIX-wiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków
2008.
Łossowski P., Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939,
Warszawa 1985.
McLuhan M., Wybór pism, wyb. J. Fuksiewicz, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa
1975.
McLuhan M., Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J.M. Stokłosa, Poznań 2001.
Mencwel A., Przedwiośnie czy Potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997.
Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006.
Merkys V., Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias. 1864–1904. Informacinė knyga,
Vilnius 1994.
Merkys V., Knygnešių laikai 1864–1904, Vilnius 1994.
Merkys V., Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, Vilnius
1982.
Merkys V., Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904 m.). Politinės
jos susikūrimo aplinkybės, Vilnius 1978.

Epoka zakazu druku jako geneza litewskiej nowoczesności...

279

Niemojewski M., Katechizm Martynasa Mažvydasa – o narodzinach litewskiego słowa
drukowanego, „Przegląd Środkowo-Wschodni” 2018, nr 3.
Niemojewski M., „Knygnešiai”, czyli o narodzinach inteligencji litewskiej, [w:] Sploty
kultury, N. Dołowy-Rybińska, A. Gronowska, A. Karpowicz, I. Piotrowski,
P. Rodak (red.), Warszawa 2010.
Ochmański J., Historia Litwy, Wrocław 1990.
Olson D.R., Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania,
przeł. M. Rakoczy, Warszawa 2010.
Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin
1992.
Pomian K., Europa i jej narody, przeł. M. Szpakowska, Warszawa 1992.
Proces krożan przed Izbą Sądową Wileńską na podstawie aktów sądowych i innych
dokumentów, Kraków 1896.
Rachuba A., Kiaupienė J., Kiaupa Z., Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, część
litewską przeł. J. Karczewska-Rus, Warszawa 2009.
Tumas-Vaižgantas J., Lietuvių literatūros paskaitos: draudžiamasis laikas: lietuvių literatūra rusų raidėmis ir broliai Juškos-Juškevičiai, Kaunas 1924.
Wisner H., Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999.
Vėbra R., Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais, Vilnius 1996.
Venclova T., Kształty nadziei, Warszawa 1985.

EPOKA ZAKAZU DRUKU JAKO GENEZA LITEWSKIEJ NOWOCZESNOŚCI
– ZARYS PERSPEKTYW
7 maja 1904 r. dekretem carskim został zniesiony zakaz druku w języku litewskim czcionką łacińską. Było to punkt zwrotny w rozwoju litewskiego życia
społecznego, politycznego i kulturalnego, jedna z cezur wyznaczających początek
litewskiej nowoczesności. Wydarzenie to zamykało bowiem okres w dziejach Litwy,
w historiografii litewskiej nazywany „epoką zakazu druku” lub „czasem przemytników książek”, trwający od 1864 r., kiedy to władze carskie po upadku powstania
styczniowego zakazały na obszarze guberni litewskich publikowania i posiadania
jakichkolwiek wydawnictw wydrukowanych czcionką inną niż rosyjska grażdanka.
W ciągu czterech dekad zmagań Litwinów z rosyjską restrykcją zostały zainicjowane procesy kształtujące ich nowoczesną świadomość narodową i strukturę życia
społecznego. Powstały w tym czasie pierwsze instytucje kultury skupiające nową
generację inteligencji, posługującej się z wyboru językiem litewskim, narodziły się
nowe formy samoorganizacji i obiegi idei. Genezy tych procesów trzeba szukać
w upowszechnieniu form i praktyk słowa drukowanego, dostępnego dzięki nielegalnej i dobrze zorganizowanej sieci publikacji i dystrybucji wydawnictw. Z tej
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perspektywy okres, w którym powstały zalążki litewskiej nowoczesności, był charakterystycznym dla Europy Środkowo-Wschodniej wariantem rozwoju kultury
druku.
Słowa kluczowe: Litwa na przełomie XIX i XX wieku, nowoczesność, okres
zakazu druku, przemytnicy książek, kultura druku.

THE PERIOD OF LITHUANIAN PRESS BAN AS THE ORIGINS OF LITHUANIAN
MODERNITY – OUTLINE OF APPROACHES
On May 7, 1904 the prohibition against the Lithuanian press was lifted. It was
one of the most significant events that had a direct influence on the evolution
of Lithuanian cultural, political and social life. Because of its importance it can
be considered as the beginning of Lithuanian modernity. The aim of this reaserch
paper is to demonstrate the significance of this turning point and to discuss the
genesis of modern era by analysing the period preceding this event, in Lithuanian
historiography called “the era of press ban” or “the time of book smugglers”. This
period begun in 1864, when czarist authority prohibited the press in latin alphabet
and tried to enforce the Russian one. During these 40 years of Lithuanian fight for
freedom of printing, the proces of social and cultural changes were initiated. At that
time, the first cultural institutions gathering a new generation of intelligentsia,
using Lithuanian language, were born, and new forms of self-organization and
the new cycles of ideas were shaped. Those processes were related to spreading the
types and practices of printing word, available through illegal and well-organised
publishing network. From this perspective, the period in which the seeds of
Lithuanian modernity were created was a variant of the development of the
printing culture, characteristic for Central and Eastern Europe.
Keywords: Lithuania at the turn of the 19th and 20th centuries, modernity,
period of Lithuanian press ban, book smugglers, print culture.
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OKREŚLENIA DODATKOWE SZLACHTY Z SUFIKSEM -SKI
W STAROSTWIE GRABOWIECKIM W XVI WIEKU

Przedmiotem artykułu są określenia dodatkowe szlachty, czyli określenia identyfikacyjne stojące po imieniu (lub imionach) 1 z sufiksem -ski.
Typy strukturalne określeń dodatkowych w starostwie grabowieckim
w XVI wieku nie różniły się znacznie od podstawowych tego typu w innych regionach Polski, w tym również na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Podobne były też m echanizmy ich powstawania 2. Sufiks -ski
w antroponimii polskiej odgrywał i nadal odgrywa bardzo ważną rolę.
Zgodnie z danymi Katarzyny Skowronek na bazie tego sufiksu powstało

1

Pojęcie określenie dodatkowe użyte było przez badaczy w monografiach antroponimicznych [E. Wolnicz-Pawłowska, Osiemnastowieczne imiennictwo ukraińskie w dawnym województwie ruskim, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978; W. Szulowska, Imiennictwo dawnej
ziemi halickiej i lwowskiej, Warszawa 1992; idem, Dawna antroponimia Mazowsza (XV–XVII w.),
Olsztyn 2004; I. Mytnik, Antroponimia Wołynia w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2010]. Jak pisze W. Szulowska: „Jest ono w historycznych badaniach antroponimicznych bardzo przydatne
i jednoznaczne, gdyż były to elementy służące – jak dzisiejsze nazwiska – dokładniejszej
identyfikacji, ale nie spełniały – poza wyjątkami – najistotniejszych cech dzisiejszych nazwisk,
tj. nie były ani niezmienne, ani dziedziczne” ibidem, s. 89.
2
Por. J. Bubak, Kształtowanie się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Kraków
1986, s. 39–41; W. Szulowska, Dawna..., op .cit., s. 89–92; Z. Kaleta, Historia nazwisk polskich
na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV wiek), Warszawa 2007, t. 1, s. 19–38; I. Mytnik, Antroponimia Wołynia..., op. cit., s. 151–154; M. Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII–XVIII wieku, Lublin 2014, s. 44–47; A. Sieradzki, Poznańskie derywaty
nazwiskowe XVI–XVIII wieku, Poznań 2013; L. Dacewicz, Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.), Białystok 2014.
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około 30% współczesnych polskich nazwisk 3. W skazują na to badania
antroponomastów zajmujących się analizą dokumentów historycznych
w różnych regionach Polski. Początkowo twierdzono, że sufiks ten tworzy
nazwiska szlacheckie 4. Jednak badania powojenne tego nie potwierdziły.
Tego typu antroponimy posiadają dwie zasadnicze funkcje: posesywną
i lokalizującą. Ta pierwsza charakterystyczna jest dla szlachty, natomiast
druga dotyczy w większości mieszczan i chłopów. Sufiks -ski początkowo
tworzący struktury odmiejscowe z czasem pełnił funkcję modelową wśród
mieszczan i chłopów 5.
Aby przybliżyć czytelnikowi omawianą problematykę, warto przedstawić tło historyczne badanego obszaru. Pierwsze wzmianki o Grabowcu
pochodzą z XIII wieku. Z racji swojego pogranicznego położenia w wyniku ścierających się wpływów ruskich, polskich i litewskich miasto przechodziło z rąk do rąk. W 1377 r. Ruś Czerwoną przyłączyła do Polski
królowa Jadwiga, natomiast w 1388 r. Grabowiec został przekazany księciu
mazowieckiemu Ziemowitowi IV 6. W 1394 r. założono w mieście parafię
rzymskokatolicką. Istniała już tutaj wówczas cerkiew i parafia obrządku
wschodniego 7. W raz z wybudowaniem kościoła i odbudowaniem zam ku
Ziem ow it założył miasto na prawie polskim 8. W 1447 r. w Sokalu nastąpiło przeniesienie Grabowca na prawo m agdeburskie 9. W 1462 r. miasto
włączono do Korony. Terytorium ziemi bełskiej przemianowanej na województwo bełskie, w skład której wchodził powiat grabowiecki, pozostało
niezmienione do I rozbioru Polski 10. Grabowiec nawiedzały częste pożary,
którym sprzyjała drewniana zabudowa. Rozwój miasta hamowały również
najazdy tatarskie. Badany obszar zamieszkiwali Polacy, Ukraińcy i Żydzi.
W 1630 r. liczba mieszkańców Grabowca wynosiła 840 osób. Jak podaje M aurycy Horn, jedynie 20 z nich to byli Żydzi. Biorąc pod uwagę, że
3

K. Skowronek, Współczesne nazwisko polskie, Kraków 2001, s. 204.
W. Taszycki, Polskie nazwiska osobowe, Kraków 1924.
5
P. Złotkowski, Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Lublin 2017, s. 61.
6
W. Jaroszyński, Siedem wieków Grabowca, Lublin 1991, s. 12.
7
Ibidem, s. 13.
8
Ibidem.
9
Ibidem s. 15.
10
A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początku XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 33.
4
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w niedalekim Horodle mieszkało ich 10 razy więcej11, należy stwierdzić,
że w owym czasie nie należeli do licznej grupy etnicznej. Aktywność
Żydów nasila się w XVIII wieku. W skazują na to zapisy w Księgach
grodzkich. Po unii brzeskiej w 1596 r. część prawosławnych przeszła do
Kościoła greckokatolickiego. Taki stan rzeczy miał wpływ na polonizację.
Jak pisze Mikołaj Roszczenko: „W wyniku unii brzeskiej Kościół prawosławny stracił swe dawne prawa i przywileje, nie był też uznawany przez
króla. Unia brzeska stała się początkiem długiego okresu walk i sporów
o cerkwie i cmentarze pomiędzy prawosławnymi (nazywano ich wówczas
najczęściej dyzunitami) a unitami, popieranymi przez Kościół katolicki
i władzę państwową na czele z królem Zygmuntem III” 12. Sytuacja prawosławnych uległa poprawie po objęciu tronu przez W ładysława IV, który
uznał istnienie hierarchii prawosławnej w Rzeczypospolitej 13. W związku z tym było zróżnicowane etnicznie i wyznaniowe. Skutkowało to wykształceniem się specyficznej wspólnoty wyznaniowej, która na przestrzeni
wieków ulegała zm ianie. Miasto miało charakter rzemieślniczo-rolniczy.
Handlem zajmowali się przeważnie Żydzi. Działały tu dwa cechy: ślusarski i szewski 14. W lecie 1772 r. do powiatu grabowieckiego wkroczyły
wojska austriackie, w związku z tym zmienił się podział administracyjny,
miasto zaś utraciło status powiatowego. W XIX wieku Grabowiec tracił
na znaczeniu, wybuchały liczne pożary, zmniejszała się liczba mieszkańców, duży wpływ na słabą kondycję miasta miało przejście w ręce prywatne. Skutkowało to tym, że Komitet Urządzający w Królestwie w 1869 r.
zamienił miasto na osadę.
Starostwo grabowieckie położone było na pograniczu polsko-ruskim,
gdzie obok siebie znajdowała się ludność polsko- i ukraińskojęzyczna. W arunki takie sprzyjały powstaniu bilingwizmu 15. Duży wpływ na kształto-

11
M. Horn, Zaludnienie województwa bełskiego w 1630 r., „Roczniki Dziejów Społecznych
i Gospodarczych” 1959, t. XXI, s. 67–97, s. 92.
12
M. Roszczenko, Kleszczele, Bielsk Podlaski–Kleszczele 2002, s. 63.
13
Ibidem s. 64.
14
J. Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990, s. 42.
15
Wskazują na to badania nad toponimią badanego terenu przeprowadzone przez Barbarę
Czopek. Zob. B. Czopek, Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988; F. Czyżewski, Bilingwizm
na obszarze wschodniej Lubelszczyzny. Stan historyczny i współczesny, „Polszczyzna północno-wschodnia” 1999, nr 2, s. 41–60.
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wanie się bilingwizmu miało utworzenie chełmskiej diecezji unickiej. Na
wiek XVII i XVIII przypada polonizacja mieszczan z Dubienki, Horodła,
Łaszczowa, Tyszowców (województwo bełskie) 16. Na polonizowanie się
mieszkańców starostwa grabowieckiego wskazuje analiza tekstów grabowieckich z lat 1566–1569 dokonana przez W ładysława Kuraszkiewicza 17.
Baza źródłowa wykorzystana w niniejszym artykule obejmuje księgi
grodzkie grabowieckie z XVI stulecia. Są one bardzo dobrym materiałem
do badania określeń dodatkowych wszystkich warstw społecznych, jednak
należy podkreślić, że większość zapisów dotyczy warstwy uprzywilejowanej. Dotyczą spraw spornych i transakcji majątkowych. K sięgi znajdujące
się w kręgu moich zainteresowań nie były dotychczas obiektem badań
onomastów. Zachowały się w stanie na ogół dobrym, jednak analizę utrudnia nieprecyzyjna pisownia badanych antroponimów. Z podobnymi problemami spotykali się również inni badacze 18. Do tych problemów można
zaliczyć niekonsekwencje w stosowaniu znaków interpunkcyjnych oraz
zapisów wielką literą. Stosowano również różne litery na oznaczenie tej
samej głoski: np.:
– c // k: Comorowskÿ // Komorowski; – h // ch: Podhorecѕki // Podchorecѕki; – c //
cz: Olesniki // Olesnÿcѕkÿ; – i // y: Horissowski // Horysowski; – i // ÿ: Saparowski
// Saparowskÿ; – s // ss: Rusian // Russian; – s // sѕ: Zamoÿskÿ // Zamoysѕkÿ; – t //
th: Witkowski // Vithkowskÿ; – v // w: Witkowski // Vithkowskÿ; – z // Ѕ:
Zukowskÿ // Ѕukowskj.
Dokumenty zapisywano po łacinie, wyjątkowo w języku polskim.
W szystkie materiały są zdeponowane w Lubelskim Archiwum Państwowym.
Nazwy miejscowe, które są podstawą syntetycznych OD, zostały potwierdzone w SEM oraz SG. Poniżej została podana egzemplifikacja źród16
J. Kość, Z historii polsko-ukraińskich związków językowych we wschodniej Lubelszczyźnie,
[w:] Między Wschodem a Zachodem, cz. 4, Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim, J. Bartmiński, M. Łesiow (red.), Lublin 1992, s. 101–110, s. 105.
17
W. Kuraszkiewicz, Z przeszłości narzecza zamojskiego, „Pamiętnik Lubelski” 1938, t. 3,
s. 201–246.
18
W. Szulowska, Imiennictwo..., op. cit., s. 11; Por. E. Wolnicz-Pawłowska, Antroponimia
łemkowska na tle polskim i słowackim XVI–XIX wiek, Warszawa 1993, s. 10–12; L. Citko, Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w., Białystok 2001, s. 18–19; M. Kojder, Antroponimia historyczna..., op. cit., s. 21.

Określenia dodatkowe szlachty z sufiksem -ski w starostwie...

