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WSTĘP

Przedmiot niniejszej pracy na pierwszy rzut oka niewiele ma wspólnego z literaturą. 
Spożywanie różnego rodzaju napojów jako część składowa zrytualizowanych zachowań 
czy jako zjawisko społeczne mogłoby zainteresować raczej etnologa, antropologa kul
tury lub socjologa -  to zrozumiałe. Ale jako przedmiot badań filologa może wywoływać 
pewne zaskoczenie. W dalszej części wprowadzenia postaram się rozstrzygnąć ewentu
alne wątpliwości i udowodnić, że rozpatrywanie zjawisk życia codziennego w kontek
ście literatury pięknej jest uzasadnione1.

Sam dobór materiału badawczego, jakim jest literatura piękna (dla filologa, bada
cza literatury -  źródło o największej wartości) obliguje do zastosowania takiej metody 
badawczej, która może się sprawdzić jedynie w obrębie historii i wiedzy o literaturze. 
Przecież literatura, choćby najlepsza, dla etnologa bądź socjologa będzie mieć war
tość w najlepszym razie trzeciorzędną, podczas gdy moje analizy są oparte na utwo
rach literackich i pozostają w ścisłym związku z nimi. Istotne z punktu widzenia ba
dań wydaje się również, że są one prowadzone z zewnętrznego punktu widzenia, tzn. 
przez osobę niebędącą uczestnikiem kultury rosyjskiej. Z jednej strony ta okoliczność 
może (choć przecież nie musi) wywoływać pewne ograniczenia i sprawić, że spojrze
nie na przedmiot badań będzie fragmentaryczne, niepełne, z drugiej zaś wzmaga cieka
wość i chęć nazwania i opisania tego, co nieoczywiste dla zewnętrznego obserwatora 
danej kultury. Silną zachętę i potwierdzenie słuszności wybranego kierunku badań sta
nowi opinia Jurija Łotmana sformułowana w pracy Поэтика бытового поведения 
в русской культуре XVIII века, w myśl której im odleglejsza od obserwatora jest dana 
kultura -  pod względem historycznym, geograficznym czy typologicznym -  tym bardziej 
oczywiste jest, że charakterystyczne dla niej zachowania, związane ze sferą codzienno
ści, stają się obiektem badań naukowych. Łotman zauważa również, że znaczna część 
dokumentów, które zawierają zapis norm codziennych zachowań, została sporządzona 
przez cudzoziemców lub dla cudzoziemców, a więc dla tych, którzy pozostają poza daną 
grupą społeczną1 2. Ten zewnętrzny punkt widzenia daje szansę spojrzenia z dystansu, 
który ma niebagatelne znaczenie dla zrozumienia obcej kultury, co zauważa również 
Bogusław Żyłko:

1 Zagadnienie zachowań i działań związanych ze sferą powszedniości było przedmiotem badań Jurija 
Łotmana, który w pracy zatytułowanej Поэтика бытового поведения в русской культуреХУШ века sugero
wał, że określone formy zwykłej, codziennej działalności człowieka (będące elementem osiemnastowiecznej 
kultury rosyjskiej) mogły być świadomie zorientowane na normy i prawa rządzące tekstami artystycznymi. 
Zob. IO. M. Лотман, Поэтика бытового поведения в русской культуре ХУШ века, [w: ] idem, История 
и типология русской культуры Семиотика и типология культуры. Текст как семиотическая проблема. 
Семиотика бытового поведения. История литературы и культуры, Санкт-Петербург 2002, s. 233.

2 Ibidem, s. 233.
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Oko przybysza często potrafi wychwycić to, co dla tubylca jest niewidoczne bądź nic stanowi 
problemu. Spojrzenie cudzoziemca by się posłużyć językiem formalistów rosyjskich przynosi 
„uniezwyklony”, „udziwniony” (i przez to odkrywczy) obraz rzeczywistości codziennej’.

Do niniejszych badań przystępuję zatem z nadzieją, że przyniosą one taki właśnie 
„uniezwyklony” obraz „zwykłego” ludzkiego zachowania, jakim jest picie różnych 
napojów.