285

łowa (wielkim i literami OD uwspółcześnione, następnie zapis w wersji
oryginalnej oraz źródło i numer karty, dodano także nazwę miejscowości,
od której OD zostało urobione) ilustrująca analizowane typy OD.
OD z sufiksem -ski (i jego wariantami):
BIERNASZOWSKI: Nobily Jacobi Biernasowski 1583 KGW161 356, Nobilis
Jacobus Biernasѕowski actor 1589 KZG23 14, Gnosus Jacobus Biernasѕowskÿ 1597
KZG9 376 od n. m. Biernaszowice, SEM. BIERNATOWSKI: Nobilis Nicolai
Biernathowskÿ 1569 KZG4 589 od n. m. Biernatów, SG. BŁĘDOWSKI: Nobilem
Stanislaum Błendowski 1585 KGW161 959 od n. m. Błędowo, SG. BRANICKI:
Gnosi Pauli Branicѕkÿ actor 1595 KZG24 33 od n. m. Branica, SEM, SG. BRODOWSKI: Nobilis Nicolaus Brodowski 1589 KGW162 585 od n. m. Brody, SG.
BRONIOWSKI: Gnosi Samsonis Broniowskÿ 1595 KZG24 39 od n. m. Bronowice,
SG. BRZOZOWSKI: Generosus Christophorus Brzozowski 1586 KGW162 13 od
n. m. Brzozów, SG. BUCZYŃSKI: Nobilis Adamus Bucѕÿnskÿ 1586 KGW162 210
od n. m. Buczyn, SG. BUSZKOWSKI: Nobilis Albertus Busѕkowski actor 1599
KZG24 1011 od n. m. Buszków, SG. CHACZYŃSKI: Nobilis Joannes Chacѕinski
1586 KZG22 709 od n. m. Haczyska, SG. CHRZANOWSKI: Nobilis Stanislaus
Chrѕanowski 1590 KGW162 1087 od n. m. Chrzanów, SG. CIECISZOWSKI:
gerosi. Joannis Cѕecѕsѕowskj actor 1541 KZG1 88; Gnosus Petrus Cѕicѕisѕowski capt.
grabowiens. 1586 KGW162 172; Laboriosus Paulus de villa Cѕermno subditus
Gnosi Pauli Cѕiecѕisѕowskj 1594 KZG9 185; Generosi Elio Cѕiecѕisѕowskj 1596
KZG24 327; od n. m. CIEŃSKI: Nobilis Joannes Cѕienskj 1598 KZG9 488 od
n. m. Cienia Wielka, SEM. CZAJKOWSKI: Nobilis Stanislaus Cѕajkowski 1590
KGW162 837 od n. m. Czajkowice, SG. CZARNOŁOSKI: Nobilis Mathias
Cѕarnoloski 1586 KGW162 187 Nobilis Nicolaus Cѕarnoloski 1590 KGW162 855 od
n. m. Czarnołozy, SG. CZASŁAWASKI: Nobilis Simon Cѕasławski 1589 KGW162
467 od n. m. Czasławice, SG. CZESŁAWSKI: Nobilis Polonia Masłowska Consors
Nobilis Joannis Cѕesławski 1599 KZG24 913 od n. m. Czesławice, SG. CZYŻOWSKI: Gnosum Stanislaum Cѕyrѕowskÿ 1590 KGW162 1013 od n. m. Czyżów,
SG. DANILECKI: Nobilis Christophorus Danilecѕki actor 1586 KGW161 1389;
Nobilem Adamum Danilecѕkj 1541 KZG1 86 od n. m. Daniłów, SG. DENISOWSKI: Nobilis Petrus Denisowskÿ 1595 KZG24 33 od n. m. Denisów, SG.
DŁUSKI: Nobilis Bartholomeus Dłuskj actor 1599 KZG24 975 od n. m. Długie,
SEM, SG. DOBROSZOWSKI: Nobilis Georgius Dobroszowski actor 1588 KGW162
425 od n. m. Dobroszyce, SG. DRAMIŃSKI: Nobilis Albertus Draminski 1583
KGW161 452; Nobilis Alberti Draminski 1586 KGW161 1387od n. m. Dramino,
SG. DROHICZAŃSKI: Generosi Martini Drochicѕanskj Actor 1590 KZG23 81
od n. m. Drohiczany, SG. GDESZYŃSKI: Nobilis Nicolaÿ Gdesѕinskÿ 1578
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KZG21 592; Gnosos Caspar Malchor Gdesѕinscki 1581 KZG22 26; Gnosum
Christophorum Gdesѕÿnskÿ 1586 KGW162 190 od n. m. Gdeszyn, SG. GLISZCZYŃSKI: Gnosi Joannis Gliscѕinskj 1594 KZG23 1313 od n. m. Gliszcz, SG.
GODZISZOWSKI: Nobilis Christophorus Godѕisѕowskÿ 1598 KZG9 484 od n. m.
Godziszów, SG. GORZKOWSKI: Nobilem Paulum Gorzkowski 1583 KGW161 558
od n. m. Gorzków, SG. GRABOWSKI: Gnosus Laurentius Grabowskÿ Notarius
1598 KZG9 478 od n. m. Grabów, SG. GROCHOWSKI: Nobilis Raphael Grochowski 1585 KGW161 992 od n. m. Grochowo, SG. GWIAZDOWSKI: Nobilis
Marcus Gwiaztowski Philipowic 1586 KGW162 167 od n. m. Gwiazdowo, SEM.
HORYSZOWSKI: Gnosus ... Adamo Horissowski 1570 KZG4 722; Gnosi Blasÿ
Horysowski 1590 KGW162 709 od n. m. Horyszów, SG. HRODOŁOWSKI: Generosus Jacobus Hrodÿłowskÿ 1598 KZG9 535; Nobilis Nikodemus Hrodilowskj 1578
KZG21 449 od n. m. Horodyłowicze (n. m. niepotwierdzona w słownikach).
IŁOWIECKI: Nobilem Laurentium Ilowÿecѕkÿ 1541 KZG1 80; bilis Stanislaus
Iłowiecѕki 1583 KGW161 558 od n. m. Iłowiec, SG. JAHODYŃSKI: Gnosus
Caspar Jahodÿnskÿ 1590 KZG9 66 od n. m. Jahodyn, SG. JARZĄBKOWSKI:
Nobilis Nicolaus Jarѕąbkowski actor 1593 KGW162 1558 od n. m. Jarząbkowo, SG.
JASTRZĘBSKI: nobilÿ Joann. Jastrѕębskÿ 1591 KGW162 1196 od n. m. Jastrząbka, SG. JELOWSKI: Nobilis Martinus Jelowski 1585 KGW161 1191 od n. m.
Jelowice, SEM. KACZKOWSKI: Nobilis Stanislaus Kacѕkowskÿ actor 1592
KGW162 1369 od n. m. Kaczków, SG. KARPIŃSKI: Gnosus Laurentius Karpinskj
Actor 1593 KGW162 1537 od n. m. Karpin, SG. KARWOWSKI: Nobilis
Albertus Karwowsky procurator 1591 KGW162 1280 od n. m. Karwowo, SEM.
KASPERSKI: Nobilis Paulus Casperskÿ 1593 KZG9 161 od n. m. Kasprów, SEM.
KAWECKI: Nobilis Kasper Kawecѕki 1569 KZG4 611 od n. m. Kawki, SG.
KIERZYŃSKI: Nbl. Nicolaus Kierѕinskÿ Actor 1593 KZG23 979 od n. m. Kierzki,
SG. KŁOSOWSKI: Nobilis Bartolomeus Kłossowski 1590 KGW162 896 od n. m.
Kłosów, SG. KOLANOWSKI: Generosa Anna relicta consors olim Generosi
Joannis Kolanowski Actrix 1599 KZG24 1075 od n. m. Kolanów, SEM. KOMOROWSKI: Nobilem Jacobum Comorowskÿ 1541 KZG1 87; Gnosus ... Casparo
Komorowski 1570 KZG4 722 150; Laboriosus Olÿssko de Ksirѕostany Subditus
Nobilis Valentini Komorowskÿ 1575 KZG21 86; Nobilÿ Georgÿ Komorowskÿ
1590 KZG9 150; Nbl Nicolai Komorowski Baltaѕarowicz 1590 KGW162 919;
Nobilis Andr. Komorowski 1594 KZG23 1489; Nobilis Nicolai Komorowskÿ 1595
KZG24 40 od n. m. Komorów, SEM, SG. KONIUSKI: N. Stanislai Koniuski 1585
KGW161 986 od n. m. Koniuchy, SG. KORYCKI: Gnosi Stanislai Koricѕki notarj
Belѕen. 1591 KGW162 1262 od n. m. Koryce, SG. KOWALOWSKI: Nobilis
Ludovicus Kowalowski 1589 KGW162 522 od n. m. Kowalówka, SG. KOZUBSKI:
Nobilis Stanislaus Koѕubski 1585 KGW161 1171 od n. m. Kozuby, SG. KRASUSKI: Nobilis Stanislai Krasuski 1594 KZG23 1461 od n. m. Krasusza Zembry,
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SEM. KRUPSKI: Gnoso Hieronimo Krupski 1583 KZG22 606 od n. m. Krupe,
SEM. KUCZOWSKI: Nobilis Sebastiani Kucѕowskÿ 1599 KZG9 953 od n. m.
Kucze, SEM. KUSZYCKI: Nobilis Melchior Kusѕÿcѕkj 1590 KZG23 81 od n.
m. Koszyce, SG. LASKOWSKI: Gnosi Gaspari Laskowski 1584 KGW161 939 od
n. m. Lasków, SG. LIPKOWSKI: Nobilis Abrahami Lipkowskj 1578 KZG21 787
od n. m. Lipków, SG. LIPSKI: Nobili Swetosław Lipski 1571 KZG1 234; Gnosi
Swiętoslai Lipskj Tribuni Hrodlen. 1599 KZG9 795; Nobilibus Swiętoslao Lipskj
Tribuno Hrodlen 1599 KZG24 977 od n. m. Lipa, SG. LITWINOWSKI: Gnosus
Albertus Lithwinowskÿ 1598 KZG9 436 od n. m. Litwinów, SEM. ŁABĘCKI:
Nobilis Martinus Łabencѕki 1590 KGW162 992 od n. m. Łabędź, SEM. ŁAPCZYŃSKI: gnosa margaretha de Dѕierąѕna consors Gnosi Valentini Lapcѕinski
actrix 1590 KGW162 918 od n. m. Łapczyn, SG. ŁASZCZOWSKI: Nobili Paulo
Lasѕcѕowski 1597 KZG9 253 od n. m. Łaszczów, SG. ŁOZIŃSKI: Nobilis Joannes
Łoѕinski 1590 KGW162 855 od n. m. Łozina, SEM. ŁYSAKOWSKI: Gnosus
Nicolaus Lisakowski Castello Lubacѕuvin. ... 1570 KZG4 722 od n. m. Łysaków,
SEM. MAGNUSZOWSKI: Generosus Joannes Magnusѕowskÿ arendator oppidi
Skjirbiesow actor 1541 KZG1 80 od n. m. Magnuszew, SG. MARCINOWSKI:
Gnosus Petrus Marcѕinowskÿ actor 1541 KZG1 86 od n. m. Marcinów, SG. MASZOWSKI: Nobilis Petrus Masѕowski actor 1585 KGW161 1259 od n. m. Maszów,
SEM, SG. MIKOŁAJOWSKI: Nobilis Wenceslaus Mikołaiowski 1588 KGW162
279 od n. m. Mikołajów, SEM, SG. MIŁOCKI: Nobilis Jacobus Miłocѕki 1589
KGW162 581 od n. m. Miłowanie, SEM. MISIOWSKI: Gnosus Jacobus Misiowski
1599 KZG9 1051 od n. m. Misiów, SG. MODRYŃSKI: Gnosus ... Stanislaus
Modrynski ... 1570 KZG4 722 od n. m. Modryń, SEM. MRUCZYŃSKI: Generoso
Alberto Mrucѕinski 1591 KGW162 1203 od n. m. Mruczyn, SG. NOSKOWSKI:
Generosi Andrea Noskowski 1596 KZG24 351 od n. m. Noski, Nosków, SG.
OLEŚNICKI: Gnosi Jaroslai Olesnÿcѕkÿ 1598 KZG24 824 od n. m. Oleśniki, SG.
ORCHOWSKI: vice Captus Nobili Alberto Orchowskj 1591 KGW162 1177 od n.
m. Orchów, SG. ORYSZOWSKI: N. Stanislai Orÿsѕowski 1585 KGW161 1208 od
n. m. Horyszów, SG, odmsc., zob. Horyszowski. PAŁUCKI: Generosus Stanislaus
Pałucѕki 1597 KZG9 292 od n. m. Pałuki, SG. PLISKOWSKI: Nobilis Joannes
Pliskowski 1589 KGW162 667 od n. m. Plisków, SG. PODHORECKI: Nobili
Nicolao Podhorecѕki 1571 KZG1 297; Sebastiano Vinarski et Bartolomeo Podchorecѕki Camerarÿs actorum 1590 KZG9 79; Gnosus Andreas Podhorecѕkÿ actor 1599
KZG24 1019 od n. m. Podhorce, SG. POMIANOWSKI: Nobilis Ambrosius
Pomianowski 1586 KZG22 787 od n. m. Pomianów, SG. RADOMSKI: Nobilis
Paulus Radomski 1570 KZG4 709 od n. m. Radom, SEM, SG. RADZANOWSKI:
Gnosi Nicolai Radѕanowski 1590 KGW162 861 od n. m. Radzanów, SEM, SG.
RAKOWSKI: Nobilis Petrus Rakowskj actor 1592 KGW162 1468 od n. m. Raków,
SEM, SG. ROGOWSKI: Nobilis Barholomeus Rogowskj actor 1541 KZG1 86 od n.

288

Marek Olejnik

m. Rogów, SEM, SG. ROMANOWSKI: Nobilis Nicolaus Romanowski 1553 KZG1
312 od n. m. Romanów, SEM, SG. RUCKI: Nobilem Stanislaum Rucѕki 1591
KGW162 1184 od n. m. Ruda, SEM, SG. RYBSKI: Gnosa Catherina filia oli gnosi
Valentini Rÿbski 1591 KZG23 386 od n. m. Rybie, SG. SADURSKI: Nobilem
Joannem Sadurski 1597 KZG24 693 od n. m. Szadurki, SG. SAPAROWSKI:
Gnosus Gasparus Saparowski 1588 KGW162 396; Gnosus Jacobus Saparowski actor
1590 KGW162 745; Generosus Paulus Saparowskÿ 1598 KZG9 521 od n. m.
Saporowce, SEM. SIEDLISKI: gnosi Thimotai Sÿedliskÿ 1578 KZG21 653 od n. m.
Siedliska, SG. SIEMIEŃSKI: Magnificus Joannem Siemienskÿ 1590 KGW162 901
od n. m. Siemionów, SG. SITAŃSKI: Gnosus Jacobus Sѕitanski actor 1586
KGW161 1329; Generosus Nicolaus Sitanskÿ 1598 KZG9 540 od n. m. Sitaniec,
SG. SKOMOROWSKI: Nobls. Joannes Skomorowskÿ actor; Nobilem Albertum
Skomorowskÿ 1541 KZG1 79; Nobilis Stanislai Skomorowski 1598 KZG24 788 od n.
m. Skomorochy, SG. SŁONCZEWSKI: Nobilis Caterina Sloncѕowska et Andreas
Sloncѕowski 1570 KZG4 690 od n. m. Słonkowo, SEM, SG. SŁOTWIŃSKI:
Valeriana Słotwinskiego 1590 KGW162 939 od n. m. Słotwiny, SEM, SG. SMARZEWSKI: Gnosus Matias Smarѕewski 1590 KGW162 764 od n. m. Smarzewo,
SG. SMARZOWSKI: Nobilis Mathiae Smarѕowski 1599 KZG9 1097 zob. SMARZEWSKI. SNOPKOWSKI: Generosus Jacobus Snopkowskÿ Tribunus Chełmen.
1598 KZG9 474 od n. m. Snopków, SEM, SG. SOSNKOWSKI: Nobilis Gaspar
Sosnkowski actor 1585 KGW161 957 od n. m. Sosnkowo, SEM, SG. STABROWSKI: Nobls. Georgios Stabrowskÿ 1541 KZG1 77; Generosus Petrus
Stabrowski 1583 KGW161 582 od n. m. Stabrów, SG. Gnosi. Petri Stabrowski 1585
KGW161 1152, od n. m. Stabrów, SG. STACHURSKI: Gnosus Maximilianus
Stachurskÿ 1598 KZG9 522 od n. m. Stachura, SG. ŚWIDNICKI: Gnosus
Procopius Swidnicѕkÿ 1593 KZG9 162 od n. m. Świdniki, SG. SZCZEBRZESKI:
Andreas Sѕcѕbrѕeskÿ Actor 1599 KZG9 1026 od n. m. Szczebrzeszyn, SG.
SZCZEPANOWSKI: Nobilis Joannes Sczepanowski 1583 KGW161 407 od n. m.
Szczepanowice, SG, SEM. SZYSTOWSKI: Nobls. Nicolaus Sisthowskÿ actor 1541
KZG1 87; Nobilis Ambroѕÿ Sisthowski Actor 1586 KZG22 712; Gnos. Stanislaus
Sѕistowski et Heliѕabet Sobolowna de Moniatÿcze 1585 KGW161 953; Nobilis
Albertus Sistowski 1586 KGW162 150; Nobilis Gallus Sѕÿstowski actor 1586
KGW161 1390; Gnosus Martinus Sistowski 1591 KGW162 1178 od n. m. Szystowice, SG. ŚWIDNICKI: Nobilis Ambrosius Swidnicѕkÿ actor 1541 KZG1 88;
Nobilis Joanes Swidnicѕki actor 1585 KGW161 1283 od n. m. Świdniki, SG.
TABĘDZKI: Nobilis Martinus Tabencѕki 1590 KGW162 939 od n. m. Tabędz,
SEM. TRLEŃSKI: Gnosa Catherina Trlenska relicta olim Gnosi Bernardy
Trlenskÿ 1581 KZG22 23 od n. m. Trląg, SG. TURKOWIECKI: Gnosi Valenti
Thurkowiecѕkÿ 1593 KZG23 1157 od n. m. Turkowice, SG. UDRYCKI: Gnosus
Nicolaus Udricѕki actor 1586 KGW162 153 od n. m. Udrycze, SG. WANIOWSKI:
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Nobilis Nicolaus Waniowskÿ actor 1590 KZG23 208 od n. m. Waniowice, SEM,
SG. WILCZOPOLSKI: Nobili Joannes Wilcѕopolski actor 1586 KGW162 158
od n. m. Wilczopole, SG. WINIARSKI: Nobilis Sebastianus Winiarski actor 1586
KGW161 1362 od n. m. Winiary, SG. WITKOWSKI: Nobili Alberto Vithkowskÿ
1541 KZG1 77; Gnosus Gallus Witkowskÿ 1598 KZG9 386 od n. m. Witków, SEM,
SG. WNOROWSKI: Nobilem Stanislaum Wnorowskÿ 1598 KZG9 478 od n. m.
Wnorów, SG. WOŁKOWYJSKI: Nobilis Joannes Wolkowÿiski 1583 KGW161 335
od n. m. Wołkowyje, SG. WOŻUCZYŃSKI: Gnosus Jacobus Woѕucѕynskj 1592
KGW162 1490 od n. m. Wożuczyn, SEM, SG. ZABIESLKI: Nobilis Adam
Zabielsѕki 1584 KGW161 780 od n. m. Zabiele, SEM, SG. ZAKRZOWSKI: Nobilis
Andreas Zakrѕowski 1590 KGW162 907; Nobilem Blasium Zakrѕowskj 1599 KZG9
551 od n. m. Zakrzów, SG. ZAMOJSKI: Paulus Zamoysѕkÿ actor 1585 KGW161
1307 od n. m. Zamoście, SEM, SG. ZWIARTOWSKI: Nobilis Albertus Zwiartowski 1590 KGW162 812 od n. m. Zwiartów, SG. ŻEBROWSKI: Nobilis Joannis
Zebrowski 1541 KZG1 139 od n. m. Żebrów, SG. ŻMUDZKI: Generosus Andreas
Zmudѕkÿ 1598 KZG9 507 od n. m. Żmudź, SG. ŻOŁTOWSKI: Nobilis Jacobus
Zoltowskÿ actor 1591 KGW162 1183 od n. m. Żółtowo, SEM. ŻUKOWSKI:
Chrophero. Ѕukowskj 1599 KZG24 883 od n. m. Żuków, SEM, SG. ŻULIŃSKI:
Zboѕnÿ Zulinskj 1599 KZG24 883 od n. m. Żulin, SEM, SG.
OD analityczne
Obok OD syntetycznych pojawiają się formacje, w których odmiejscowa nazwa syntetyczna znajduje się obok określenia analitycznego utworzonego bądź to od tej sam ej podstawy, bądź od innej z przyimkiem de
lub in:
BORKOWSKI: Gnosi Petri Josephi de Borkowice Borkowski 1599 KZG9 1159.
BRZESKI: Nicolaus Brѕeski de Brѕescze 1583 KGW161 421 od n. m. Brzeszcze,
SG. CHOMECKI: Nobilis Nicolaus Chomecѕki ... bonor. Villa chomeciska 1571
KZG1 253 od n. m. Chomęciska, SG. GORYSZOWSKI: Nobilis Johannes
Gorÿsѕowski in Orÿszow 1585 KGW161 952; Nobilis Stanislai Gorisѕowski de russki
Gorisѕow 1585 KGW161 983 od n. m. Horyszów, SG. HORODYŁOWSKI: Gnoso
Jacobo Hrodilowski de Horodilowice actor 1595 KZG24 106 od n. m. Horodyłowice (n. m. nie odnotowano w SEM i SG). HORYSZOWSKI: Nobilis Gallus
Horisѕowski de Rusѕkÿ Horÿsѕow 1586 KZG22 828 por. Goryszowski. HRODOŁOWSKI: Nobilis Nicolaus Hrodołowski de Hrodołowicѕe 1585 KGW161 1297 od
n. m. Hrodołowicze (nie odnotowano w SEM i SG). IŁOWIECKI: Nobili Laurentio
jłowiecѕkÿ in jłowiecѕ 1590 KGW162 770 od n. m. Iłowiec, SEM, SG. KOMOROWSKI: Nobilem Ambrosium Komorowski de Komorow 1590 KGW162 918
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od n. m. Komorów, SG. KONIŃSKI: Nobilis Stanislaus Konÿnskÿ de Koniuchÿ
1541 KZG1 148 od n. m. Koniuchy, SG. KROBONOWSKI: Nobilis Tomas
Krobonowski in Krobonosѕa 1586 KZG22 833 od n. m. Krobonosza, SG. MOJSŁAWSKI: Nobili Laurentio Moÿsławskÿ in Moÿsławicѕe 1591 KGW162 1193
od n. m. Mojsławice, SG. OLBIECKI: Gnosus Joan Olbiecѕkÿ de Olbiecin et in
Wolkowÿe 1599 KZG9 590 od n. m. Olbięcin, SG. OLEŚNICKI: Gnosus Jaroslaus
Olesnicѕkÿ de Olesnikÿ 1592 KGW162 1368; Generosus Jarolslaus Olesnicki de
Olesniki in Labunie 1599 KZG24 909 od n. m. Oleśniki, SG. ORYSZOWSKI:
Gnosus Stanislaus Orisѕowskÿ de Ruski Horisѕow 1598 KZG9 387 por. Goryszowski. PRZECISZOWSKI: Gnosus Sigismundus Prѕecisѕowskj de Perѕcisѕow
1598 KZG9 458 od n. m. Przeciszów, SG. SUCHORABSKI: Generosum
Florianum Suchorabskÿ de Suchoraby 1599 KZG9 720 od n. m. Suchoraba, SEM,
SG. TRZESZCZAŃSKI: Nobilem Antonium Trѕesѕcѕanski in Trѕesѕcѕany 1583
KGW161 625 od n. m. Trzeszczany, SG. WIERZBKOWSKI: Nbls. Stanislaus
Wyrѕbkowski de Wyrѕbkowycѕe 1570 KZG4 686 od n. m. Wierzbkowice, SG.
ZAMOJSKI: Jan Zamoÿskÿ z Ѕamoscia Canclerѕ ÿ Hetman Coronnÿ Belski 1586
KGW162 34; Illustris et Magcus Joan Zamoiski de Zamoscie 1599 KZG24 1042,
od n. m. Zamoście, SEM, SG. ZANIOWSKI: Nobilem Petrum Zaniowskÿ in
Zaniowicѕe 1578 KZG21 628 od n. m. Zaniewicze, SG. ZAPORSKI: Nblis Stanislaus Ѕaporsky de Ѕaporѕe 1569 KZG4 648 od n. m. Zaporze, SG. ŻULIŃSKI:
Nobilis Martinus Zulinskj in Zulin 1593 KZG23 1021, od n. m. Żulin, SEM, SG.
Formacje analityczne wskazują na miejscowość, skąd dany szlachcic
pochodził lub jakiej wsi był właścicielem.
Innym typem określeń odmiejscowych są nazwy syntetyczne urobione
od innej podstawy niż nazwa miejscowa w postaci wyrażenia przyimkowego de + nazwa miejscowa lub in + nazwa miejscowa. Zdarza się, że
w deskrypcjach tego typu pojawiają się dwie nazwy miejscowe o innej
podstawie niż samo OD, które wskazują na posiadany lub dzierżawiony
majątek. Do tego typu OD należą:
BIERNASZEWSKI: Nobules Jacobus Biernasѕowski in Zawalow 1583 KGW161
360 od n. m. Biernaszowice SEM. BRANICKI: Gnosus Paulus Branicѕki in
Mlodatycѕe 1591 KGW162 1312 od n. m. Branica, SG. DANIELECKI: Nobilem
Luren. Danielecѕkÿ in dancѕpole 1593 KZG23 1091 od n. m. Danielów, SG.
DĄBROWSKI: Gnosus Jacobus Dąbrowski in ѕawadow 1590 KGW162 911 od
n. m. Dąbrowa, SG. DUBANIOWSKI: Nobilis Sebasthiano Dubaniowski de villa
Dѕierąѕna 1578 KZG21 423 od n. m. Dubanowice, SG.; Gnosius Raphael Scѕibor
Dubaniowski in villa Dѕierąѕna Venator 1583 KZG22 546 od n. m. Dubanowice,
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SG. JAHODYŃSKI: Gnosus Gasparus Jahodinski de Mathcѕe et Chÿsѕowicѕe
1599 KZG9 1108 od n. m. Jahodyn, SG. LEŚNIOWOLSKI: Gnosus Procopio de
Oborÿ Lesniowolski 1599 KZG9 1022 od n. m. Lesznowola, SG. ŁAPCZYŃSKI:
Nobilis Walentinus Łapczÿnskj de Grodek 1599 KZG9 1118 od n. m. Łapczyn, SG.
ŁODZIŃSKI: Generosus Christophorus Lodѕinskÿ de Radwanowicѕe 1599 KZG9
719 od n. m. Łodzina SEM. MAKOWIECKI: Generosus Joannes Makowiecѕkÿ
in Cѕernihow 1599 KZG9 956 od n. m. Makowiec, SG, SEM. PIASECKI: Nobilis
Tomas Piaseczki de Skierbiesѕow 1583 KGW161 613 od n. m. Piaski, SG. POGROSZOWSKI: Gnosus Georgius Pogrosѕowskÿ in Ѕawalow 1590 KZG9 72 od
n. m. Pogroszewo, SEM, SG. RACHAŃSKI: Generosus Procopius Troian de
Orłow Rachansky 1598 KZG9 471 od n. m. Rachanie, SEM, SG. RADUŃSKI:
Nobilis Lucas Radunski in Sѕistowicѕe 1583 KZG22 612 od n. m. Radunin, SG.
SARNICKI: Gnosi Marcellini Sarnicѕki in Tucѕępy 1594 KZG23 1497 od n. m.
Sarnki Dolne Górne i Średnie, SEM, SG. SOBIESKI: Magnificus Marcus Sobieskÿ
de Pieliaskowicѕe 1598 KZG9 533 od n. m. Sobieszyn, SEM, SG. STABROWSKI:
Gnosi Joannis Stabrowski in Zaborѕe 1598 KZG24 865 od n. m. Stabrów, SG.
TARZYMIERSKI: Nobili Jacobi Trѕimierski in Zamoscѕie 1599 KZG9 1065 od
n. m. Tarzymiechy, SG. TOPORNICKI: Gnos. Mathias Topornicѕkj in Chmielek
1592 KGW162 1473 od n. m. Topory, SG. UDRYCKI: Gnosus Nicolaus Udrѕicѕki
in Hostÿnne 1591 KGW162 1300 od n. m. Udrycze, SG. WIELOPOLSKI:
Generosus Arcadius Wielopolski in Łascѕow 1599 KZG9 1113 od n. m. Wielopole, SEM, SG. WITWIŃSKI: Nobilis Mathias Withwinskÿ in Siedliscѕe 1581
KZG22 24 od n. m. Witwiniec, SEM, SG. WOŁKOWYJSKI: Nobilis Johannes
Wołkowiÿski in Grodek actor 1583 KGW161 625 od n. m. Wołkowyje, SG. ZAKRZOWSKI: Nobilis Antonius Zakrѕowskj in Sѕystowice 1591 KZG23 574 od
n. m. Zakrzów, SG. ZAMOJSKI: Generosus Paulus Zamoÿskÿ de Niewirkow 1590
KZG9 62 od n. m. Zamoście, SEM, SG. ŻMUDZKI: Nobilem Joannem Zmudѕkÿ
in Swidniki 1595 KZG24 41 od n. m. Żmudź, SG. ŻUKOWSKI: Gnosus
Christophorus Zukowskÿ in Tucѕapy et Wola Tucѕapska 1590 KGW162 1013
od n. m. Żuków, SEM, SG. ŻUKOWSKI: Nobilem Joannem Zukowskÿ in volia
Ѕosinska 1591 KGW162 1247 od n. m. Żuków, SEM, SG. ŻULIŃSKI: Gnosi
Joannis Zulinski in villa Zawalow 1597 KZG24 370 od n. m. Żulin, SEM, SG.
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że większość
OD z sufiksem -ski została urobiona od nazw miejscowych 19. Dla trzech
antroponimów nie udało się ustalić nazwy miejscowej, od której zostały

19

Baza materiałowa zapewne powiększy się, ponieważ kwerenda archiwalna jest kontynuowana.
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utworzone, należą do nich: DUNKOW SKI: Gnosi Stanislai Dunkowski
Actor 1571 KZG1 233. KUBICKI: Gnosus Stanislaus K ubicѕki 1590
KGW 162 842. LIMINOW SKI: Nobillis Joannes Liminowsѕki de Lacѕki
Orÿsѕow 1585 KGW 161 1037. Dwa pierwsze prawdopodobnie zostały
urobione od imion pochodnych Dunko : Donat oraz Kuba : Jakub, natomiast trzeci antroponim pozostaje dla autora nazwą niejasną.
W XVI wieku sufiks -ski służył przede w szystkim do tworzenia OD
szlachty. Nazwy miejscowe, będące podstawą określeń dodatkowych, najczęściej znajdują się na terenie starostwa grabowieckiego i na obszarach
przyległych, np.: Gdeszyn, Horyszów, Iłowiec, Koniuchy, Oleśniki, Podhorce,
Stabrów, Szczebrzeszyn, Świdniki, Tarzymiechy, Trzeszczany, Udrycze, W erbkowice itd. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że była to
szlachta związana z badanym obszarem. W yjątkowo brane są pod uwagę
nazwy spoza najbliższego otoczenia, przede wszystkim z M azowsza. M a to
uzasadnienie, ponieważ po lokowaniu miasta na prawie magdeburskim
w 1447 r. do Grabowca napływali nowi osadnicy, w większości z Mazowsza i stamtąd również pochodziły rody szlacheckie 20.
Analizowany materiał pokazuje, że warstwa uprzywilejowana była
identyfikowana przede wszystkim przez formuły dwukomponentowe, tj.
imię + OD (w analizowanych przypadkach nazwa odmiejscowa na -ski).
Natomiast formy analityczne stosow ane w nazewnictwie szlachty wydają
się dodatkiem, który miał za zadanie dyferencjować poszczególne jednostki
w rozradzających się rodach szlacheckich. W przedstawionym materiale
wyrażenia przyimkowe występują obok określeń syntetycznych. Nie była
to grupa marginalna. Jak dowodzą badacze, wyrażenia przyimkowe mogły
stać bezpośrednio po imieniu, zastępując formę syntetyczną 21.
Na podstawie wyników analizy szerszego spektrum materiału dotyczącego szlachty grabowieckiej zauważalna jest zbieżność z wynikami badań
antroponomastów zajmujących się studiami m.in. nad antroponimią szlachecką pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, mianowicie począwszy
od XVI wieku sufiks -ski dominował w OD warstwy uprzywilejowanej.
20
Szerzej na temat składu etnicznego szlachty ziemi bełskiej pisze A. Janeczek. Zob. idem,
Osadnictwo pogranicza..., op. cit., s. 120–124.
21
Por. W. Szulowska, Dawna antroponimia..., op. cit., s. 94; I. Mytnik, Antroponimia...,
op. cit., s. 167.
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Zwracają na to uwagę M. Kojder22, I. Mytnik 23, E. W olnicz-Pawłowska
i W . Szulowska 24 oraz W . Szulowska 25.
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OKREŚLENIA DODATKOWE SZLACHTY Z SUFIKSEM -SKI
W STAROSTWIE GRABOWIECKIM W XVI WIEKU
W artykule przeanalizowano XVI-wieczne określenia dodatkowe (OD) szlachty
z sufiksem -ski w starostwie grabowieckim. Baza źródłowa wykorzystana w niniejszym artykule obejmuje księgi grodzkie grabowieckie z XVI wieku. Na podstawie
przeanalizowanego materiału można wywnioskować, że antroponimy szlachty z sufiksem -ski mają postać dwuelementową (imię i nazwisko). Formy analityczne stosowane w nazewnictwie szlachty są dodatkiem, który miał za zadanie różnicować
poszczególne jednostki w rozradzających się rodach szlacheckich. W przedstawionym materiale wyrażenia przyimkowe występują obok określeń syntetycznych.
Słowa kluczowe: onomastyka, antroponimia, starostwo grabowieckie, pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie, szlachta.
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THE ADDITIONAL APPELLATION OF GENTRY WITH SUFFIX -SKI
IN STAROSTY DISTRICT OF GRABOWIEC IN 16TH CENTURY
The 16th century additional appellation (OD) of gentry in starosty district of
Grabowiec have been analyzed in the article. The source database used in the article
contains the municipal books of Grabowiec from 16th century. On the base of
analyzed material it can be concluded that gentry antroponyms with suffix -ski have
two-piece form (name and surname). Analytical forms applied in gentry naming are
addition which had a task to differentiate individual units of expanding gentry
families. In the presented material prepositional phrases appear next to synthetic
terms.
Keywords: onomastics, anthroponymy, starosty district of Grabowiec, Polish
– East Slavic borderland, gentry.
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Katarzyna Pasternak

WSPÓŁCZESNE WZORCE KOBIECOŚCI W KULTURZE
ROSYJSKIEJ (NA PRZYKŁADZIE SERIALU МАМОЧКИ) 1

Wybór zagadnienia
Tematem niniejszego artykułu jest kreowanie ról kobiecych i wzorów
kobiecości w kulturze. Tłem do zagadnienia jest rosyjska kultura, a materiał badawczy stanowią seriale. Produkcje telewizyjne w tekście traktowane są jako teksty kultury, z których można odczytać, jakie role społeczne
odgrywają kobiety, w jakie wchodzą relacje i jak funkcjonują w sferze
prywatnej oraz publicznej. Argumentem uzasadniającym słuszność prezentowanego tematu jest fakt, że badania dotyczące współczesnej kobiety
(nie tylko rosyjskiej) przez pryzmat utrwalonych wzorców kultury do tej
pory nie spotkały się z dużym zainteresowaniem. W przypadku tych badań zastosowano interdyscyplinarne podejście do tematu – łączące metody
kulturoznawcze z metodami medioznawczymi, co wynika z posługiwania
się serialem jako materiałem badawczym.
Celem przygotowanego artykułu jest zobrazowanie, w jaki sposób we
współczesnym świecie m ożemy odczytywać wzorce kultury z ogólnodostępnych źródeł. Zakładamy, że serial jest materiałem , który dociera niemal do wszystkich odbiorców nowych mediów (sam jest bowiem jedną
z ich form). W ykorzystanie serialu jako narzędzia do zbadania wzorców
kultury (sam serial można traktować jako tekst kultury, z którego odczy1

Mamuśki – tytuł w języku polskim (przekład autorki tekstu).
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tywane są treści dotyczące kobiety i kobiecości), świadczy o aktualności
i wadze podejmowanego tematu. Produkcje telewizyjne docierają do szerokiego grona odbiorców za pomocą mediów masowych i stają się jednymi
z elementów codzienności. Posiadają zatem moc oddziaływania na ludzi,
mogą ich uczyć sposobów patrzenia na świat i ugruntowywać wyobrażenia dotyczące na przykład płci. W niniejszym artykule interesuje nas pojęcie dyskursu medialnego oraz kreowanie obrazu kobiety z perspektywy
badań kulturoznawczych. Aby w dokładny sposób przestawić podjęty temat, konieczne jest posłużenie się przykładem. W pracy wykorzystany
został serial Mamuśki emitowany w Rosji od 2010 r. na kanale CTC 2.
Produkcja doczekała się dwóch sezonów, a stacja zapowiedziała emisję
trzeciego we wrześniu 2017 r.

Medialny obraz świata a serial telewizyjny – próba zdefiniowania
Zdaniem Marshalla McLuhana, technologia elektroniczna, nazywana
medium naszych czasów, przekształca oraz zmienia charakter stosunków
społecznych. W powszechnej opinii nowoczesne społeczeństwa zdobywają
wiedzę na temat świata przez media masowe, dzięki czemu bezsprzecznie
wpływają na w szystkie sfery naszego życia 3. W dzisiejszych czasach zadaniem mediów audiowizualnych jest głównie socjalizacja, wskazywanie odbiorcom jak żyć, nienawidzieć, kochać, ale także rozwiązywać codzienne
problemy. Dzięki temu media mają bardzo duży wpływ na kształtowanie
życia publicznego oraz popularyzację wybranych sposobów funkcjonowa-

2

Mamochki, http://www.imdb.com/title/tt3254038/ (dostęp: 10.12.2016). Opis serialu na
stronie internetowej: Wcześniej czy później nasze życie zmienia się i o tym, co minęło, pozostaje nam tylko wspomnienie. Komedia opowiada historię trzech kobiet, w których życiu
zachodzą wielkie zmiany. Dwie z nich są już mężatkami i mają swoje dzieci, na których
skupiają całą swoją uwagę. Trzecia z dziewcząt wciąż szuka swojego ukochanego, który spełni wszystkie jej wymagania. Czy szczęście to rodzinne życie, dzieci i problemy związane z ich
wychowaniem? Twórcy serialu skupili się przede wszystkim na problemach małżonków.
Oglądajcie i czerpcie jak najwięcej przydatnych dla siebie informacji, http://1plus1tv.ru/
series/russkie_serialy/19709-mamochki-matus-vse-serii-2016-smotret-onlayn-serial.html (dostęp:
10.12.2016).
3