Picie samo w sobie nie należy do zjawisk ani socjologicznych, ani tym bardziej lite
rackich. Właściwie nawet nie jest żadnym zjawiskiem, a tylko czynnością fizjologiczną, 
której podstawową funkcją jest zaspokojenie pragnienia i podtrzymanie funkcji życio
wych. Zwierzęta piją wodę, człowiek oprócz wody może pić w tym celu kwas chlebowy 
lub piwo, ale zasadniczo pod tym względem świat ludzi nie różni się niczym od świata 
zwierząt. Różnice zaczynają się tam, gdzie kończy się fizjologia, a zaczyna się kultu
ra. Tam, gdzie do głosu dochodzą prócz funkcji rzeczowych przedmiotów ich funkcje 
symboliczne, znakowe i semiotyczne* * 4, picie zaczyna przybierać szczególne formy, staje 
się „spożywaniem napojów” -  czynnością znaczącą kulturowo i jako takie wchodzi 
w obszar wielu aktywności kulturowych człowieka, zbliżając się swoim charakterem do 
obrzędów i rytuałów, a niejednokrotnie stając się ich głównym elementem. Wychodząc 
od definicji kultury sformułowanej przez Marcina Czerwińskiego, według której kultura 
jest systemem treści ułożonych hierarchicznie i jednocześnie stanowi system, w którym 
zachowania społeczne są regulowane przez wytwory społeczeństwa oraz związanego 
z tą definicją pojęcia wzoru kultury5, picie napojów, poddane pewnej rytualizacji można 
potraktować jako realizację wzoru kultury. W kulturze rosyjskiej, co postaram się wyka
zać w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania, picie niektórych napojów (przede 
wszystkim herbaty i alkoholu) ma charakter rytualny. Nie są to jednak rytuały w ściśle 
naukowym znaczeniu, nie składa się bowiem na nie szereg następujących po sobie, sko- 
dyfikowanych, ściśle przestrzeganych i ściśle ukierunkowanych zachowań. To rytuały 
w znaczeniu potocznym, obyczaje spełniające pewne funkcje społeczne, wyposażone 
jednak w wyróżniające się stałe, powtarzalne cechy, charakterystyczne dla kultury rosyj
skiej6. Oddajmy w tym miejscu głos Wiliamowi Pochlobkinowi, rosyjskiemu autoryteto
wi w dziedzinie sztuki kulinarnej i jej historii, który podaje szereg zasad obowiązujących 
podczas przygotowywania i picia herbaty w dziewiętnastowiecznej Rosji, upoważniają
cych do potraktowania rosyjskiego „picia herbaty” jako rodzaju rytuału:

Уже к началу XIX в. выработался русский ритуал чаепития. Самовар ставился либо на не
большой самоварный столик, который приставляли к одному из торнов основного гостевого 
стола, либо ставили прямо на поднос в конце большого стола, по левую руку от хозяйки. Чай 
разливала из самовара хозяйка либо старшая дочь хозяина в отсутствие хозяйки. Это прави
ло было подсказано опытом: разливать чай должен всегда один человек, притом знакомый 
с этим делом. [... ] Пока чай пили из фарфоровой посулы, его обычно не доливали на I 2 см

1 В. Żyłko, Posłowie tłumacza, [w: ] J. Łotman, Rosja i znaki, Gdańsk 1999, s. 453 454.
4 S. Żółkiewski, Nauka o kulturze i semiotyka, „Teksty” 1975, nr 3, s. 70.
’ M. Czerwiński, Kultura i je j badanie, Wrocław 1971, cyt. za: S. Żółkiewski, op. cit., s. 69 70.
'' Proces rytualizacji (i scmiotyzacji) w obszarze zachowań codziennych, w tym i sferze związanej

zjedzeniem i piciem, rozpoczął się w Rosji w XVIII wieku w epoce Piotra I. Л połowa wieku XIX to, 
według autorów tekstu От кухни до гостиной, okres, gdy proces ten nabrał ostatecznego kształtu. Zob. 
IO. Лотман E. Погосян, От кухни до гостиной, [w: ] 10. Лотман, История..., s. 258.
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до краев чашки и отпивали небольшими глотками в промежутках между застольной ожив
ленной беседой. Но в трактирах и там, где пили из стеклянных стаканов, приходилось пере
ливать чай небольшими порциями в фаянсовое блюдечко и пить из него, чтобы не обжечься. 
Первоначально чай в трактирах подавли «парой», т. е. в двух чайниках: в большом горячая 
вода, в маленьком заварка7 * *.

Nie należy jednak zapominać, że chociaż rytuały te, zamieszczone na kartach utwo
rów literackich, w pewnym stopniu odzwierciedlają rzeczywistość, to dzieło sztuki, 
nawet jeśli jest nim powieść realistyczna, nie zawsze musi dążyć do imitacji rzeczy
wistości. Dlatego moim celem nie jest, ani być nie może, próba odtworzenia sfery dzie
więtnastowiecznej rosyjskiej obyczajowości związanej ze spożywaniem różnego ro
dzaju napojów. Po pierwsze, rodzaj wybranego materiału badawczego nie upoważnia 
do przeprowadzenia tego rodzaju analizy -  jej efekt miałby znikomą wartość naukową 
(mimo że nie podważam wartości poznawczych literatury pięknej pod tym względem, 
dla tego rodzaju badań sama literatura nie może być wystarczającym i najbardziej wia
rygodnym źródłem). Po drugie, interesuje mnie inne zagadnienie -  pragnę odkryć, co 
kryje się za zewnętrzną formą przedstawianych w utworach literackich rytuałów czy 
obyczajów. Chcę znaleźć odpowiedź na pytanie, j a k i e  z n a c z e n ie  zarówno dla cało
ści utworu, jak i dla poszczególnych jego bohaterów ma to, że wśród elementów świata 
przedstawionego danego dzieła pojawiają się takie a nie inne napoje (szampan, wódka 
czy herbata).

Uzasadnieniem dla takiego punktu widzenia może być koncepcja dzieła sztuki lite
rackiej jako modelu. Według Jurija Łotmana za model przedmiotu można uznać inny 
przedmiot, imitujący go i jednocześnie pełniący w procesie badawczym funkcję swoi
stego substytutu tegoż przedmiotu:

Model nic odtwarza nigdy całego przedmiotu, lecz tylko określone jego aspekty, funkcje i stany, 
przy czym istotne ogniwo poznania stanowi sam akt wyboru".

Z kategorią modelu ściśle związane jest pojęcie wtórnego systemu modelującego. 
Łotman określał tym mianem każdy system znaków inny niż język naturalny, ale zbu
dowany na wzór języka naturalnego. Według badacza wtórne systemy modelujące sta
nowią struktury, u podstaw których leży język naturalny, z czasem jednak systemy te 
uzyskują dodatkowe, wtórne struktury, mające charakter ideologiczny, etyczny czy arty
styczny9 10 10. Wtórnym systemem modelującym mogą być zatem nauka, religia, malarstwo i, 
oczywiście, literatura. Ta ostatnia według badacza odgrywa rolę podwójną: jest zarówno 
systemem modelującym i jako taki pełni funkcję poznawczą, jak i systemem znakowym, 
pełniącym funkcję komunikacyjną.

W aspekcie: utwór artystyczny i rzeczywistość sztukę rozpatrujemy jako środek poznania życia, 
a w aspekcie: utwór artystyczny i czytelnik jako środek przekazu informacji"’.

7 B. B. Похлсбкин, Чай, Москва 2005, s. 115.
" J. Łotman, Wykłady z poetyki strukturalnej, przeł. S. Balbus, [w: ] Współczesna teoria badań literackich 

za granicą. Antologia, oprać. 11. Markiewicz, t. II. Strukturalno-semiotyczne badania literackie. Literaturo
znawstwo porównawcze. W kręgu psychologii głębi i mitologii, Kraków 1976, s. 162.

’ IO. M. Лотман, Структура художественного текста, Москва 1970, s. 49.
10 3. Łotman, Wykłady z poetyki..., s. i62 163.
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W koncepcji badacza z Tartu stwierdzenie, że dzieło literackie jest modelem, ozna
cza zatem, że odtwarza ono jakiś fragment rzeczywistości, tworząc zarazem jego odpo
wiednik. Odpowiednik ten jest bardzo podobny do pierwowzoru lecz tylko podobny: nie 
jest z nim tożsamy. Różnice wynikają między innymi ze zmiany tworzywa oraz z tego, 
że proces odtwórczy ma charakter selektywny. Model rzeczywistości w omawianym 
przypadku chodzi o szereg zachowań i obyczajów związanych z piciem -  tworzony 
przez dzieło literackie nigdy nie będzie analogiczny do swojego przedmiotu i pozosta
nie do niego w „relacji oznakowej”". Oznacza to, że pewna „deformacja” rzeczywisto
ści może być warunkowana oznakami psychiki czy osobowości autora, jego emocjami 
i przeżyciami* * 12 * *. Tak więc na skutek modelowania artystycznego powstają odpowiedniki 
rzeczywistości, które są zdolne kreować rzeczywistość własną, a nawet wzbogacać ją 
o nowe, dodatkowe jakości mające charakter estetyczny, emocjonalny bądź poznawczy. 
Innymi słowy w ten właśnie sposób ujawnia się zdolność literatury pięknej do nada
wania nowych znaczeń niektórym zjawiskom kulturowym, określanym w kategoriach 
semiotyki „tekstami kultury”. Odnalezienie oraz rozszyfrowanie tych właśnie nowych 
znaczeń i jakości wykreowanych na drodze modelowania artystycznego stanowi główny 
cel niniejszej monografii.