Q. Fiore, M. McLuhan, War and Peace in the Global Village, New York 1968, s. 8.
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nia w świecie i wyobrażenia na jego temat 4. Rolą specjalistów zajmujących
się dziedziną mediów jest stworzenie takich scenariuszy produkcji, dzięki którym uda się wywołać odpowiednie emocje (najlepiej wzruszenie)
opinii publicznej i w ten sposób przejąć nad nią kontrolę. W ażniejsza niż
zdarzenia i fakty jest interpretacja, wykorzystanie i podporządkowanie
historii jakiejś głównej koncepcji 5.
W przypadku niniejszego artykułu bierzemy pod uwagę serial, chociaż
problem nieodzwierciedlania rzeczywistości, a interpretowania jej dotyczy wszystkich mediów, które pewne tematy poruszają, a inne ignorują.
Ponadto mogą przyczyniać się do eliminowania pewnych zdarzeń, idei,
a nawet osób ze zbiorowej świadomości 6. W ogólnym założeniu mass media powinny kierować się podobnymi kryteriami w doborze informacji,
a w opisie rzeczywistości – powszechnymi zasadami prawdy i obiektywizm u. M imo to te same zdarzenia są przedstawiane widzom w inny sposób,
podlegają odmiennej interpretacji i wartościowaniu. Na to, w jaki sposób media przekażą treści, wpływa charakter audytorium. Kenneth Burke
wymienił kilka płaszczyzn, wobec których rozpatrywana jest zasada stosowności czy też identyfikacji: idei, języka, przynależności społecznej, reguł postępowania właściwych dla danej wspólnoty oraz postaw życiowych.
W prosty sposób realizuje się zasada rynku, która bezpośrednio wskazuje,
że im bardziej jednolite społeczeństwo, do którego stosowany jest przekaz, to tym większe jest prawdopodobieństwo posiadania wspólnych ideałów i przekonań. W ten sposób łatwiej stworzyć spójny i skuteczny (pod
względem perswazji) przekaz 7. Zdaniem T omasza Gobana-Klasa, media
masowe zawsze porównywane są z przekazami innych źródeł, a także społecznym doświadczeniem odbiorców 8. Z tego powodu towarzyszący prasie,
radiu, telewizji i internetowi medialny obraz świata nie może stanowić
różnorodnego, oryginalnego i pogłębionego źródła informacji o otaczającej
4
B. Sobczak, Medialne obrazy świata z perspektywy retorycznej (na przykładzie recepcji medialnej śmierci i pochówku Czesława Miłosza), [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. Lisowski (red.), Poznań 2011, t. 18 (38), z. 2, s. 35.
5
Ibidem, s. 36.
6
E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia, Poznań 2004, s. 25–34.
7
B. Sobczak, Medialne obrazy..., op. cit., s. 37.
8
T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011, s. 46.
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nas rzeczywistości. Chociaż nie jest w pełni rzetelny i wiarygodny, to
pozwala odbiorcom stworzyć swój własny sposób patrzenia na świat9.
W łodzimierz Lenin postrzegał kino jako najważniejszą ze sztuk 10. Nie
dziwi więc, że zainteresowanie mediami – polityczne i komercyjne – wynika z ich szerokiego zasięgu społecznego oraz wizualnej atrakcyjności.
Przekaz medialny najczęściej jest interpretowany zgodnie z wymogami dominującej siły społecznej, lecz nie jest wyłącznie przez nie kształtowany.
Bezsprzecznie m edia są surowcem, który pomaga ich odbiorcom stworzyć
osobiste poglądy o świecie 11. Z uwagi na ich bezpośrednie oddziaływania
na życie jednostki, media stają się narzędziem domowym i personalnym.
Do tej grupy wpisuje się serial, który w swojej treści oddaje znane nam
środowisko oraz przekazuje dane dotyczące otaczającego nas współczesnego świata.
Seriale kwalifikuje się jako narracyjne formy telewizyjne, które w sposób regularny oraz epizodyczny prezentują historie danej grupy bohaterów.
Do ogólnego zbioru seriali telewizyjnych zaliczamy: opery mydlane, seriale fabularne, miniseriale, telenowele oraz telenowele dokumentalne 12.
Korzenie gatunku sięgają lat trzydziestych XX wieku. Jak pisał Robert
C. Allen, serial powstał w Stanach Zjednoczonych, a jego początki związane są z krótkimi słuchow iskami radiowymi dedykowanymi gospodyniom
domowym 13. Serial został przejęty przez telewizję dopiero na przełomie
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku 14. Na początku emisja programów następowała w porze przed- i popołudniowej, lecz wraz z emancypacją kobiet i zwiększeniem ich aktywności zawodowej, seriale zaczęto
transmitować wieczorami 15. Celem wszystkich typów krótkometrażowych
9
D. Kępa-Figura, P. Nowak, Językowy obraz świata a medialny obraz świata, [w:] Zeszyty
prasoznawcze, Kraków 2006, s. 51–62.
10
Ibidem, s. 45.
11
D. McQuail, Challenges for Communication Theory in the 21st Century, [w:] Changing Media and Communications. Concepts, Technologies and Ethics in Global and National Perspecitves,
Y. Zassouski, E. Varantova (red.), Moskwa 1998, s. 35.
12
W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004, s. 34.
13
W trakcie programu reklamowano różnego rodzaju produkty – środki piorące, lekarstwa
i artykuły spożywcze, dlatego głównymi odbiorczyniami miały być kobiety.
14
R.C. Allen, On Reading Soaps: A Semiotic Primer, [w:] Popular Culture. Production and Consumption, Oxford 2001, s. 232–242.
15
P. Nowicki, Co to jest telenowela, Warszawa 2006, s. 20.
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produkcji telewizyjnych stało się pokazywanie treści o pozytywnym, optymistycznym charakterze, a przynajmniej posiadających szczęśliwe zakończenie. Ze względu na to, że głównymi odbiorcam i seriali miały być
kobiety, to ich tematyka została zdominowana przez wątki odnoszące się
do życia rodzinnego, relacji osobistych, domowych i zawodowych konfliktów 16.

Wpływ wzorów kultury na kształtowanie wyobrażeń
dotyczących kobiecości i męskości
Rozpatrując przypadek „rosyjskiej kobiety” w kontekście wzorów kultury i wypełnianych przez nią ról społecznych, niezbędna jest analiza tego, w jaki sposób funkcjonuje ona w danym społeczeństwie oraz z czym
identyfikuje się przez role płci obowiązujące w danej grupie. W serialach
telewizyjnych pojawiają się przedstawienia wypełnianych w społeczeństwie (w tym przypadku rosyjskim) ról społecznych oraz wzorców kultury. Te ostatnie występują zawsze na tle rodziny i społeczeństwa oraz
zachodzących w nich konfiguracji. W ydaje się, że rodzime wzorce kulturowe (charakterystyczne dla danego społeczeństwa) znajdują swoje odbicie w postaciach pojawiających się w scenariuszach seriali telewizyjnych.
M usi istnieć również sprzężenie zwrotne między wzorami obcymi (w tym
przypadku są to wzorce zachodnie) a rodzimymi (czyli rosyjskimi). Pojawiające się w rosyjskim serialu motywy utrwalają niejako istniejące już
schematy, na przykład wzór kulturowy kobiety, która interesuje się jedynie mężczyzną-oligarchą (takie postaci pojawiają się w wielu serialach rosyjskich, których głównymi bohaterkami są reprezentantki płci pięknej
na przykład Deffchonki, Kratkij kurs schastlivoj zhizni, Anzhelika). Należy
zaznaczyć, że seriale posiadają moc kształtowania nowej rzeczywistości,
a więc nakreślania pewnych trendów, co jest podyktowane aktualnym i
wymogami społecznymi – w wielu produkcjach telewizyjnych pojawiają się postaci osób czarnoskórych czy homoseksualnych, z którymi do
niedawna bardzo rzadko konfrontowano widza (chociaż przekłada się to
16

B. Łaciak, Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór, Warszawa 2013, s. 13.
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przede wszystkim na produkcje zachodnie). Tendencje te pojawiają się
również w produkcjach telewizyjnych, których tematem przewodnim są
kulinaria – wówczas akcja serialu coraz częściej przenosi się do kuchni
znajdującej się w restauracji czy domu (przykład stanowi rosyjski serial
Kuchnia)17. Seriale zatem mogą wpływać na dane społeczeństwo, wyznaczać i utrwalać role społeczne kobiet i mężczyzn oraz wpływać na
kulturowe uwarunkowania ich ról w społeczeństwie, a więc kształtować
wzorce kultury.
Sam wzorzec kultury najprościej możemy zdefiniować jako idealną
postać wzoru. W zorzec jest konstruktem kulturowym złożonym z wartości
i znaczeń, które dzięki swojej cesze (powtarzalności wzoru) dobrze utrwaliły się w świadom ości kulturalnej jednostki lub grupy. Aby wzorce mogły
funkcjonować społecznie, muszą zostać zrekonstruowane i uświadomione
w życiu kulturowym danej grupy społecznej jako zespół norm. M oże też
wprowadzić je sama zbiorowość, na przykład w postaci tradycyjnego obyczaju. Na wzorzec wpływają również normy ustalone przez prawodawców
(w postaci kodeksów), kapłanów (za pomocą przepisów zawartych w świętych księgach) lub uczonych (mogą rekonstruować wzorce metodami
naukowymi). W zorce najczęściej tworzą konfiguracje, takie jak światopogląd czy etos.
W zorzec kulturowy to:
– regularność ludzkiego zachowania, powtarzalna struktura tego zachowania 18,
– dające się zaobserwować prawidłowości, normy, powtarzające się formy
określonych zachowań w podobnych sytuacjach 19,
– podpowiedź, jak jednostka powinna reagować w różnych sytuacjach,
znaczących dla niej samej i dla grupy, tak, aby były to zachowania

17

Prawdopodobnie moda ta spowodowana jest postmodernistyczną potrzebą „deskryptywnego opowiadania o jedzeniu”, ponieważ żyjemy w czasach, w których towarzyszy nam
wzrost refleksyjności i potrzeba estetyzacji życia. Przejawia się to przez zaangażowanie smakowe (tj. ciągłą chęć próbowania), rozwijanie wiedzy dotyczącej jedzenia, entuzjastyczne opowiadanie o jedzeniu. Na tej podstawie powstała koncepcja „estetyki relacyjnej” N. Bourriauda,
która spowodowała, że zagadnieniem jedzenia zainteresowała się również sztuka.
18

Zob. A. Kłoskowska., Modele społeczne i kultura masowa, „Przegląd Socjologiczny” 1959,
nr XII/1.
19
Zob. K. Żygulski, Wstęp do zagadnień kultury, Warszawa 1972.
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zgodne z oczekiwaniami i niepowodujące konfliktu z innymi członkami grupy 20,
– mniej lub bardziej ustalony w zbiorowości sposób zachowania i myślenia 21,
– nie tyle zadanie czy cel danej kultury, ile raczej zasada stanowiąca jej
podstawowy rdzeń, do którego w większym lub mniejszym stopniu
nawiązują wszystkie pozostałe elementy kultury 22,
– zachowanie lub myślenie, które odzwierciedla stałe sposoby działania
i myślenia członków zbiorowości 23,
– składnik świata obiektywnego, który jednostka poznaje, wartościuje
i opanowuje umysłowo oraz praktycznie realizuje i respektuje jego
postulaty 24.
Człowiek posiada szczególną zdolność przekazywana i przejmowania
społecznego dziedzictwa – przedmiotów, norm i wzorów zachowań, które
leżą u kum ulatywnego charakteru kultury. W ten sposób dokonuje się
proces przeciwstawienia kultury naturze, zwłaszcza w indywidualnym
doświadczeniu każdego człowieka 25. Należy zaznaczyć, że pojedyncza jednostka nie jest w stanie przyjąć całości kulturotwórczego dorobku ludzkości. Kultura nie wynika z natury człowieka, dlatego każda jednostka
musi być do niej wprowadzona przez poprzednie pokolenia, które nauczyły się już w niej funkcjonować. Przyjęcie obowiązujących zasad pozwala
jednostce stać się normalnym uczestnikiem grupowego życia. Musimy
pam iętać, że tylko w tym znaczeniu kultura przeciwstawia się naturze
ludzkiej w sposób wobec niej zewnętrzny, a nawet w ielokrotnie przerastający ją. Na przykład odkrycie wybitnego biologa (kultura) zawsze
będzie ważniejsze niż sam fakt jego narodzin (natura) 26. Co więcej, analizując wzorce kultury musimy pamiętać, że ludzkie zachowania stanowią
20

Zob. B. Olszewska-Dyoniziak, Człowiek – kultura – osobowość, Kraków 1991.
Zob. E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1991.
22
Zob. K. Brozi, Antropologia wartości. Kategoria standardu kulturowego w badaniach nad wartościami, Lublin 1994.
23
Zob. M. Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 1996.
24
Zob. E. Hajduk, Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Warszawa 2001.
25
A. Kłoskowska, Kultura masowa, Warszawa 1980, s. 28.
26
Ibidem, s. 29.
21
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inwarianty, które występują w świecie człowieka, ale pojawiają się także
w świecie kultury. Inwariant to czynnik, cecha lub stałe zjawisko, które
nie podlega zmianom w czasie 27. W śród ludzi występuje jako predyspozycja, która rozwija się i ujawnia pod wpływem kształtowania się człowieka i jego kontaktów z innymi ludźmi czy też ich wytworami 28. Inwariant
nie jest jednak równoznaczny z cechą człowieka. Zbliżonym terminem do
inwariantu jest uniwersalium – cecha lub zespół cech występujący wśród
jednostek, grup społecznych, kultur i języków pod warunkiem, że nie są
zbyt anatomiczne 29.
W dzisiejszych czasach badacze kultury inspirują się różnymi dyscyplinami nauk, zwłaszcza, że problem rozgraniczenia czysto społecznych
i wyłącznie kulturalnych zjawisk stanowi jedno z najbardziej skom plikowanych zagadnień. Dosyć przekonywujące wydaje się być założenie
o jedności zjawisk społeczno-kulturalnych w życiu zbiorowym ludzkości,
o czym przekonuje chociażby Antonina Kłoskowska 30. Szukanie korelacji
między różnym i dyscyplinami nauk pozwala na uzyskanie szczegółowej
typologii wzorców. Oczywiście wzorzec jest pojęciem węższym i bardziej
precyzyjnym niż sama kultura, ale wciąż niepełnym. W edług Daniela
Jabłońskiego i Lecha Ostasza, wzorce składają się z: elementu treściowego (treść), elementu nośnego i funkcyjnego, a w tórnie również z cech (rozumianych w sposób intuicyjny; cechą m oże być na przykład łatwość
przyswajania czy stabilność danego wzorca) 31.
Elementami nośnikowymi wzorca kulturowego są:
– komunikaty werbalne (słowa, wypowiedzi, bajki, metakomunikaty),
– komunikaty niewerbalne (znaki, symbole, mimika, oznaki, gesty),
– wytwory trwające przez jakiś czas poza podmiotem – zwykle ich wytwórcą (budowle, pomniki, listy, kodeksy).
Często elementy komunikowane są stylizowane, czyli łatwo zapamiętywane przez ludzi i chętnie powtarzane w danej kulturze. Komunikaty

27
Inwariant, Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/inwariant;2561925.html (dostęp: 15.10.2016).
28
D. Jabłoński, L. Ostasz, Mapa wzorców kulturowych, Olsztyn 2006, s. 12.
29
D. Brown, Human Universals, New York 1991, s. 42.
30
Takie założenie widoczne jest szczególnie w dziele Kultura masowa, Warszawa 1980.
31
D. Jabłoński, L. Ostasz, Mapa wzorców..., op. cit., s. 15.
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niewerbalne odnoszą się zaś do zachowań proponowanych i wymaganych 32.
Elementy funkcyjne stanowią:
– usprawiedliwianie (podają realne i iluzoryczne powody, tłumaczą powinność wykonania danej czynności, wyglądu danej rzeczy; starają się
uzasadniać),
– obietnica i groźba (stanowią je przesłania, które można ująć w słowach,
na przykład „uda ci się”; obietnica pozwala na oczekiwanie, groźba zaś
powoduje poczucie lęku, prowadzi zarówno do unikania, jak i atakowania),
– postulowanie i apelowanie (dotyczy postaw, których jeszcze nie ma,
ale zakłada się ich realizację; często we wzorcach występuje jako mit,
który postuluje przyszłe zachowanie) 33.
Powyższe elementy, stanowiące części składowe wzorców, opisują kulturę pod względem jej członków zgodnie z podstawowymi czynnikami
ludzkiego życia i ich relacjami z kulturą. Jednak, aby badać konkretnego
człowieka, trzeba przyjąć jakiś odgórnie obowiązujący model, który dałby
wyobrażenie na jego temat oraz opisywałby otaczające go środowisko
(w tym kulturę). Należy również uwzględnić predyspozycje, popędy i instynkty, potrzeby, nawyki, emocje, podświadomość czy intelekt badanego podmiotu. Jednostka zawsze związana jest z kontekstem trwania,
a o jej popędach czy predyspozycjach decydują również czynniki biologiczne (pewne cechy dziedziczymy genetycznie) 34. W zorce należy również badać pod względem kategorii mentalnych (mentalno-psychicznych)
oraz aksjologicznych (związanych z wartościam i i wartościowaniem). Daniel Jabłoński i Lech Ostasz, badając dany model, proponują jego uproszczenie i ustalenie kontinuum wzorców. W ażne jest również wytypowanie
dwóch skrajnych postaci danego zjawiska (jeżeli tylko możliwe jest ich
uchwycenie) oraz postać środkową. Kolejnym etapem jest odnalezienie
realizowanych w danej społeczności wzorców, które są nanoszone na
kontinuum 35. Jak pisała Ruth Benedict, historia życia każdej jednostki
jest przede wszystkim procesem przystosowania się do wzorów i zasad
32
33
34
35

Ibidem.
Ibidem.
R. Benedict, Wzory kultury, Warszawa 2002, s. 38–55.
D. Jabłoński, L. Ostasz, Mapa wzorców..., op. cit., s. 19.
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przekazanych przez tradycję społeczności, w której żyje 36. Człowiek na
początku zawsze rozpoznaje najpierw to, co „moje własne”, przynależne
do zamkniętej grupy. Zazwyczaj odcina się od nieznanej, obcej zbiorowości. Pierwotnie nie definiowano populacji jako społeczności lub narodu
oraz nie budowano kolektywów. M imo to w ramach wybranej zbiorowości jednostka ludzka stykała się z dziedzictwem kulturowym 37, które
nigdy nie było przekazywane biologicznie 38.
Kultura, podobnie jak jednostka, która funkcjonuje w jej ramach, jest
mniej więcej spójnym wzorem myślenia i działania. W obrębie każdej
kultury pojawiają się cele charakterystyczne wyłącznie dla danej grupy,
którym podporządkowują się jej członkowie. W dobrze zorganizowanej
kulturze najbardziej skrajne akty znajdują usprawiedliwienie i są przypisywane szczególnym celom 39. W obrębie kultury pojawiają się wzorce
realne – praktykowane w społeczeństwie oraz wzorce idealne, które są „życzeniem” konkretnych zachowań i wytworów. W zorzec idealny powstaje
wówczas, gdy większość lub wpływowa mniejszość formułuje przekonania, wyraża chęć wypracowania optymalnego sposobu życia. Oba wzorce
różnią przede wszystkim elementy nośnikowe. W zorzec staje się realny
dopiero wtedy, gdy jego składniki (na przykład komunikaty niewerbalne czy zachowania) są powtarzane regularnie. Z kolei wzorzec idealny
jest zdecydowanie bardziej zideologizowany, a kom unikaty niewerbalne
są zdecydowaną rzadkością 40. Ten podział bliski jest odniesieniu do wzorców realizow anych na użytek samej jednostki lub do wzorców tworzonych na potrzeby innych ludzi, nienależących do danej społeczności,
często w celu kreowania wizerunku. Najlepiej wzorce te przedstawia przykład podany przez Daniela Jabłońskiego i L echa Ostasza – dziecko
obserwuje zachowania rodziców, z których dowiaduje się, że mają kochanków, jednocześnie słyszy od ojca i matki oraz środowiska, w którym