Szczególne miejsce w badaniach Jurija Łotmana i innych semiotyków kultury zajmo
wała również problematyka związana z zagadnieniem znaczenia. Badacz z Tartu uważał, 
że problem znaczeń jest jednym z fundamentalnych zagadnień semiotyki, jako że celem 
badania wszelkich systemów znakowych jest określenie ich treści11. Terminem „system 
znakowy” w języku semiotyki określa się kulturę -  jest ona bowiem systemem zna
ków charakteryzującym się bardzo skomplikowaną organizacją wewnętrzną. To właśnie 
organizacja -  swoisty zespół reguł, zasad i ograniczeń narzuconych kulturze, jest jej 
wyznacznikiem14. Istotnym elementem tego systemu są teksty15. Tekstem zaś Łotman 
nazywa uporządkowane następstwo znaków, które należą do jednego systemu znakowe
go rządzonego przez określone reguły kodowania. Taka sekwencja znaków musi mieć 
swój koniec i początek oraz wewnętrzną organizację strukturalną. Jednocześnie jest ona 
wyraźnie odgraniczona od innych struktur16, choć taka definicja nie jest pełna. Badacz 
zauważa, że pojęcie tekstu jest szerokie, a jego zdefiniowanie przysparza wielu trudno
ści. Najważniejsza wydaje się jednak uwaga, że niewłaściwe jest utożsamianie „teks
tu” z całością dzieła artystycznego. Nie można, jak mówi badacz, tekstu stanowiącego 
pewną realność przeciwstawiać wszelkiego rodzaju sensom i koncepcjom17. W takim 
ujęciu za tekst można uznać wiele fenomenów artystycznych i zjawisk kulturowych.

" Zob. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006, s. 248.
12 Taką relację w kontekście omawianego zagadnienia bodaj najwyraźniej daje się zauważyć w twórczości 

Fiodora Dostojewskiego. Por. rozdz. niniejszej pracy poświęcony twórczości tego pisarza.
11 IO. M. Лотман, Структура..., s. 47.
14 Ю. Лотман, Культура и информация, [w: ] Ю. Лотман, Семиоефера Культура и вчрыв. Внутри 

мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки, Санкт-Петербург 2004, s. 396.
15 Mimo iż. Łotman nic wątpi, że elementami budującymi kulturę są teksty, a nawet uważa, że rozpatry

wanie kultury jedynie jako sumy tekstów mogłoby być najprostszym sposobem budowy modeli kulturowych, 
to uważa jednak, że takie ujęcie niesie pewne ograniczenia. Zob. IO. M. Лотман, Культура..., s. 397. Na 
potrzeby niniejszej publikacji taki sposób ujęcia wydaje się jednak w pełni wystarczający.

16 Więcej o pojęciu tekstu, zob. np.: J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, 
Warszawa 1984, s. 75 84.

17 IO. M. Лотман, Структура..., s. 65.
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Posługując się terminem bardziej precyzyjnym, należałoby je nazwać „tekstami kultu
ry”, czyli tekstami utrwalonymi w znakach, posiadającymi -  oprócz znaczenia w obrębie 
własnego systemu semiotycznego -  określone znaczenie w systemie kultury. Będą nimi 
zatem zarówno wszystkie teksty utrwalone za pomocą znaków języka naturalnego, jak 
i obraz malarski, dzieło muzyczne czy nawet park krajobrazowy. Zupełnie oczywiste 
wydaje się więc określenie mianem „tekstu kultury” również obrzędu, rytuału i każdego 
mającego zrytualizowany charakter działania. Skoro więc sfera zachowań związana ze 
spożywaniem napojów, a będąca częścią świata przedstawionego w literaturze rosyjskiej 
XIX stulecia, jest wyposażona w cechy zbliżające ją  do rytuału, powstaje możliwość 
interpretowania jej właśnie w kontekście „tekstu kultury”.

Obok tekstu drugim ważnym pojęciem związanym z kulturą w ujęciu semiotycznym 
jest język. Badacze spod znaku semiotyki strukturalnej zwracają uwagę, że kultura jest 
formowana na kształt języka:

Определение культуры как подчиненной структурным правилам знаковой системы позволя
ет взглянуть на нес как на язык в общессмиотическом значении этого термина1*.

Jeśli zatem założymy, że kultura jest kodem -  podobnie jak język -  to okaże się, iż 
uzasadnione i możliwe będzie przeprowadzenie swoistego tłumaczenia na język kultury 
z innego języka w „ogólnosemiotycznym znaczeniu tego terminu” („в общесемиоти
ческом значении этого термина”).

Переведения некоторого участка действительности на тот или иной язык культуры, превра
щение его в текст, то сеть в зафиксированную определенным образом информацию, и вне
сение этой информации в коллективную память такова сфера повседневной культурной 
деятельности. Только переведенное в ту или иную систему знаков может стать достояниисм 
памяти* * 19.

Na podstawie powyższego cytatu można stwierdzić, że „tekst” to wybrany fragment 
rzeczywistości („участок действительности”) poddany właśnie takiemu tłumaczeniu 
(przekodowaniu) na język kultury. Ukształtowanie się tekstów w rodzaju rytuału czy 
obrzędu doprowadziło do powstania wielu problemów związanych z ich przekodowa
niem, a wynikających z faktu, że tekst jest tworem zbudowanym przy pomocy więcej 
niż jednego języka:

Особый структурный смысл получали такие случаи, когда соединялись тексты на принципи
ально различных языках, например словесная формула и ритуальный жест. Получающийся 
в результате текст второго порядка включал в себя расположенные на одном иерархическом 
уровне подтексты на разных и взаимно не выводимых друг из друга языках. Возникновение 
текстов типа «ритуал», «обряд», «действо» приводило к совмещению принципиально раз
личных типов ссмиозиса и в результате к возникновению сложных проблем перекодиров
ки [... ], совмещения различных голосов в едином текстовом целом20.

Dzieło literackie, a dokładniej powieść, jest przykładem tego, w jaki sposób możliwe 
jest połączenie wielu struktur semiotycznych w jedną całość:

IO. M. Лотман, Культура..., s. 396.
19 Ibidem, s. 397.
211 IO. M. Лотман, Семиотика культуры и понятие текста, [w: ] idem, История и типология...,  s. 159.
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Многоголосый материал получает дополнительное единство, псрссказываясь на языке дан
ного искусства. [... ] Многоструктурность сохраняется, однако она как бы упакована в мо- 
ноструктурную оболочку сообщения на языке (данного) искусства. Особенно это заметно 
в жанровой специфике романа, оболочка которого сообщение на естественном языке 
скрывает исключительно сложную противоречивую контроверзу различных семиотических 
миров21.

Jeśli więc założymy, że w dziewiętnastowiecznej literaturze rosyjskiej funkcjonuje 
na przykład „rytuał” picia herbaty, to tenże rytuał, będąc częścią innego tekstu kulturo
wego -  dzieła artystycznego (na przykład powieści realistycznej), jest również tekstem 
kultury. W ten sposób zostaje on zakodowany dwukrotnie: po pierwsze jest ciągiem 
znaków wyrażonym w języku naturalnym, a po wtóre stanowi tłumaczenie rozmaitych 
sensów i znaczeń na język obrzędu. Skoro więc omawiany w niniejszej pracy „fragment 
rzeczywistości” (sfera obyczajów związanych ze spożywaniem napojów) przetłumaczo
ny na język kultury staje się tekstem -  rodzajem rytuału, obrzędu, to należy sprawić, by 
ów tekst z powrotem stał się właśnie fragmentem rzeczywistości (choć nie w wymiarze 
fizycznym). Taki zabieg stanie się możliwy dzięki szczególnej retranslacji, która będzie 
równoznaczna z odszukaniem znaczeń kryjących się za zrytualizowanymi zachowania
mi i działaniami tworzącymi „herbaciany” lub „alkoholowy” topos w literaturze rosyj
skiej dziewiętnastego stulecia. Pod pojęciem owych toposów należy rozumieć wszelkie 
motywy, obrazy, symbole i metafory związane ze sferą picia, które ukształtowały się 
w literaturze XIX wieku w Rosji i które na przestrzeni tego wieku raz po raz pojawiały 
się w ówczesnym dyskursie literackim. Należy wszakże pamiętać o zastrzeżeniu, że 
znaczenia ukształtowane w ramach owych toposów są nowe -  powstały one na drodze 
modelowania artystycznego, ale nie muszą być właściwe określonym realiom kulturo
wym, historycznym i geograficznym. Trzeba również dodać, że wynik owej retranslacji 
będzie miał charakter absolutnie subiektywny, a wniosków formułowanych na jej pod
stawie nie można uogólnić -  mają one zastosowanie tylko do rozpatrywanych przez 
nas konkretnych utworów literackich i funkcjonują w ich obrębie. Rozpatrywane bez 
odniesienia literackiego stają się bezużyteczne. Subiektywność zaś jest wpisana w tego 
rodzaju badania. Mając świadomość, że czytelnik, który próbuje rozszyfrować „komu
nikat w języku sztuki” (tu: w dziele sztuki literackiej) wybiera w tym celu kod w sposób 
dowolny i subiektywny i że naturalną konsekwencją takiego działania jest powstanie 
różnych znaczeń22, nie roszczę sobie prawa do traktowania sformułowanych tutaj wnio
sków jako jedynie słusznych.