36

R. Benedict, Wzory..., op. cit., s. 79.
Dziedzictwem kulturowym nazywamy zbiór wszelkich materialnych i niematerialnych
wyników ludzkiego wysiłku oraz wszelkie ślady ludzkich działań w środowisku naturalnym
[za: Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, S. Bednarek (red.),
Wrocław 1999, s. 34].
38
R. Benedict, Wzory..., op. cit., s. 92.
39
Ibidem, s. 127.
40
D. Jabłoński, L. Ostasz, Mapa wzorców..., op. cit., s. 21.
37
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się wychowuje, że warunkiem małżeństwa jest wierność i intymna wyłączność 41. Na tej podstawie, m ożemy zauważyć, że pewne preferowane
wzorce powinny być określane wzorcami rzekomymi.
Kształtowanie się wzorów kultury jest sumą w szystkich części kultury
i rezultatem niepowtarzalnego układu oraz wzajemnych powiązań między
elementami, które kształtują dane jednostki. Połączenie konkretnych
składników pozwala na stworzenie całości posiadającej określony potencjał kulturowy. Takie połączenie jest zawsze wyjątkowe, ponieważ każdy
ze składników w odmiennej kombinacji potencjalnie zachowywałby się
zupełnie inaczej 42. Z tego powodu kultura zawsze wybiera takie cechy, które będzie mogła spożytkować, a odrzuca te, których nie będzie w stanie
użyć. W ten sposób tworzą się standardy kulturowe, które mimo wszystko
bliższe są ideałom niż rzeczywistości 43.
Na szczególną uwagę zasługuje wpływ wzorców kulturowych na
kształtowanie wyobrażeń dotyczących kobiecości. Kobieta funkcjonuje
w pewnym system ie odniesień i identyfikuje się przez obowiązujące
w społeczeństwie role płci. Analizy przypadków związanych z kobiecością
można dokonywać w dwojaki sposób. Po pierwsze przez pryzmat modeli
i wzorców, które obowiązują w danej kulturze i społeczeństwie. Oznacza
to, że mamy do czynienia z pewnym i schematami, które ukształtowały
się na przestrzeni wieków i uwarunkowały postrzeganie kobiety przez
społeczeństwo. Za przykład można podać dwa wspomniane już modele.
Pierwszy – funkcjonowania rodziny oparty na Domostroju oraz kontrastujący z nim, obowiązujący na ziemiach nowogrodzkich i pskowskich. Po
drugie, możemy analizować obraz kobiety w odniesieniu do innych ludzi
czy środowiska, na przykład porównując najczęściej wykonywane zawody
lub poziom wykształcenia kobiet. Mimo oczywistej opozycji jako dopełnienie kobiecości w kulturze w ymienia się jedynie męskość. W historii
mężczyzna był jednostką faworyzowaną, posiadał nieposkromioną możliwość ujarzmiania kobiety i formowania jej ról w społeczeństwie. Konieczne wydaje się zatem podjęcie tematu relacji zachodzących między
kobietą a mężczyzną, które przez wieki wraz z innymi czynnikami kulturowymi i politycznymi kształtowały wzorce kulturowe obu płci.
41
42
43

Ibidem.
R. Benedict, Wzory..., op. cit., s. 128.
D. Jabłoński, L. Ostasz, Mapa wzorców..., op. cit., s. 22.
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Treść pojęć „kobieta” i „kobiecość”. Wyznaczenie pełnionych
przez kobiety funkcji płciowych, rodzinnych i społecznych
Telewizyjny mikrokosmos stanowi przestrzeń ograniczonego patriarchatu, mimo to w pewien sposób treść em itowanych przez telewizję programów została zdominowana przez kobiety. W kulturze konsumpcyjnej
produkcje telewizyjne stały się masową realizacją kobiecych fantazji oraz
miejscem ucieczki od ich codziennych obowiązków. Programy informacyjne i kulturalne przedstawiają kobiety w niekorzystnym lub fałszywym
świetle, w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy osiągają sukcesy i wiodą
prym. W produkcjach fabularnych postaci kobiece są zdecydowanie bardziej zróżnicowane. To właśnie świat fikcji pozwolił na transformację
dawnych ról i stereotypów 44. Nieustanne dialogi, monologi oraz rozmowy
kobiet służą ekspozycji ich problemów i redefinicji schematów relacji społecznych. Telenowela, która dedykowana jest przede wszystkim kobietom,
„posiada” władzę, ponieważ pokazuje szczególne relacje między reprezentantkami płci pięknej, na przykład bliskość i możliwość dyskusji na najbardziej drażliwe tematy i w ten sposób może oddziaływać na odbiorców.
Należy zaznaczyć, że kobiety są nie tylko głównym audytorium, ale i bohaterkami oper mydlanych. Z jednej strony seriale są miejscem wyzwolenia kobiet od mężczyzn, z drugiej zaś – za pomocą serialu utrwalane są
funkcjonujące w społeczeństwie schematy zachowań, modele wychowania
i role społeczne 45.
Samo pojęcie kobiecość jest niezwykle skomplikowane. Kulturowe rozumienie kategorii „kobieta” zmienia się w czasie i przestrzeni oraz odnosi się również do sytuacji kobiet w różnych społeczeństwach. Dyskusja
dotycząca źródeł i powszechności podporządkowania kobiet trwa nieustannie. Zainteresowaniem cieszy się także problem relacji między płciami 46.
Kobiecość rozumieć można jako społeczne konstrukcje, modele, które
44
L. Passerini, Ambiwalencja wizerunku kobiety w kulturze masowej, [w:] Antropologia ciała.
Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008, s. 125–126.
45
M. Baran, Telenowela latynoamerykańska wobec kultury języka i świata kobiet, [w:] Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej,
B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Warszawa 2007, s. 422.
46
H.L. Moore, Płeć kulturowa i status – wyjaśnienie sytuacji kobiet, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2006, s. 309–310.
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kobiety przyswajają w procesie socjalizacji 47. Równocześnie uważa się, że
kobiecość jest niezmienna i wynika z samej natury kobiety. Społeczne role
kobiet są postrzegane jako bliższe naturze, ponieważ fakt zaangażowania
w reprodukcję biologiczną powoduje ich ograniczenie do pełnienia szczególnych funkcji społecznych. Takie „naturalne” kojarzenie kobiet doprowadza do budowania kolejnych poziomów kategoryzacji – przypisania
kobiecie ról społecznych ograniczonych w dużej mierze do kontekstu domowego. Zatem główną sferą ich działania są stosunki wewnątrz rodziny lub między rodzinami. W pozycji przeciwstawnej do kobiecości stoi
mężczyzna, który działa w sferze politycznej lub publicznym życiu społecznym 48. Zdaniem Pauli Servan-Schreiber, „tradycyjne” rozumienie kobiecości przedstawia się w następujący sposób:
Kobiecość jest doświadczeniem bardzo osobistym, jest pokonywaniem kolejnych
stopni w procesie wtajemniczenia, codzienną praktyką, grą, która nie ma końca. To
wybór sposobu bycia ze sobą i z innymi, który decyduje o całym naszym życiu.
To sztuka życia. Jej ideałem jest mądrość, jej cnotą – troska o innych. Jej strategią
– pojednanie, najważniejszym uczuciem – miłość. Jej moralnością – szczęście49.
W artości, takie jak miłość, mądrość, szczęście i moralność, ulegając
ciągłemu redefiniowaniu, podporządkowane są nowym normom społecznym. Jak zauważa Judith Butler, przełomowym momentem było pojawienie się praw kobiet, które nie były rozpatrywane w kontekście
moralności, a należnego kobietom prawa 50. M ożna powiedzieć, że w ten
sposób kobiecość przestała być instynktowna i mimowolna, a stała się
świadomie wybranym atrybutem jednostki. Postrzeganie kobiety w serialach odbywa się przede wszystkim przez pryzm at kategorii płci kulturowej51 – kobieta posiada wszystkie cechy, które w danej kulturze

47

B. Szacka, Gender i płeć, [w:] Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.), Kraków 2011, s. 20.
48
H.L. Moore, Płeć kulturowa..., op. cit., s. 309–310.
49
P. Servan-Schreber, Kobiecość. Od wolności do szczęścia, Warszawa 1998, s. 24.
50
J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008, s. 69.
51
Płeć kulturowa (ang. gender – rodzaj, w Polsce używa się tłumaczeń płeć społeczno-kulturowa oraz (społeczno-) kulturowa tożsamość płci) – oznacza zestaw norm, dotyczących
wszystkiego tego, co w danej kulturze czy społeczeństwie jest uważane za odpowiednie dla
kobiety/dziewczynki lub mężczyzny/chłopca. Za odpowiednie mogą być uważane szeroko rozu-
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przypisywane są kobiecie, wypełnia pożądane i wytyczane przez społeczeństwo zadania oraz pragnie mężczyzny (jest mu podporządkowana) 52.
Powyższe zasady dotyczą również mężczyzn, różnica polega jedynie na
odwróceniu relacji – mężczyźni mają zabiegać o kobiety. Każde zaburzenie na tej płaszczyźnie powoduje niespójności nie tylko między płcią
biologiczną i kulturową, ale i wewnątrz samych wymienionych kategorii
(na przykład miłość homoseksualna nadal nie jest w pełni akceptowalna kulturowo, nie jest też zgodna z płcią biologiczną). Zatem, zdaniem
antropologów, istnieją trzy kategorie podejścia do płciowości w zależności
miane role społeczne, które są często przypisywane jednej płci. Stanowią one zestaw zakazów
i nakazów, oczekiwań społeczeństwa kierowanych w stronę kobiet i mężczyzn, a dotyczących
tego, jaka powinna być „prawdziwa kobieta”, a jaki „prawdziwy mężczyzna”. Oczekiwania
adresowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn, zwykle zupełnie różne w zależności od płci,
mogą dotyczyć np.: zaangażowania w opiekę nad dziećmi, obowiązki związane z prowadzeniem domu, rodzaju pracy zawodowej (czy samego faktu jej podjęcia), wysokości zarobków
i wiążącej się z nimi możliwości utrzymania domu i rodziny, zachowania w różnych sytuacjach społecznych (oczekiwania często zawierane są w zdaniu: „kobiecie (mężczyźnie)
nie wypada”, zainteresowań, sposobu spędzania wolnego czasu, podejmowania aktywności
(a w przypadku dzieci także zabawek i zabaw), wyrażania emocji (zwłaszcza sposobu wyrażania smutku i złości), cech charakteru, zabawek i zabaw, wyglądu zewnętrznego (a w szczególności dbania o wygląd zewnętrzny).
Normy i oczekiwania, które są przypisywane zarówno kobietom, jak i mężczyznom są reprodukowane w procesie socjalizacji i uwewnętrzniane (internalizowane) przez większą część
społeczeństwa. W obrębie płci społeczno-kulturowej mieszczą się jedynie cechy nabyte, nie
zaś wrodzone, zależne od płci biologicznej. Należy zaznaczyć, że płeć kulturowa (gender) charakteryzuje się dwoma ważnymi cechami:
a) zmienia się w czasie – inne oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn są obecnie, inne były
w XIX wieku. Na przykład fakt, że kobiety nie posiadały wcześniej praw wyborczych, był
jedynie wynikiem obowiązującej umowy społecznej. To samo dotyczy prawa do studiowania (kobiety stały się jego częścią dopiero w XIX wieku), urlopu wychowawczego, urlopu
macierzyńskiego czy ojcowskiego;
b) zmienia się w przestrzeni – zmiany te są ściśle związane z kontekstem kulturowym, wynikającym z tradycji, religii, obyczajów. Inaczej wygląda sytuacja w krajach Afryki, inaczej w krajach Europy Zachodniej. Inne są oczekiwania dotyczące dziewcząt i chłopców
w zależności od tego, jakie są tradycyjne role kobiet i mężczyzn, jakie wzorce panują
w danym środowisku, np. na terenach wiejskich dużo trudniej jest żyć niezgodnie z obowiązującymi normami, np. odstępstwem od normy będzie kobieta stawiająca na pracę czy
mężczyzna na urlopie wychowawczym, [za:] M. Jonczy-Adamska, Płeć kulturowa, http://
rownosc.info/dictionary/pec-kulturowa (dostęp: 10.12.2016).
52
J. Holmes, M. Marra, Feminity, Feminism and Gender Discourse: A Selected and Edited Collection of Papers from Fifth International Language and Gender Association Conference (IGALA5),
Cambridge 2010, s. 4.
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od podziału zadań społecznych (ich przydział podporządkowany był płci).
Zarys przedstawia się w następujący sposób:
1. Płeć stanowi główną podstawę przypisywania zadań społecznych: kobietom i mężczyznom wyznacza się różne role społeczne.
2. Pewien określony zestaw zadań jest konsekwentnie przypisywany tylko
jednej płci – najczęściej kobiety są odpowiedzialne za dom i wychowanie dzieci, mężczyźni wykonują zadania wymagające wysiłku fizycznego i nieobecności w domu.
3. Obok niewielkiej liczby zadań, przypisywanych płciom biologicznym,
istnieje duże zróżnicowanie w przypisywaniu przez kultury ról dla obu
rodzajów: to, co w jednym społeczeństwie jest uznawane za zachowanie kobiece, w innym może być charakterystyczne dla mężczyzn 53.

Preferowane wzorce kobiecości w Rosji w kontekście serialu
Мамочки54
W cześniejsze wstępne rozpoznanie pozwoliło ustalić, że wyobrażenia
na temat kobiecości przekładają się na produkowane przez przemysł telewizyjny treści. Świat przedstawiony 55 w rosyjskich serialach telewizyjnych

53
L. Marszałek, Kulturowe uwarunkowania kobiety we współczesnym społeczeństwie, [w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, H. Stawniak (red.), Kraków 2008, s. 268.
54
Polski tytuł serialu to Mamuśki (tłumaczenie autora).
55
Termin zapożyczony z teorii literatury i przynależnej jej metodologii. Na podstawie teoretyczno-metodologicznych założeń Michała Głowińskiego, Aleksandry Okopień-Sławińskiej
oraz Janusza Sławińskiego zakładamy, że pojęcie to może z powodzeniem być zastosowane do
badań rosyjskiego serialu. Każde dzieło literackie pozostaje w dwojakim stosunku względem
rzeczywistości. Z jednej strony jest ono tworem ukształtowanym w obrębie określonej sytuacji
społecznej, zrodzonym przez tę sytuację, mającym socjalną genezę i socjalne funkcje. Z drugiej
zaś – tworzy jakiś „obraz” świata, jest w pewnym sensie odbiciem rzeczywistości. Między każdym dziełem a rzeczywistością społeczną zachodzi stosunek przyczynowo-skutkowy i funkcjonalny. Utwór nawiązuje do okoliczności społecznych, w których żyje twórca, ale jest również
miejscem określania nowych relacji międzyludzkich. Poza tym między utworem a rzeczywistością zachodzi stosunek „podobieństwa” i „niepodobieństwa”. Dzieło odzwierciedla rzeczywistość, ukazuje ją w pewien szczególny sposób. Posiada zatem funkcję estetyczno-poznawczą.
Nie istnieje więc twórczość, która nie odnosiłaby się do jakiś elementów realnego świata.
Nawet, gdy prezentuje ona świat wyobrażony czy pomyślany przez twórcę, to jest on zawsze
ukształtowany z budulca, którego dostarcza rzeczywistość. Obraz literacki może prezentować
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odzwierciedla pewne zjawiska w kulturze, z którymi potencjalny odbiorca jest już zaznajomiony. Podobnie jest w przypadku serialu ; "muśki, na
którym została oparta krótka analiza preferowanych rosyjskich wzorców
kobiecości w niniejszym artykule.
Bohaterkami serialu są trzy młode kobiety: Ania, Julia i W iktoria.
Kobiety przyjaźnią się od wielu lat, łączą je marzenia i więzi rodzinne.
Pierwsza z nich – Ania, jest młodą matką, która zrezygnowała z kariery zawodowej na rzecz życia domowego. Jej mąż pracuje, awansuje i nie
ma czasu dla rodziny. W tym czasie traci zainteresowanie rodziną i rozpoczyna romans z inną kobietą. Julia jest matką trójki dzieci, ma męża
i powraca do pracy zawodowej (jest dziennikarką) po wielu latach spędzonych w domu (dotychczas pracowała zdalnie). Jej relacje z mężem
można opisać jako opiekuńcze – jest nieporadny, często zachowuje się jak
dziecko, o które trzeba się troszczyć. Trzecia z dziewcząt – W iktoria marzy o wrażliwym i troskliwym partnerze, jednak żaden z dotychczasowych
kandydatów nie spełnił jej wymagań. Nieustannie próbuje umawiać się
na randki, szukając idealnego kandydata na męża, lecz zwykle ukrywa
swoją profesję – jest andrologiem. W opinii W iktorii mężczyźni często
podchodzą z uprzedzeniem do wykonywanego przez nią zawodu. Jej bratem jest mąż Anny. Każda z bohaterek reprezentuje moskiewską klasę
średnią, są dobrze wykształcone i inteligentne. Dotyczą ich problemy charakterystyczne dla pokolenia 30-latków nie tylko w Rosji, ale i na całym

zarówno pewne układy elementów dających się obserwować w rzeczywistości, jak i stwarzać
nowe układy, czasami sprzeczne z naszymi doświadczeniami poznawczymi, ale zawsze składające się z elementów dostarczanych przez rzeczywistość. Zatem wspomniana definicja oraz
przeprowadzone wstępne ustalenia wskazują, że pojęcie „świat przedstawiony” może zostać zastosowane do przeprowadzania badań poświęconych serialowi. W produkcjach telewizyjnych,
analogicznie do literatury, możemy znaleźć również elementy „świata przedstawionego”. Seriale
telewizyjne zawierają elementy świata przedstawionego, który wykazuje większe lub mniejsze
paralele ze światem rzeczywistym, a to z kolei pozwala wykorzystać analogię między dziełem
literackim a serialem. Takich podobieństw jest więcej, zarówno dzieło literackie, jak i serial,
zawierają takie elementy, jak: wątek główny, wątek poboczny, rozwinięcie akcji i punkt kulminacyjny, bohaterów pierwszo- i drugoplanowych, postaci statyczne i dynamiczne itp. Warto
jednak wskazać również na istniejące między nimi różnice, jak na przykład fakt, że serial
w przeciwieństwie do dzieła literackiego posiada wymiar wizualny. W literaturze bowiem my
sami wyobrażamy sobie pewne treści, które są opisywane przez autora, w serialu zaś oglądamy
konkretny obraz, który nie pozostawia miejsca na niedopowiedzenia, [za:] Zarys teorii literatury,
M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński (red.), Warszawa 1962.
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świecie. Mimo to, znajdujemy pewne mianowniki, wspólne jedynie dla rosyjskich kobiet.
Oficjalna strona serialu przedstawia krótkie biogramy trzech bohaterek. W iktoria (bliscy zwracają się do niej W ika) jest opisywana jako:
najseksowniejsza i najbardziej wyzwolona z trzech przyjaciółek. Pewna
siebie, piękna dziewczyna, która w zbudza zazdrość u innych kobiet oraz
jest pożądana przez mężczyzn. Do wieku 27 lat zmieniała mężczyzn jak
rękawiczki, ponieważ wydawało jej się, że zawsze może pojawić się ktoś
lepszy. Teraz, gdy częściej proponują jej, żeby została ich kochanką niż
żoną, W ika zaczyna się zastanawiać, czy nie przegapiła gdzieś swojego
księcia z bajki. Sytuację komplikuje wykonywany przez nią zawód androloga. A nia – idealny przykład dziewczyny z kompleksami, perfekcjonistki. Od dzieciństwa przyzwyczajona była do dyscypliny i porządku.
Spotykając przystojnego W anię, straciła głowę. W krótce urodził się im syn
M isza. Do tej roli Anna również przygotowała się w najlepszy z możliwych sposobów, traktując narodziny syna niemal jak obronę pracy dyplomowej. Jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna od tej, którą opisywano w książkach. W rażliwa, mądra dziewczyna w mig zamieniła się
w szaloną mamuśkę. Chroniczny brak snu i życie w ciągłym stresie – tak
9 miesięcy ciąży zmieniło całkowicie jej życie i plany. Do tego wszystkiego zbędne kilogramy nieustannie o sobie przypominają. Z kolei Julia
wie o dzieciach wszystko – wychowuje córkę Maszę i dwóch synów – Ilię
i Paszę. Kiedyś chciała zostać dziennikarską, ale spotkanie Romy na drodze życia, zmieniło wszystkie jej plany: pieluszki zamieniły komputer,
a najlepszą rozrywką stało się sprzątanie i pranie. Obecnie jej głównym
„zadaniem” jest rodzina i w jego wykonywaniu Julia jest najlepsza.
Zajmuje się wszystkimi sprawami i koordynuje życie wszystkich członków rodziny, także męża – pantofla, który woli milczeć niż się kłócić. Jest
tylko jedna rzecz, która przeraża dążącą do celu, niczym czołg, dziewczynę – długo wyczekiwana praca w modnym magazynie. Aby wyrwać się
z zamkniętego kręgu „dzieci – mąż – kuchnia – pranie” i stać się najlepszą w swojej profesji, gotowa jest poświęcić naprawdę wiele 56.
W spółcześnie, w rosyjskich mediach, propagowane są dwa typy kobiet, które można odnaleźć w charakterystyce bohaterek serialu Мамочки.
Na typ pierwszy składają się:
56