Materiał niniejszych badań stanowi w przeważającej mierze klasyczna literatura 
rosyjska XIX wieku (proza od Puszkina do Czechowa). Dobór takiego materiału ba
dawczego został podyktowany przede wszystkim względami praktycznymi. Najbardziej 
oczywistym z nich jest fakt, że w literaturze poprzednich stuleci nie mamy jeszcze do 
czynienia z omawianymi zjawiskami, co jest bezpośrednim wynikiem procesów gospo
darczych. Przypomnijmy, że kawa i herbata w Rosji znalazły się w powszechnym uży
ciu w dziewiętnastym stuleciu, a dopiero pod koniec XVIII wieku twórcy, z początku 
jeszcze dość nieśmiało, zaczęli wprowadzać do swoich utworów te właśnie elementy

21 Ibidem.
22 Ю М. Лотман, Структура... s. 65.
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życia powszedniego25 i nie poświęcali im na tyle dużo miejsca, by mogły się one stać 
przedmiotem analiz literackich. Ograniczenie moich rozważań do tekstów prozatorskich 
wynika natomiast z tego, że zakres materiału poetyckiego jest potraktowany w sposób 
zupełnie inny, niż czyni to proza, i tak ogromny, że mógłby stanowić przedmiot odręb
nego opracowania.

Na zakończenie jedna uwaga dotycząca terminologii: w niniejszym opracowaniu 
na określenie rosyjskiego rytuału picia herbaty używam słowa czajepitije (чаепитие), 
wychodząc z założenia, że jego polski odpowiednik „picie herbaty” czy, co gorsza, 
„herbatka”23 23 24, nie niesie niezbędnych konotacji i nie wyraża specyfiki i wyjątkowości 
tego obyczaju.

23 E. Małek, Чай и кофе в быту и литературе России XVIII столетия, „SIavica Littcraria”, Wies
baden 2002, s. 91 101.

24 Mirowicz Л., Dulewiczowa I., Grck-Pabisowa I., Maryniakowa I., Wielki słownik rosyjsko-polski, 
Warszawa 1996.





Z DZIEJÓW WÓDKI I HERBATY W ROSJI

W niniejszym opracowaniu niejednokrotnie używam określenia „charakterystyczny 
dla rosyjskiej kultury napój”, mając na myśli zarówno wódkę, jak i herbatę. Inne napoje, 
jak na przykład kwas czy piwo, choć równie mocno osadzone w tradycji, nie odegrały 
tak ważnej roli kulturotwórczej. Ich znaczenie w historii, polityce lub gospodarce nie 
było porównywalne z tym, które miały zarówno wódka, jak i herbata. Jak doszło do tego, 
że oba te napoje tak silnie zrosły się z rosyjską tradycją, postaram się pokazać w dalszej 
części tego rozdziału.

Zanim mocny alkohol produkowany z ziaren zbóż stał się znany na Rusi, jej miesz
kańcy pijali różnego rodzaju kwasy, miody pitne i piwo. Napoje te, zawierające alkohol 
w znikomej ilości, były w tradycji słowiańskiej społeczności elementem wzmacniają
cym więzi społeczne i podkreślającym przynależność do danej grupy:

Коллективное питье способствовало укреплению социальных связей, и наоборот, человек, 
которого обнесли круговой чашей на пиру, становился социальным изгоем1.

Wódka, która później wyparła te tradycyjne, lekkie i orzeźwiające trunki, według jed
nych źródeł pojawiła się na Rusi w połowie XV wieku, kiedy to w monasterze Czudzkim 
na Kremlu w Moskwie rozpoczęto produkcję alkoholu z pszenicy. Według innych źródeł 
trafiła ona do Moskwy za pośrednictwem Anglików wiek później, a niektórzy badacze 
utrzymują, że to genueńczycy przywieźli wódkę na Ruś i to jeszcze w XIV wieku1 2. Jak
kolwiek było, nowy trunek, jako tani i szybko objawiający swą moc, wkrótce zyskał dużą 
popularność. Do jej szybkiego wzrostu w dużym stopniu przyczyniły się władze pań
stwowe. Już w połowie szesnastego stulecia namiestnicy carscy byli zobligowani do uru
chamiania tzw. carskich szynków3 („царевые кабаки”), które na wiele wieków stały się 
stałym elementem rosyjskiej codzienności4. Według tradycji założycielem pierwszego

1 И.Р. Такала, Веселие Руси. История алкогольной проблемы в России, Санкт-Петербург 2002, s. 28.
2 Por. пр. М. Heller, Historia imperium rosyjskiego, przeł. E. Melcch, T. Kaczmarek, Warszawa 2009, 

s. 148 149; И.К. Кондратьев, Седая старина Москвы, Москва 1997, s. 445; В.В. Похлебкин, История 
водки, Москва 2005, s. 43.

1 Tłumaczenie rosyjskiego słowa „кабак” przysparza pewnych kłopotów. Używanie polskiego zamien
nika „karczma” {jak to podają niektóre słowniki rosyjsko-polskie) może wprowadzić pewien chaos terminolo
giczny, jako że „кабак” (słowo zaczerpnięte z języka tatarskiego, w którym oznacza właśnie karczmę, oberżę, 
czyli miejsce, gdzie można się posilić, a oprócz tego coś wypić) przybytek, którego funkcją jest przede 
wszystkim, a często wyłącznic, sprzedaż mocnego alkoholu, został powołany niejako w zamian „корчмы”, 
mającej raczej charakter gospody, a nic tylko miejsca wyszynku. Z tego też powodu w dalszej części tekstu będę 
używać słowa „szynk”jako odpowiednika wyrazu „кабак”. Por. M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, przeł 
E. Melcch, T. Kaczmarek, Warszawa 2009, s. 148 149.

4 Jednym z najbogatszych źródeł wiedzy o historii karczm i losach wódki na Rusi i w Rosji od najdaw
niejszych czasów po drugą połowę XIX wieku jest książka Iwana Pryżowa: И.Т. Прыжов, История кабаков 
в России, Москва 1991.
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szynku był Iwan Groźny, który po zdobyciu Kazania w 1552 roku zakazał sprzedaży 
wódki w Moskwie, a na jej picie zezwolił wyłącznie oprycznikom. I dla nich właśnie 
rozkazał wznieść nowy przybytek5. Dochody z carskich szynków wpływały do skarbu 
państwa. Oprócz państwa, przywilejem swobodnej produkcji i sprzedaży alkoholu oraz 
czerpania z niej dochodów do końca XVII wieku cieszyły się monastery. Monopol pań
stwa nie był, jak widać, całkowity; również szlachta miała prawo do produkcji alkoholu 
na własny użytek, a przedstawiciele niższych warstw społecznych za odpowiednią opła
tą i w wyznaczone dni mogli wytwarzać niektóre gatunki alkoholu.

Od lat siedemdziesiątych XV wieku do przełomu wieku XIX i XX czterokrotnie 
wprowadzano państwowy monopol na produkcję mocnego alkoholu (wódki)6. W tym 
okresie to wzmacniano kontrolę władz nad tą gałęzią gospodarki, to znów wprowadzano 
pewne ustępstwa, zezwalając niektórym warstwom społecznym na produkcję ograni
czonych ilości alkoholu. Przywilejami takimi cieszyły się przede wszystkim szlachta 
i kupiectwo. Takie postępowanie miało różne przyczyny i było uzależnione od różnych 
czynników: zarówno od zasobności skarbu, jak i od troski o zdrowie obywateli, najczęś
ciej jednak o wprowadzeniu lub złagodzeniu monopolu decydowały względy polityczne.

Po raz pierwszy monopol alkoholowy na Rusi został wprowadzony w 1474 roku. 
Wtedy to produkcja i sprzedaż wódki (ale też piwa i miodu, których wytwarzanie nigdy 
wcześniej nie było ograniczane ani opodatkowane) stały się państwowym przywilejem. 
Monopol ten utrzymywano przez około 80 lat w niezmienionej postaci. Dopiero Iwan IV 
w 1553 roku poczynił pewne ustępstwa na rzecz opryczników i niektórych wojewodów; 
od tej pory mieli oni prawo o d k u p ić  od państwa prawo do części monopolu („откуп
ная система”).

Za panowania Borysa Godunowa w latach 1598-1604 państwowy monopol znów 
zaostrzono. Produkcją i sprzedażą wódki zajmowali się „zwierzchnicy szynków” («ка
бацкие головы») -  rodzaj nowych carskich urzędników, wybieranych przez wspólnoty 
i odpowiedzialnych przed władzami miejscowymi oraz organami władzy państwowej. 
Zadaniem owych inspektorów i poborców zarazem było pilnowanie, czy cały dochód ze 
sprzedawanego w szynkach alkoholu jest oddawany do państwowej kasy, oraz przeka
zywanie go do skarbu państwa. Pozostała działalność „zwierzchników szynków” była 
wolna od wszelkiej kontroli. Cieszyli się oni pełną swobodą co więcej mieli do 
dyspozycji podległych sobie urzędników, zwanych „całowalnikami” („целовальники”), 
którzy na dowód swej lojalności składali przysięgę i całowali krzyż (stąd ich określenie). 
Mimo że w przypadku odkrycia nieprawidłowości finansowych ich sprawcy byli z naj
większą surowością i bezwzględnością karani -  dopuszczano nawet wyrok kary śmierci 
i to „bez jakiejkolwiek litości” („без всякой пощады»7) -  to system ów doprowadził do 
ogromnych nadużyć: manipulacji cenowych i celowego obniżania jakości i mocy alko
holu oraz korupcji i przestępczości kryminalnej”.

' И.К. Кондратьев, Седая старина Москвы, Москва 1997, s. 444.
6 Okoliczności wprowadzania kolejnych monopoli alkoholowych w Rosji wraz z ich konsekwencjami 

społecznymi i gospodarczymi szczegółowo opisuje W. Pochlobkin. Zob. B.B. Похлебкин, История водки, 
Москва 2005, s. 200 221.