Мамочки (Mamochki), http://ctc.ru/projects/serials/mamochki/geroi/ (dostęp: 10.12.2016).
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Kobieta-biznesmenka – przykład takiej postaci w serialu stanowi
W iktoria. Chociaż nie jest typową reprezentantką świata biznesu – wykonuje zawód lekarza, stawia przede wszystkim na rozwój osobisty
i pracę.
Kobieta-gospodyni domowa, żona biznesmena – do tej grupy zaliczają się zarówno Ania, jak i Julia. Ich głównym zadaniem jest przede
wszystkim odgrywanie roli gospodyni domowej, towarzyszącej pracującemu mężowi. Chociaż Julia jest aktywna zawodowo, to jej główną przestrzenią nadal jest dom (zatem kobieta jest kojarzona przede
wszystkim z przestrzenią wewnętrzną – prywatną, mężczyzna zaś
z przestrzenią zewnętrzną – życiem społecznym i zawodowym).
Typ drugi to:
Pracująca matka – kobieta wypełnia ideał matki troszczącej się także
o budżet domowy, ale tym razem praca jest jej własnym wyborem ,
a nie obywatelskim obowiązkiem. Staje się niezależna ekonomicznie,
a to warunkuje jej pozycję w sferze publicznej. N adal ma to funkcję
gospodarczą, co potwierdza zakorzenienie w sowieckich schematach
– kobieta miała pracować nie tylko dla domu, ale i dla państwa – taką
funkcję pełni Julia.
Gospodyni domowa – postawa charakterystyczna dla zachodniej klasy średniej. W tym modelu mężczyzna staje się jedynym żywicielem
rodziny. To, co dla zachodnich feministek jest formą wyzysku kobiety,
dla Rosjanek staje się nowym stylem życia, dotąd nieznanym. W skazuje raczej uprzywilejowaną sytuację – docelowo dotyczy to wszystkich
pań, ponieważ reprezentują nową, tworzącą się klasę średnią, jednak
najbardziej w typ ten wpisuje się Ania.
Kobieta – obiekt seksualnego pożądania – oznacza produkt urynkowienia kobiecości („marketing kobiecości”). Seksualność staje się towarem i przyjmuje wiele form, od pornografii i prostytucji do „małżeństw
z rozsądku”. Obiekt i przedm iot konsumpcji używany jest po to, by zapewnić odpowiedni status społeczny, to znaczy daną osobę określają
posiadane przez nią dobra materialne, na przykład diam enty, samochody, dom z basenem i tym podobne – w tym typie umieścimy W iktorię, która mężczyzn wybiera zgodnie z postawionymi przez siebie
wymaganiami 57.

–

–

–

–

57

A. Tiemkina, E. Zdravomyslova, Transformacija gendernego grazhdanstva v sovremennoj
Rossii, Sankt-Petersburg 2003, s. 147–150.
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Powyższe modele wskazują, że kobieta w społeczeństwie postrzegana
jest w sposób zgodny ze stereotypami, przez utarte kulturowo schematy,
wynikające z zakodowanych w rosyjskim społeczeństwie wzorów kultury.
Rosyjskie społeczeństwo unika „feminizowania” kobiet 58. Chodzi o to, by
całkowicie pozbyć się wyobrażenia o silnej kobiecości i niejako poprawić
wizerunek i wyobrażenia dotyczące współczesnych mężczyzn. Z jednej
strony posiadają oni silną pozycję społeczną, łatwiej pną się po szczeblach
kariery, zarabiają więcej od kobiet i zajmują wyższe stanowiska. Z drugiej strony towarzyszy im „kryzys męskości”. Reprezentanci „silnej płci”
zmagają się z trudnościami będącymi wynikiem transformacji polityki
socjalnej i mechanizmów rynku – te kryzysy pokazywane są również w serialu – męscy bohaterowie nie potrafią spełniać odgórnie nałożonych ról,
na przykład być żywicielem rodziny, przez co ich pozycja jest wypierana nie tylko ze sfery domowej, ale i społecznej. Mimo męskich słabości,
w dalszym ciągu podkreśla się uzależnienie kobiet od mężczyzn, ponieważ zdobycie mężczyzny gwarantuje pewną i pożądaną pozycję społeczną
– tak jak W iktoria po ukończeniu 27 lat postanawia znaleźć męża (a dokładniej znaleźć partnera idealnego) 59.
Popularne w zachodniej kulturze wyobrażenie kobiecości zakłada, że
kobieta stworzona jest z jednej strony, aby „wyglądać”, „być piękną”,
z drugiej zaś – by wykonywać określone czynności związane z pracami
domowymi, erotyką, rodzeniem i wychowywaniem dzieci. M ężczyzna
działa, a kobieta czeka. Ona jest statyczna i wierna, on – dynamiczny i ma
charakter zdobywcy 60. W zorce „prawdziwej” kobiety i „prawdziwego” mężczyzny nie istnieją, często mają wyłącznie charakter lokalny (odpowiadają
konkretnej społeczności). W iele funkcji można byłoby przyporządkować
zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie, jednak z powodu określonych kulturowo wzorców nie jesteśmy w stanie wyjść poza ustalone schematy 61.
Odwoływanie się do natury i dowodzenie, że wypływają z niej role społeczne, rodzi nadużycia.
58
A. Tiemkina, Feminizm: Zapad i Rossija, [w:] Preobrazhenie. Russkij feministicheskij zhurnal,
Sankt-Petersburg 1955, s. 5–17.
59
Ibidem, s. 147–150.
60
M. Gimbut, Przetłumaczyć i zrozumieć. Wzór kobiecości – perspektywa antropologiczna, [w:]
Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Warszawa 2007, s. 359.
61
Ibidem, s. 400–402.
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Tworzenie „najpiękniejszych przedmiotów konsumpcji” (tu na myśli
mamy kobiecą urodę i związane z nimi wyobrażenia) przypisane jest produkcjom telewizyjnym z poprzedniej epoki, ale to ciało stało się naszym
ulubionym i najpiękniejszym przedmiotem konsumpcji. W efekcie piękno
służy jako narzędzie, dzięki któremu kobiety współzawodniczą ze sobą
o środki przywłaszczone przez mężczyzn – emocjonalny dystans, politykę,
finanse i seksualność 62. Cechy, jakie w danej epoce uważa się za piękne,
są jedynie symbolami kobiecych zachowań, które w danym czasie uważa się za pożądane. Piękno narzuca zachowania, nie wygląd jednostki 63.
XXI wiek to epoka, w której poczucie władzy nad wyglądem zbiega się
z poczuciem zdolności do przekształcania go w najbardziej charakterystyczny znak zindywidualizowanego „ja”. Człowiek jest swym wyglądem,
utożsamia się z tym, co pokazuje w sposób fizyczny. Przed rewolucją przemysłową przeciętna kobieta nie myślała o urodzie, tak jak robią to kobiety współczesne. Praca, siła fizyczna i płodność stanowiły wartości kobiety,
która nie była arystokratką czy prostytutką 64. Proces zmiany sposobu myślenia o pięknie trwa już od lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to towary i usługi zaczęły mieć prywatny charakter, a ich reklama bezpośrednio
zaczęła wpływać na odbiorców mediów. Owa personalizacja powołała nową
siłę przypisaną znakom ciała. Ciało, o którym marzą jest ich ciałem, ale
doskonalszym 65. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie stosowane przez kobiety zabiegi, takie jak dbanie o wygląd zewnętrzny czy rozwój osobisty,
służą osiągnięciu głównego celu w życiu – zdobyciu mężczyzny (przynajmniej z perspektywy propagowanych treści w reklamach, prasie kobiecej
czy telewizji).

Próba podsumowania i wnioski
Próba podsum owania niniejszego zagadnienia jest trudna, ze względu na skalę badanego zagadnienia. Wiadomo, że serial jest tylko jednym
62
N. Wolf, Mit piękności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008, s. 103.
63
Ibidem, s. 103–105.
64
N. Wolf, Mit piękności..., op. cit., s. 104.
65
G. Vigarello, Historia urody, Warszawy 2011, s. 223.
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z nośników kultury, który jest w stanie wpłynąć na wyobrażenia o świecie
i kształtować wzorce kobiecości i męskości. Musimy zdawać sobie sprawę, że otacza nas tysiące bodźców wchodzących w skład kultury i zawierających pewne treści kulturowe, na przykład media, literatura, sztuka.
Z perspektywy badań dotyczących kobiety i kobiecości zarówno kultura
popularna, jak i kultura masowa, jawią się jako paternalistyczne układy
sił, niwelujące przyjemność czerpaną przez kobiety w trakcie oglądania
seriali. Przyjemność ta nie oznacza jednak akceptacji zawartej w nich
problematyki i popularyzowanych haseł o charakterze ideologicznym czy
politycznym. M imo to przyjmowanie tych treści m oże być (i często jest)
społecznym przyzwoleniem na podtrzymywanie propagowanych wzorców
i ról społecznych.
Podejmowane w produkcjach telewizyjnych wątki skupiają się przede wszystkim wokół tematów takich, jak: miłość, rodzina, dom, przyjaźń
(czy inne odcienie relacji międzyludzkich). Są one związane ze światem
wewnętrznym, tym, do którego przynależy kobieta, postrzeganym jako
„tradycyjny”. Moc serialu polega na tym, że mogą one ujawniać pewne
aspekty wspólnych kobiecych pragnień, które nie zawsze mogą zostać
zrealizowane (są one związane na przykład z pożądanymi przez społeczeństwo typami idealnym i wzorców kulturowych omawianych przez Ralpha
Lintona). Niuans polega na tym, że seriale mogą przekonywać kobiety,
że ich najważniejszym celem jest szczęście rodziny, jednocześnie pocieszając je, gdy nie mogą urzeczywistnić tego założenia czy spełnić tkwiących (prawdopodobnie) w ich podświadom ości marzeń. Zatem pojawiają
się tu pewne wzorce, które są kultywowane od wieków i przekazywane
z pokolenia na pokolenie – miejscem kobiety jest dom, mężczyzny – życie
społeczne i zawodowe.
W produkcjach telewizyjnych istnieją przede wszystkim dwa rodzaje
klasyfikacji, które dzielą kobiety na dwa typy: matki rodziny i kobiety
sukcesu (często rozwiązłej, przez co ten sukces jest w stanie osiągnąć).
Przedstawienie modelu kobiety sukcesu, która przeważnie ma na sumieniu grzechy i nie postępuje zgodnie z zasadami, pozwala odbiorczyniom
uwolnić się od frustracji związanych z życiem codziennym . W ykluczenie
serialu z publicznego, męskiego dyskursu (w tym przypadku bierzemy pod
uwagę telenowele czy produkcje, których bohaterkami są kobiety, a głównym wątkiem stają się tak zwane problemy kobiece, czyli miłość, dzieci,
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dom i tym podobne) powoduje, że przypomina on coraz bardziej tradycyjne przekazy ustne czy plotkę, kulturowo również wykluczone z „męskiego” świata. Prezentowany w serialach świat jest nierealny, chociaż do
złudzenia przypomina otaczającą nas rzeczywistość. Odbiorcy traktują go
autentycznie, ponieważ dzięki temu podobieństwu są w stanie przewidzieć kolejne wydarzenia w życiu występujących w nich bohaterów. To
samo dotyczy omawianego wyżej serialu Mamuśki, który adresowany jest
przede wszystkim do kobiet, ponieważ mówi o kobietach i porusza „kobiece” tematy. M ożna zatem uznać, że opowiada o pewnym uniwersalnym
wzorze, charakterystycznym dla rosyjskich kobiet, ale znanym także kobietom zachodnim. M ożna porównać go do kodu, którego odczytanie
sprawia, że widząc na przykład kuchnię, szminkę, butelkę z mlekiem,
przedm ioty te skojarzymy z kobietą, nie zaś z mężczyzną. Zarówno w kulturze rosyjskiej, jak i innych kulturach zachodnioeuropejskich brakuje
tak zwanych wzorców uniwersalnych, które byłyby tożsame dla obu płci.
Reasumując, produkcje telewizyjne są częścią kultury i utrwalają pewne zapisane w kulturze wzorce, czasami robiąc to w sposób świadomy lub
nieświadomy. Bardzo często korespondują z oczekiwaniami odbiorców,
ale także wpływają na to, w jaki sposób dana płeć jest postrzegana przez
społeczeństwo. Produkcje telewizyjne pozwalają na chwilę wytchnienia
od pracy, zapewniają rozrywkę, a także służą za pretekst do rozmowy, stając się częścią relacji społecznych. W ten sposób utrwalają pewne wzorce dotyczące zachowań kobiet i mężczyzn, kolejny raz wyznaczając ich
role zgodne z wym aganiami płci społeczno-kulturowej. Tworzą konkretną
wizję świata, w której kult piękna i sam ozadowolenia odgrywają pierwszoplanowe role oraz utwierdzają w przekonaniu, że trudno jest odejść od
wyznaczonych i przyjętych społecznie norm i reguł postępowania.

Bibliografia
Allen R.C., On Reading Soaps: A Semiotic Primer, [w:] Popular Culture. Production
and Consumption, Oxford 2001.
Baran M., Telenowela latynoamerykańska wobec kultury języka i świata kobiet, [w:]
Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej, B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.),
Warszawa 2007.

Współczesne wzorce kobiecości w kulturze rosyjskiej...

319

Benedict R., Wzory kultury, Warszawa 2002.
Burke K., Tradycyjne zasady retoryki, [w:] Pamiętnik Literacki, Wrocław 1977, z. 2.
Butler J., Uwikłani w płeć, Warszawa 2008.
Brown D., Human Universals, New York 1991.
Brozi K.J., Antropologia wartości. Kategoria standardu kulturowego w badaniach nad
wartościami, Lublin 1994.
Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, S. Bednarek
(red.), Wrocław 1999.
Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 1996.
Fiore Q., McLuhan M., War and Peace in the Global Village, New York 1968.
Gimbut M., Przetłumaczyć i zrozumieć. Wzór kobiecości – perspektywa antropologiczna,
[w:] Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze
europejskiej i amerykańskiej, B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska
(red.), Warszawa 2007.
Goban-Klas T., Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji,
Kraków 2001.
Godzic W., Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.
Hajduk E., Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Warszawa 2001.
Holmes J., Marra M., Feminity, Feminism and Gendered Discourse: A Selected and
Edited Collection of Papers from the Fifth International Language and Gender
Association Conference (IGALA5), Cambridge 2010.
Jabłoński D., Ostasz L., Mapa wzorców kulturowych, Olsztyn 2006.
Jonczy-Adamska M., Płeć kulturowa, http://rownosc.info/dictionary/pec-kulturowa
(dostęp: 10.12.2016).
Kępa-Figura D., Nowak P., Językowy obraz świata a medialny obraz świata, [w:] Zeszyty Prasoznawcze, Kraków 2006, z. 1–2.
Kłoskowska A., Kultura masowa, Warszawa 1980.
Kłoskowska A., Modele społeczne i kultura masowa, „Przegląd Socjologiczny” 1959,
nr XII/1.
Łaciak B., Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór,
Warszawa 2013.
Marszałek L., Kulturowe uwarunkowania kobiety we współczesnym społeczeństwie, [w:]
Seminare. Poszukiwania naukowe, H. Stawniak (red.), Kraków 2008.
McQuail D., Challenges for Communication Theory in the 21st Century, [w:] Changing
Media and Communications. Concepts, Technologies and Ethics in Global and
National Perspectives, Y. Zassouski, E. Varantova (red.), Moskwa 1989.
Moore H.L., Płeć kulturowa i status – wyjaśnienie sytuacji kobiet, [w:] Badanie kultury.
Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2006.
Noelle-Neumann E., Spirala milczenia, przeł. J. Gilewicz, Poznań 2004.
Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1991.

320

Katarzyna Pasternak

Nowicki P., Co to jest telenowela, Warszawa 2006.
Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek – kultura – osobowość, Kraków 1991.
Passerini L., Ambiwalencja wizerunku kobiety w kulturze masowej, [w:] Antropologia
ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008.
Servan-Schreiber P., Kobiecość. Od wolności do szczęścia, Warszawa 1998.
Sobczak B., Medialne obrazy świata z perspektywy retorycznej (na przykładzie recepcji
medialnej śmierci i pochówku Czesława Miłosza), [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. Lisowski (red.), Poznań 2011, t. 18 (38), z. 2.
Szacka B., Gender i płeć, [w:] Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik,
K. Wojnicka (red.), Kraków 2011.
Tiemkina A., Zdravomyslova E., Transformacija gendernogo grazhdanstva v sovremennoj Rossii, Sankt-Petersburg 2003.
Tiemkina A., Feminizm: Zapad i Rossija, [w:] Preobrazhenie. Russkij feministicheskij
zhurnal, Sankt-Petersburg 1995.
Vigarello G., Historia urody, Warszawa 2008.
Wolf N., Mit piękności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, M. Szpakowska (red.), Warszawa 2008.
Zarys teorii literatury, M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński (red.),
Warszawa 1962.
Żygulski K., Wstęp do zagadnień kultury, Warszawa 1972.
Źródła internetowe:
Mamochki, http://www.imdb.com/title/tt3254038/
;"<@R84, http://ctc.ru/projects/serials/mamochki/geroi/
Inwariant, Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/inwariant;2561925.html

WSPÓŁCZESNE WZORCE KOBIECOŚCI W KULTURZE ROSYJSKIEJ
(NA PRZYKŁADZIE SERIALU МАМОЧКИ)
W artykule podjęto temat definiowania kobiecości w Rosji na podstawie istniejących w społeczeństwie wzorów kultury. Przedmiotem badań jest kobieta w rosyjskim serialu telewizyjnym Мамочки. W tekście przyjrzano się również roli
mediów w tworzeniu nowej rzeczywistości. Narzędziem badawczym, które zostało
wykorzystane w niniejszej publikacji jest serial telewizyjny – rozumiany jako tekst
kultury. Za pomocą treści zawartych w serialu oraz obrazów wizualnych został odczytany kontekst kulturowy podjętego w tekście problemu, czyli specyfiki ról płci
we współczesnej Rosji.
Słowa kluczowe: seriale telewizyjne, Rosja, wzory kultury, kobiecość w Rosji,
medialny obraz świata.
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CONTEMPORARY PATTERNS OF FEMININITY IN RUSSIAN CULTURE
(ON THE EXAMPLE OF THE TV SERIES МАМОЧКИ)
The article discusses the topic of defining femininity in Russia on the basis
of cultural patterns existing in society. The subject of the research is a woman
in Russian tv series Мамочки. The article also examine the role oft he media in
creating new reality. The research tool which has been used in this publication is
a TV series – understood as a text of culture. Using the content and visual images
included in the tv series, the specifics of gender roles in contemporary Russia have
been pointed out.
Keywords: tv series, Russia, cultural patterns, femininty in Russia, the media
image of the world.
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Василіяни у світі: минуле і сьогодення. Bazylianie w świecie:
przeszłość oraz teraźniejszość, o. dr Wasyl Parasiuk (red.)
OSBM, Wydawnictwo „Bazyliada”, Warszawa 2017

Historia zakonu bazylianów, jego rola i losy poszczególnych zakonników są od dawna przedmiotem badań przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych: historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, należących
do świata akademickiego, ludzi świeckich. Ich bogatą bibliografię zawiera
notabene recenzowany tom, co warto na wstępie podkreślić.
Василіяни у світі: минуле і сьогодення... to praca wyjątkowa, co wynika między innymi z przyjętych przez redaktora recenzowanej monografii, o. dr. W asyla Parasiuka OSBM , założeń doboru autorów. Przyświecał
mu cel: „nic o nas bez nas”, dlatego głos w dyskusji naukowej oddaje
on tu swoim braciom – bazylianom. W tomie, wydanym z okazji jubileuszu czterechsetlecia działalności zakonu, przedstawiony jest więc punkt
widzenia zakonników na rolę zgromadzenia i wybitnych jego przedstawicieli, jego osiągnięcia, zadania na przyszłość. Taka perspektywa ma
w założeniu pomóc czytelnikowi jeszcze lepiej poznać dzieje i działalność Zakonu Bazyliańskiego w Ukrainie i diasporze 1. Tom zawiera dziewięć
tekstów sześciu autorów: o. Ihora Harasyma, o. dr. W asyla Parasiuka,
o. Bohdana Pjetnoczki, o. Mateja Hawryliva, o. dr. Prokopija Łotoćkiego,
o. Polikarpa Marceljuka.

1
Słowo wstępne, [w:] Василіяни у світі: минуле і сьогодення. Bazylianie w świecie: przeszłość oraz teraźniejszość, o. dr Wasyl Parasiuk (red.) OSBM, Warszawa 2017, s. 11.

Recenzje, omówienia, nowości

323

Część z nich to dopracowane, uzupełnione publikowane już artykuły
naukowe 2, popularnonaukowe dostosowane do wymogów publikacji naukowej3, część zaś to niepublikowane prace naukowe 4 i zupełnie nowe
teksty, napisane specjalnie do tego tomu 5.
Szeroka jest rozpiętość tematyczna omawianego m ateriału, z różnych
stron dotykająca problemów związanych z funkcjonowaniem zakonu bazylianów: analizowane są aspekty związane z historią zakonu 6, socjo-kulturowe (jego miejscem w świecie i rolą duszpasterską 7), obejmujące
działalność typograficzną zakonu 8, jego osiągnięcia dydaktyczne, pracę
oświatową i pedagogiczną 9. Autorów interesują problemy szczegółowe
(analiza działalności poszczególnych postaci – Józefa Welamina Rutskiego,
Jozafata Kuncewicza, Tymoteusza Szczurowskiego – i ich roli w życiu re2
Ієромонах Ігор Гарасим, ЧСВВ, Старокиївська монаша традиція, [w:] Василіяни у світі: минуле і сьогодення..., op. cit., s. 15–28; yєромонах д-р Прокопій Лотоцький, ЧСВВ,
Історичний погляд на виховання священиків у Василіянському Чині в добі Просвітництва
(XVI–XIX ст.), [w:] ibidem, s. 101–120; Ієромонах Ігор Гарасим, ЧСВВ, Зв’язки Головної
управи Василіянського Чину в Римі з василіянами в Україні та Польщі на основі Щоденника о. Ісидора Патрила, ЧСВВ, [w:] ibidem, s. 147–182.
3
Ієромонах д-р Василь Парасюк, ЧСВВ, Монашество Київської митрополії в XVI–XVII
столітті: до і після Берестейської унії, [w:] ibidem, s. 29–42; Ієромонах д-р Василь Парасюк,
ЧСВВ, Митрополит Йосиф Велямин Рутський: його служіння Церкві і Василіянському
Чину, [w:] ibidem, s. 43–62.
4
Ієромонах Полікарп Марцелюк, ЧСВВ, Насильна ліквідація Василіянського Чину Святого
Йосафата у Галичині та Закарпатті в 1944–1950 рр., [w:] ibidem, s. 121–146.
5
Ієродиякон Богдан П’єтночко, ЧСВВ, W poszukiwaniu autora „Obrony monastera wileńskiego...”, wyd. 1702 r. w Wilnie, [w:] ibidem, s. 63–72; Ієродиякон Богдан П’єтночко, ЧСВВ,
Ojciec Tymoteusz Szczurowski, OSBM, i sprawa nowicjatu w Białej, [w:] ibidem, s. 73–80;
Ієромонах Матей Гаврилів, ЧСВВ, Священномученик Йосафат та екуменізм. Заклик до
пошуків повної єдності, [w:] ibidem, s. 81–98.
6
Ієромонах Ігор Гарасим, ЧСВВ, Старокиївська монаша традиція..., op. cit.; Ієромонах
д-р Василь Парасюк, ЧСВВ, Монашество Київської митрополії в XVI–XVII столітті...,
op. cit.
7
Ієромонах Матей Гаврилів, ЧСВВ, Священномученик Йосафат та екуменізм. Заклик до
пошуків повної єдності..., op. cit.; Ієромонах д-р Василь Парасюк, ЧСВВ, Митрополит Йосиф
Велямин Рутський: його служіння Церкві і Василіянському Чину..., op. cit.; Ієромонах Ігор
Гарасим, ЧСВВ, Зв’язки Головної управи Василіянського Чину..., op. cit.
8
Ієродиякон Богдан П’єтночко, ЧСВВ, W poszukiwaniu autora „Obrony monastera wileńskiego...”..., op. cit.
9
Ієродиякон Богдан П’єтночко, ЧСВВ, Ojciec Tymoteusz Szczurowski..., op. cit.; Ієромонах
д-р Василь Парасюк, ЧСВВ, Монашество Київської митрополії в XVI–XVII столітті...,
op. cit.
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ligijnym unitów oraz rozwoju zakonu; polem ika na temat autorstwa druków bazyliańskich), przez bardziej ogólne (na temat likwidacji Zakonu
w Galicji i Zakarpaciu w latach 1944–1950 czy relacji głównej rezydencji
władzy zakonnej w Rzym ie z bazylianami w Polsce i Ukrainie na podstawie analizy dziennika o. Isidora Patryły) do szerokich, przekrojowych
opracowań (życie zakonne metropolii kijowskiej w XVI–XVII wieku,
analiza poglądów na wychowanie zakonników – bazylianów w XVI–XIX
wieku).
Różny jest również charakter tekstów, niektóre z nich syntetyzują dostępne już informacje 10, inne przynoszą analizy badań archiwalnych, dzięki czemu uzupełniają wiedzę (np. z zakresu dziejów zakonu, a w zasadzie
prób jego zniszczenia po II wojnie światowej) 11 bądź przynoszą nieznane dotąd ustalenia, które zmieniają optykę na niektóre kwestie naukowe
(autorstwo tekstów druków wydanych przez bazylianów, kwestie działalności niektórych wybitnych przedstawicieli zakonu, np. Tymoteusza
Szczurowskiego) 12. Świadczą one o przygotowaniu merytorycznym autorów – bazylianów w różnych dziedzinach naukowych. W ażny podkreślenia jest przy tym fakt, że wskazane wyżej syntezy wprowadzają do obiegu
naukowego wiele nowych spostrzeżeń i tez, kontekstów dotąd nie badanych, a interpretowanych z bazyliańskiego punktu widzenia na podstawie często mało dostępnych źródeł, głównie autorstwa innych bazylianów
bądź badaczy zajmujących się tematyką stricte bazyliańską. Jest oczywiste,
że w tych interpretacjach przyszły Ojcom z pom ocą rozległa unikatowa
wiedza z historii Zakonu, wsparta rzetelną pracą analityczną i syntetyczną. Ich tezy są wyważone solidną argumentacją.

10
Ієромонах Ігор Гарасим, ЧСВВ, Старокиївська монаша традиція..., op. cit.; Ієромонах
д-р Василь Парасюк, ЧСВВ, Монашество Київської митрополії в XVI–XVII столітті...,
op. cit.; Ієромонах д-р Василь Парасюк, ЧСВВ, Митрополит Йосиф Велямин Рутський...,
op. cit.
11
Ієромонах Полікарп Марцелюк, ЧСВВ, Насильна ліквідація Василіянського Чину Святого Йосафата..., op. cit.
12
Ієродиякон Богдан П’єтночко, ЧСВВ, W poszukiwaniu autora „Obrony monastera wileńskiego...”..., op. cit.; Ієродиякон Богдан П’єтночко, ЧСВВ, Ojciec Tymoteusz Szczurowski...,
op. cit.
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Nauka „uduchowiona”
Kierując się omówionym już wcześniej kluczem doboru autorów, wywodzących się z kręgu zakonników, o. dr W asyl Parasiuk doprowadził do
powstania zbioru, który można umieścić umownie w nurcie „nauki natchnionej”.
Określenie nauka „uduchowiona” nie jest tu pejoratywne, w żaden
sposób nie wyklucza bowiem prawdziwości dociekań naukowych czy prawidłowości metod badawczych. Chodzi tu raczej o spojrzenie z wnętrza
na problem: „nic o nas bez nas”, który poza suchymi faktami historycznymi przekazuje również elementy motywacji, którymi mogli się
kierować poprzednicy współczesnych bazyliańskich historyków. Jako zakonnicy, praktykujący tę samą regułę, doświadczający podobnych problemów i radości związanych z życiem klasztornym, bazyliańscy naukowcy
najlepiej są w stanie zrozumieć motywy czy pobudki działań swoich wielkich poprzedników.
O wą naukę uduchowioną cechuje swoisty styl języka naukowego – pozbawionego typowej dla niego sztywności, jeśli wręcz nie sztuczności.
Czytając część tekstów zawartych z zbiorze, trudno oprzeć się wrażeniu,
że ich styl przypomina styl kazań, z jego dialogowym charakterem, do
którego wplatane są elementy opowiadania, gawędy, ich autorzy stawiają
filozoficzne pytania otwarte, skłaniające do dalszej refleksji. Nie są to
przecież typowe wyznaczniki stylu naukowego, jednak teksty te nie tracą
przez to walorów naukowych. Co więcej – dzięki takiej formie wypowiedzi
tekst staje się bardziej przystępny dla czytelnika, można go więc klasyfikować umownie jako kazanie naukowe, a ten z kolei nurt można uznać
za wkład bazylianów w humanistykę. Lektura książki przynosi satysfakcję
nie tylko intelektualną, ale i estetyczną (artystyczną).
Różnorodna zawartość tekstów świadczy o znakomitym przygotowaniu
zarówno merytorycznym, popartym wieloletnimi badaniami, jak i metodologicznym. Prowadzi wręcz do wniosku o swoistej szkole bazyliańskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych.
Joanna Getka
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Jerzy Grzybowski, W służbie Rzeczypospolitej. Duszpasterstwo
wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim
w latach 1919–1949, Warszawa 2016, 568 s.

Książka Jerzego Grzybowskiego dotycząca działalności duszpasterskiej Kościoła prawosławnego w W ojsku Polskim stanowi w pewien sposób kontynuację pracy badawczej Autora, który od wielu lat zajmuje
się aktywnością ludności białoruskiej w ramach II Rzeczypospolitej oraz
w okresie II wojny światowej 1. W e wstępie do książki Jerzy Grzybowski
zaznacza, że Kościół prawosławny od początku istnienia państwa polskiego był z nim związany, dzieląc spokojniejsze i burzliwsze okresy
dziejowe 2. Tym samym podkreśla jego równorzędną rolę z Kościołem katolickim, co szczególnie uwidoczniło się po zawarciu unii w Krewie,
kiedy to przyłączone ziemie ruskie W ielkiego Księstwa Litewskiego składały się z ludności wyznania prawosławnego. W dalszej części autor
książki wyjaśnia ustanowioną cezurę: rok 1919 – powstanie wojskowego
duszpasterstwa prawosławnego w odradzającym się W ojsku Polskim i rok
1949 – zakończenie funkcjonowania w Polskim Korpusie Przysposobienia
i Rozmieszczenia.
Rozdział I pt. Duszpasterstwo wyznania prawosławnego w W ojsku Polskim
w 1919–1939 obejm uje problematykę zarówno organizacyjną, związaną
z tworzeniem prawosławnych struktur duszpasterskich w W P, jak i ukazuje ogólną sytuację Kościoła prawosławnego w Polsce w tamtym okresie.
1
Można tu przytoczyć monografie Jerzego Grzybowskiego: Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach 1918–1945, Warszawa 2006; Pogoń między Orłem Białym,
Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. Białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956, Warszawa
2011, oraz przykładowe artykuły: Ambasada RP w Kujbyszewie wobec problemu obywateli polskich
narodowości białoruskiej i ukraińskiej w ZSRR w latach 1941–1943, [w:] Polska dyplomacja na
Wschodzie w XX–początkach XXI wieku, H. Stroński, G. Seroczyński (red.), Olsztyn–Charków
2010; Działalność duszpasterska wojskowego biskupa prawosławnego Sawy (Sowietowa) w Polskich
Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1943–1947, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2015,
nr 1; Duszpasterstwo wojskowe w Wojsku Polskim podczas wojny z bolszewicką Rosją 1919–1920,
„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, nr 4; Polskie cywilne duszpasterstwo prawosławne
w Niemczech Zachodnich w latach 1945–1951, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej” 2016, t. 9; Polskie Prawosławie na terytorium Bliskiego Wschodu, Afryki, Indii
i Meksyku podczas Drugiej Wojny Światowej, „Cerkiewny Wiestnik” 2011, nr 4 i in.
2
J. Grzybowski, W służbie Rzeczypospolitej. Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919–1949, Warszawa 2016, s. 9.
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Autor zwraca uwagę, że ludność prawosławna stanowiła w II Rzeczypospolitej drugą co do wielkości grupę wyznaniową 3. Podkreśla również dążenie,
zaraz po odzyskaniu niepodległości, części duchowieństwa prawosławnego oraz rządu polskiego do ustanowienia autokefalii, zwracając przy tym
uwagę, że wśród grupy ludności prawosławnej i niektórych hierarchów
nie było przyzwolenia na taką decyzję. Ustanowienie autokefalii w 1925 r.
stało się impulsem do nowego zjawiska: dążeń wysuwanych przez mniejszość białoruską i ukraińską do unarodowienia cerkwi 4.
Status prawny Kościoła prawosławnego w Polsce regulowany był najpierw Tymczasowymi przepisami o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce z 1922 r., a następnie Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku państwa do Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W miarę upływu lat niepodległości wzrastała postawa lojalnościowa wśród duchownych i wiernych
prawosławnych, co w jakimś stopniu nie pozostawało obojętne do stosunku władz polskich do ludności prawosławnej. J. Grzybowski przytacza fragment sprawozdania szefa sztabu Okręgu Korpusu II (Lublin),
w którym doceniona jest pozytywna rola listu pasterskiego metropolity
Dionizego, nawołującego do postawy propaństwowej. Podkreśla jednak,
że mimo takich działań niejednokrotnie władze polskie z nieufnością odnosiły się do duchowieństwa prawosławnego 5. Autor nie pomija innych
problemów, które utrudniały porozumienie, utrzymując czy wytwarzając
nowe stereotypy i uprzedzenia: problem rewindykacji czy niszczenia
obiektów cerkiewnych, stopniowe wprowadzanie języka polskiego do życia kościelnego.
W dalszej części rozdziału J. Grzybowski skupia się na rozwoju duszpasterstwa prawosławnego w W ojsku Polskim. Rozpoczyna omawiać to
zagadnienie od wojny polsko-bolszewickiej w 1919 r., zwracając uwagę,
że dowództwo W P starało się um ożliwić niekatolikom równy dostęp do
zaspokajania potrzeb religijnych 6. Przedstawione zostało tworzenie pierwszych struktur duszpasterstwa prawosławnego przy dowództwach, cele
3

Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 21–22.
5
Ibidem, s. 26–27.
6
W tym celu powołano 30.10.1919 r. w WP Wojskowy Urząd Duszpasterski Wyznania
Prawosławnego, ibidem, s. 40.
4
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i zadania kapelanów wojskowych, przydziały personalne do konkretnych
Dowództw Okręgów Generalnych W P 7. Autor na podstawie dokumentów
zgromadzonych w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW ) w Rembertowie, analizuje posługę kapłańską prawosławnych kapelanów wojskowych w obozach jenieckich i obozach dla internowanych oraz szpitalach,
zwracając uwagę na ich ofiarność i zaangażowanie 8. Zakończenie wojny
polsko-bolszewickiej i ustabilizowanie granicy wschodniej II Rzeczypospolitej traktatem ryskim rozpoczyna nową kartę w dziejach W ojska Polskiego, w której służba wojskowa staje się powszechnym obowiązkiem.
J. Grzybowski zwraca uwagę, że ze względu na wzrost liczebności żołnierzy prawosławnych w poszczególnych formacjach wojskowych jest to
także mom ent przełomowy dla rozwoju prawosławnego duszpasterstwa
wojskowego 9. Autor skupia się na przedstawieniu organizacji, jego struktur, kwestiach związanych z przydziałem stopni wojskowych dla duchownych, etatami w W P, rozmieszczeniu kapelanów w poszczególnych
Okręgach Korpusów (OK) 10. Interesujący jest podrozdział, w którym
przybliżone zostają sylwetki kandydatów, zgłaszających się do W P w celu
przystąpienia do struktur duszpasterstwa wojskowego 11. W dalszej części
omówiono problemy kompetencyjne (prawa i ich granice dla protoprezbitera, jako stojącego na czele prawosławnego duszpasterstwa wojskowego,
a prawa metropolity w kwestii mianowania i przenoszenia kapelanów
i dziekanów do innych OK), a także ideę powołania biskupa polowego 12.
Autor zwraca uwagę, że dążenie do ustanowienia takiej funkcji spotkało
się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród hierarchii Cerkwi prawosławnej, jak i na szczeblach polskich władz. M imo prawnego uregulowania tej sprawy, do wybuchu II wojny światowej nie udało się powołać
konkretnej osoby na to stanowisko. J. Grzybowski zadaje pytanie, czy
7

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 25 września 1919 r. naczelnym kapelanem WP
mianowano ks. Bazylego Martysza, ibidem, s. 40–43.
8
Ibidem, s. 46–49.
9
J. Grzybowski przytacza dane z CAW, w których wymieniona jest liczba żołnierzy poszczególnych wyznań niekatolickich. Zgodnie z danymi w 1926 r. żołnierze wyznania prawosławnego stanowili najliczniejszą grupę wśród wyznań niekatolickich w WP, ibidem,
s. 49.
10
Ibidem, s. 57–61.
11
Ibidem, s. 62–68.
12
Ibidem, s. 69–83.
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przyczyny leżały w sprzecznych ocenach wobec wyłonionych kandydatów, dokonanych przez rządzących, czy też przez władzę wojskową 13.
Dalsza obszerna część I rozdziału jest poświęcona działalności duszpasterskiej i organizacyjnej, w tym w szczególności posłudze kapłańskiej,
obowiązkach organizacyjnych związanych z przygotowaniem liturgii itp.
Omówiona zostaje również praca oświatowo-wychowawcza duchowieństwa wśród żołnierzy. Autor nie pomija drażliwych tematów, takich jak:
zdarzające się konflikty między katolikami a prawosławnymi, kwestia
polonizacji Cerkwi prawosławnej w Polsce czy problemów związanych
z brakiem wystarczającej ilości cerkwi garnizonowych w poszczególnych
OK 14. Niezwykle interesująca jest analiza poszczególnych prawosławnych
kapelanów wojskowych. Dzięki niej czytelnik może zaznajomić się z klimatem i relacjami panującymi w prawosławnym duszpasterstwie wojskowym 15. Pierwszy rozdział kończy się przedstawieniem udziału kapelanów
i żołnierzy prawosławnych w kampanii wrześniowej oraz dalszych ich
losów w niewoli niemieckiej i radzieckiej. J. Grzybowski podkreśla, że
duchowieństwo prawosławne, łącznie z wyższą hierarchią, aktywnie włączyło się, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w nurt akcji patriotycznych, dając tym samym wyraz wierności Polsce. Zaznacza jednak, że
w m omencie wybuchu wojny postawy cywilnej ludności prawosławnej
były zróżnicowane, czego przykładem były zdarzające się sytuacje bojkotu
mobilizacji. Mimo takich przypadków, w większości ludność reagowała
poparciem dla mobilizacji 16. Rozdział wieńczy ukazanie losów kapelanów
i duchownych po wrześniu 1939 r.
Rozdział II pt. Duszpasterstwo wyznania prawosławnego w Polskich Siłach
Zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu to
szczegółowe studium dziejów duchowieństwa prawosławnego, dzielącego
z żołnierzam i w ojenne losy, zarówno tułaczki, jak i walki. W początkowej części rozdziału autor nakreśla sytuację Cerkwi prawosławnej po
wrześniu 1939 r. na dawnych ziemiach II Rzeczypospolitej, zwracając
uwagę, że tem atyka ta została już w dużej części przez badaczy opracowana, w przeciwieństwie do zagadnień dotyczących polityki rządu

13
14
15
16

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

s.
s.
s.
s.

89.
89–191.
191–205.
206–211.
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polskiego na uchodźstwie, dążącego do obrony dotychczasowego statusu
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (PAKP) 17. J. Grzybowski na podstawie licznych dokumentów źródłowych naświetla starania rządu emigracyjnego RP w sprawie uzyskania poparcia patriarchatu
ekumenicznego, zwracając uwagę, że w miarę trwania wojny sytuacja
komplikowała się, co związane było ze zmianą polityki Stalina względem patriarchatu moskiewskiego 18. Kolejnym omawianym zagadnieniem
są losy żołnierzy prawosławnych w Wojsku Polskim we Francji (1939–
–1940). Zwrócona zostaje uwaga, że nie utworzono wówczas duszpasterstwa wyznania prawosławnego w W P, ze względu na niewielką ilość
wyznawców prawosławia w jego szeregach, niemniej rozkazy wojskowe
nakazywały dowódcom zapewnienie możliwości zaspokajania potrzeb religijnych wszystkich żołnierzy wyznań chrześcijańskich 19. Odrodzenie
prawosławnego duszpasterstwa wojskowego przypada na okres funkcjonowania Wojska Polskiego w W ielkiej Brytanii 20. W kolejnej części zostaje
przybliżona sylwetka powołanego 2 stycznia 1941 r. na prawosławnego
kapelana wojskowego 1 Korpusu Polskiego (PSZ) Franciszka W icenika 21. I tu również autor nie pom ija tematu drażliwego – niejednoznacznej
przeszłości Franciszka W icenika oraz konfliktu personalnego z pracownikiem Działu Narodowości M inisterstwa Informacji i Dokumentacji.
Szczegółowo przeanalizowane zostają uwarunkowania związane z powołaniem 29 listopada 1943 r. bpa Sawy na biskupa polowego i zwierzchnika
prawosławnego duszpasterstwa wojskowego, zwraca również uwagę na
fakt, że PSZ jako jedyna armia aliancka posiadały biskupa polowego
wyznania prawosławnego 22. Podpisanie układu Sikorski–Majski 30 lipca
17
PAKP na ziemiach wcielonych do ZSRR został podporządkowany patriarchatowi moskiewskiemu. Kościół prawosławny na obszarze Wileńszczyzny przyłączonej do Litwy włączono do eparchii litewskiej patriarchatu moskiewskiego. Na terenie okupacji niemieckiej
utworzono Białoruski Autokefaliczny Kościoł Prawosławny i Ukraiński Autokefaliczny
Kościoł Prawosławny.
18
Ibidem, s. 233–245.
19
Ibidem, s. 263.
20
Interesujący jest zaprezentowany skład narodowościowy żołnierzy wyznania prawosławnego w Polskich Siłach Zbrojnych z 1943 r., który wykazuje, że 16 proc. żołnierzy prawosławnych, służących w wojskach lądowych, podało narodowość polską, a język ojczysty
białoruski, ukraiński, rosyjski lub ruski, ibidem, s. 265.
21
Ibidem, s. 265–282.
22
Ibidem, s. 287–303.
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1941 r. umożliwiło tworzenie oddziałów Armii Polskiej w ZSRR, a zarazem odrodzenia życia religijnego wśród żołnierzy. J. Grzybowski pisze,
że doświadczenia dwuletniego pobytu w ZSRR, w więzieniach, łagrach,
obozach jenieckich czy na zesłaniu, wzmogły w żołnierzach gorliwość religijną, a obchody prawosławnych świąt w jednostkach stawały się możliwością demonstrowania również uczuć patriotycznych 23. Dalszy etap
dziejów wojska i zarazem duszpasterstwa jest związany z ewakuacją Armii Polskiej gen. W ładysława Andersa oraz ludności cywilnej z terenów
ZSRR na Bliski W schód. Po reorganizacji, połączeniu z W P na Bliskim
W schodzie, doszło do utworzenia Armii Polskiej na W schodzie (APW ).
Życiem duchowym ludności prawosławnej miał się zająć, przemierzający cały szlak z ZSRR, ks. Grzegorz Kuryłas, powołany na szefa duszpasterstwa prawosławnego APW . Autor opisuje kulisy usunięcia go z tego
stanowiska 24. Następny podrozdział wyznaczony jest momentem przekształcenia APW w 2 Korpus Polski. W tej części monografii w sposób
ciekawy ukazany został szlak bojowy 2 Korpusu. W arto podkreślić, że to
właśnie on był w końcowej fazie wojny najważniejszym czynnikiem militarnym Polskich Sił Zbrojnych 25. J. Grzybowski przedstawia ofiarność
żołnierzy prawosławnych podczas kampanii włoskiej. Zwraca uwagę, że
w jednostkach 2 K orpusu panowała duża solidarność, na którą mogły mieć
wpływ wspólne, wcześniejsze przeżycia wojenne, co skutkowało tolerancją
religijną, a wyjątki od niej były raczej nieuniknioną konsekwencją dużego skupiska ludzi 26. Gen. Anders pisał w swoich wspomnieniach, że cel
wojenny jednoczył żołnierzy niezależnie od ich wyznania 27. J. Grzybowski
przybliża prawosławne życie religijne w 2 K orpusie po zakończeniu wojny, a następnie działalność duszpasterstwa wojskowego na Bliskim W schodzie i w Afryce (1942–1946). Ukazane także zostały dylematy żołnierzy,
związane z perspektywą powrotu do Polski, szczególnie skomplikowane
dla żołnierzy dawnych Ziem W schodnich II Rzeczypospolitej, o czym

23

Ibidem, s. 335.
Ibidem, s. 343–345.
25
T. Kondracki, Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948,
Warszawa 2007, s. 72.
26
J. Grzybowski, W służbie Rzeczypospolitej. Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919–1949, s. 355–356.
27
W. Anders, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946, Bydgoszcz 1989, s. 354.
24
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pisali w swoich sprawozdaniach prawosławni kapelani 28. Pod koniec
II rozdziału zostaje przedstawiony ostatni etap funkcjonowania prawosławnej służby duszpasterskiej: w Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia
(1946–1949) w W ielkiej Brytanii. Pokazane przy tym zostały powstające
konflikty, związane z niechęcią emigracji białoruskiej (co miało związek
z niejednolitością tego środowiska, złożonego z żołnierzy i ludności cywilnej, która napływała po wyzwoleniu Niemiec) do bpa Sawy, któremu
zarzucano propolskość. Z drugiej strony wyłonił się konflikt personalny między bp. Sawą a bp. M ateuszem. Autor książki podkreśla olbrzymi
wkład bpa Sawy w organizację struktur prawosławnych w okresie II wojny światowej, a po wojnie dążenie do pojednania i jednoczenia wyznawców prawosławia pochodzących z Polski 29. Rozdział kończy opracowany
portret zbiorowy żołnierzy prawosławnych w PSZ na Zachodzie. Jako
epilog wyodrębniono powstanie i działalność Prawosławnego Ordynariatu
W ojska Polskiego w latach 1994–2014. Na koniec wypada podkreślić, że
publikacja opiera się na niezwykle szerokiej bazie źródłowej. W ykorzystane zostały materiały z archiwów polskich, brytyjskich, amerykańskich,
białoruskiego, litewskiego, a także liczny zbiór opracowań, wspomnień
i prasy. Monografia obfituje również w fotografie, aneksy oraz zawiera
słownik kapelanów wojskowych.
Książka stanowi cenne źródło informacji o losach Kościoła prawosławnego w W ojsku Polskim, w szczególny sposób wypełniając lukę w monografiach odnoszących się do okresu wojennego i powojennego. Przybliża
czytelnikowi postawy patriotyczne, zarówno ze strony duchowieństwa prawosławnego, jak i prawosławnych żołnierzy, nie pomijając jednak sytuacji
konfliktowych. W ykazuje, że przeżyte podobne doświadczenia wojenne
niwelowały dotychczasowe uprzedzenia wśród żołnierzy różnych wyznań.
Joanna Kozłowska

28

J. Grzybowski, W służbie Rzeczypospolitej. Duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919–1949, s. 379–381.
29
Ibidem, s. 417.
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M agdalena Dąbrowska – historyk literatury rosyjskiej, komparatysta.
Prowadzi badania nad literaturą rosyjską czasów Oświecenia oraz dziejami czasopiśmiennictwa XVIII-XIX wieku, a także rosyjsko-zachodnioeuropejskimi związkami literackimi i naukowymi. Autorka ponad stu
prac naukowych, poświęconych w większości zapomnianym pisarzom,
dziełom i zjawiskom literackim. Od 2012 roku dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu W arszawskiego i kierownik Zakładu Historii
Literatury Rosyjskiej IR UW . Członek Pracowni Mediów w Dawnej
i W spółczesnej Rosji IR U W.
Tom asz Gajownik – absolwent historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie zatrudniony w Zakładzie Europy W schodniej
Instytutu Historii i Stosunków M iędzynarodowych UW M w Olsztynie,
na stanowisku adiunkta. Zajmuje się historią XX wieku ze szczególnym
uwzględnieniem historii państw bałtyckich oraz dziejów polskiego wywiadu wojskowego lat 1918–1945.
Joanna Getka – doktor habilitowany, adiunkt, kierownik Katedry
Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-W schodniej Uniwersytetu
W arszawskiego. Prowadzi badania w zakresie językoznawstwa historyczno-porównawczego, socjolingwistyki, literaturoznawstwa ze szczególnym
uwzględnieniem fenom enu drukarstwa bazyliańskiego na ziemiach pol-
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skich, białoruskich i ukraińskich w XVIII wieku. Autorka trzech monografii oraz artykułów poświęconych rozwojowi języka ruskiego (prostej
mowy) i działalności wydawniczej bazylianów.
M onika Grącka – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca,
starszy wykładowca w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-W schodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu W arszawskiego. Prowadzi badania w zakresie literatury i filozofii społecznej
rosyjskiego narodnictwa II połowy XIX.
Jerzy Grzybowski – doktor habilitowany, historyk. Zajmuje się historią
polityczną i wojskową Białorusi i Polski XX wieku. Bada również dzieje
Kościoła prawosławnego w Europie Środkowo-W schodniej. Autor ponad
200 publikacji naukowych (w tym 5 monografii) w kraju i za granicą.
M arcin Hylewski – socjolog, filozof, doktorant socjologii na W ydziale
Nauk Społecznych UŚ. Autor kilkunastu artykułów naukowych (m.in.
w „Studiach Politycznych”, „Rocznikach Nauk Społecznych”, „Społeczeństwie i Polityce”) i popularnonaukowych (Kwartalnik Kulturalny
„Opcje”). Naukowo zainteresowany głównie problematyką socjologii literatury oraz historią idei. Aktualnie przygotowuje dysertację doktorską
poświęconą problemom recepcji i cenzury twórczości Józefa Mackiewicza.
Elena Janczuk – doktor nauk humanistycznych, od roku 2003 związana
z Katedrą Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej U W,
autorka monografii pt. Język poetycki M ariny Cwietajewej. Gra słów i sensów, W arszawa 2013 oraz ponad 40 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe związane z kulturą i literaturą rosyjską przełomu XIX
i XX wieku.
M arcin Kojder – językoznawca, slawista, adiunkt w Zakładzie Filologii
Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor
monografii Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII
i XVIII wieku, współredaktor monografii Dziedzictwo kulturowe Wielkiego
Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej, Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują
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się wokół zagadnień onomastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
antroponimii historycznej pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego,
a także funkcjonowania różnych kategorii współczesnych nazw własnych
w warunkach komunikacji interkulturowej.
Joanna Kozłowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk
o polityce, starszy wykładowca w Katedrze Studiów Interkulturowych
Europy Środkowo-W schodniej Uniwersytetu W arszawskiego, absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków M iędzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania z zakresu historii ziem
północno-wschodnich II Rzeczypospolitej.
Iwona Krycka-M ichnowska – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze
Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-W schodniej Uniwersytetu
W arszawskiego. Prowadzi badania w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem literatury tzw. srebrnego wieku,
literatury dokumentu osobistego, pierwszej fali emigracji rosyjskiej,
polsko-rosyjskich związków literackich. Autorka monografii na temat
dzienników Zinaidy Gippius.
Olga Lesicka – doktor, adiunkt w Katedrze Studiów Interkulturowych
Europy Środkowo-W schodniej, W ydziału Lingwistyki Stosowanej U W,
językoznawca i literaturoznawca. Interesuje się procesami i zjawiskami
związanymi z zapożyczeniami językowymi oraz rozwojem języka w aspekcie kulturoznawczym i semiotycznym . Autorka monografii poświęconej anglojęzycznym zapożyczeniom terminologicznym w rosyjskich
czasopismach ekonomicznych przełomu XX i XXI wieku.
Ihor M raka – docent K atedry Krajoznawstwa na W ydziale Historii Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Franki we Lwowie. Autor pracy
doktorskiej poświęconej kwestii granic Polski w polityce zagranicznej
W ielkiej Brytanii w latach 1939–1945. Stypendysta Niemieckiego Instytutu Historycznego w W arszawie, Funduszu im. Królowej Jadwigi (UJ),
Kasy im. Józefa Mianowskiego.
M arcin Niemojewski – kulturoznawca, bałtysta, tolkienolog; pracuje
w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-W schodniej na
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W ydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu W arszawskiego, wcześniej
długoletni pracownik Instytutu Kultury Polskiej UW . Zajmuje się przede
wszystkim problemami antropologii kultury, antropologii słowa i historią kultur Europy Środkowo-W schodniej, zwłaszcza kultury litewskiej.
W obszarze jego zainteresowań pozostaje również problematyka mediów
audiowizualnych i krytyka literacka. Książka Zwierciadła i drogowskazy.
Litewskie almanachy literackie w I połowie XX wieku, która ukazała się
w 2005 roku, była nominowana do nagrody im. Jerzego Giedroycia.
M arek Olejnik – dr, adiunkt w Zakładzie Filologii Ukraińskiej UM CS.
M onografia: Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Lublin 2014; Publikacje: Uwagi o inskrypcjach cmentarnych nekropolii w Chełmie. Cmentarze po
obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj,
W łodawa 2014, s. 123–132; Із досліджень над хрематонімією. Зауваження щодо назв польських та українських футбольних команд, [w:]
Типологія та функції мовних одиниць, Луцьк 2014, s. 198–207; Названия
музыкальных кавер-групп Люблинского воеводства Славянские языки:
системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: сб.
науч. тр. / Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина; редкол.: Л. А. Годуйко
[и др.]; под общ. ред. О. Б. Переход. – Брест: БрГУ, 2016. – Ч. 1.
– E. 221–225; W pływ zmian politycznych na nazewnictwo miejskie na Ukrainie, „Slavica: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis”,
XLV (2016), s. 56–62 (współautor M arcin Kojder); Geografia semantycznych i strukturalnych typów nazw terenowych w gwarach ukraińskich powiatu
włodawskiego, Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
PAN, t. XI/2016, red. M. Borciuch, L. Frolyak, Lublin 2016, s. 108–115.
Katarzyna Pasternak – absolwentka kulturoznawstwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, ukrainoznawstwa
i rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka W ydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich U J. Bada kreowanie
wizerunku kobiety w Rosji i Azji Centralnej, a także rozwój feminizmu
w krajach Europy Środkowo-W schodniej. Swoje pole badawcze poszerza,
zajmując się badaniami nad kulturą Litwy.
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Klaudia Soboń – absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na
Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-W schodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka literaturoznawstwa na
W ydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu W arszawskiego. Zainteresowania naukowe: sytuacja polityczno-kulturalna Białorusi w XX–XXI
wieku; mniejszości narodowe w Polsce, Białorusi, Litwie oraz Łotwie;
kultura i historia krajów Europy Środkowo-W schodniej.
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