7 И.Р. Такала, ор. cit., s. 38.
" Nadużycia te doprowadziły w 1648 roku do niepokojów społecznych, nazywanych przez niektórych 

historyków buntem szynkowym. Domagano się m.in. zniesienia systemu arendowania i wprowadzenia bez-
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Wprawdzie państwowego monopolu alkoholowego w początkach XVII wieku for
malnie nie zniesiono, ale w zasadzie zanikł on w okresie wojen chłopskich Iwana Bo- 
łotnikowa i interwencji polsko-szwedzkiej w latach 1605-1613. Tak więc po raz drugi 
państwowy monopol na produkcję „wina zbożowego” wprowadza Aleksy Michajłowicz 
w roku 1652, ale wraz ze stopniowym słabnięciem aparatu państwowego osłabieniu 
podlega również monopol alkoholowy. Przywraca go dopiero pod koniec lat dziewięć
dziesiątych XVII stulecia Piotr I, a Katarzyna II w 1765 roku znosi go całkowicie, co 
przecież jednak nie oznacza, że państwo całkowicie rezygnuje z produkcji alkoholu. Od 
tej pory kolejni władcy Rosji zaostrzają bądź łagodzą przepisy dotyczące wytwarzania 
wódki, a dominującą pozycję zajmuje system polegający na odkupywaniu od państwa 
przez osoby prywatne prawa do części monopolu (rodzaj dzierżawy), praktykowany już 
za panowania Iwana Groźnego. Taka sytuacja występowała od 1795 roku, kiedy w za
sadzie zupełnie zamarła państwowa produkcja wódki, a powszechnie stosowaną metodą 
oficjalnej kontroli nad producentami alkoholu był system sprzedaży monopolu. Na sku
tek jego licznych niedoskonałości i możliwości, jakie dawało ich umiejętne wykorzysty
wanie, systematycznie i znacząco zaczęło bogacić się rosyjskie kupiectwo. Dla ścisłości 
należy dodać, że działo się to z oczywistą szkodą dla skarbu państwa. Ponieważ jednak 
rynek napojów alkoholowych był nasycony, co zapewniało względny spokój, a władze 
przez palce patrzyły na nadużycia, jakich dopuszczali się zarówno kupcy, jak i szlachta, 
to taki stan rzeczy trwał aż do roku 1819, kiedy nastąpił dramatyczny spadek warto
ści rosyjskiego rubla oraz papierów wartościowych będący następstwem wojny. Wtedy 
dopiero rząd Aleksandra I dostrzegł ogrom strat wynikających z nadmiernej swobody, 
jaką cieszyli się handlujący alkoholem i przedsięwziął kroki zaradcze w postaci surowe
go monopolu państwowego na produkcję i sprzedaż napojów spirytusowych. Mimo że 
Aleksander I w ograniczeniach dotyczących sprzedaży alkoholu poszedł znacznie dalej 
niż jego poprzednicy, to jednak i tym razem monopol nie był całkowity; po pierwsze nie 
dotyczył Syberii, jako że jej oddalenie i tak nie pozwalało na skuteczne egzekwowanie 
prawa i walkę z nieuczciwymi urzędnikami, po drugie monopol nie miał zastosowania 
do handlu detalicznego (państwo kontrolowało sprzedaż hurtową spirytualiów), który 
pozostawał w rękach prywatnych, gdyż państwo nie dysponowało odpowiednią licz
bą punktów handlowych. Prócz wprowadzenia monopolu ustanowiono również sztyw
ne ceny na wódkę -  jednakowe dla całego imperium. Kroki te przyniosły oczekiwane 
skutki i w ciągu roku dochody ze sprzedaży napojów alkoholowych wzrosły o prawie 
10 milionów rubli.

Okres zaostrzonego monopolu na produkcję wódki trwał stosunkowo krótko, bo już 
w styczniu 1826 roku car Mikołaj I w geście pojednania i w celu wzmocnienia mo
narchii po krwawym stłumieniu powstania dekabrystów częściowo przywraca system 
dzierżawy monopolu, a w 1828 roku likwiduje monopol całkowicie. Po raz kolejny 
w kwestii wódczanej zadecydowała polityka; wcześniej i Piotr I, i Katarzyna II chcąc 
umocnić swoją pozycję w państwie, znosili monopol na alkohol. O ile jednak taktyka ta 
była skuteczna z politycznego punktu widzenia, o tyle jej konsekwencje ekonomiczne 
i społeczne pozostawiały sporo do życzenia, bogaciła się bowiem jedynie niewielka gru
pa nieuczciwych, bezwzględnych i przez to znienawidzonych przez lud producentów,

względnego monopolu państwowego, który, jak mniemano, ukróciłby nielegalne działania handlarzy alkoholem, 
a także ustabilizowałby jego ceny. Zob. M. I Icllcr, Historia..., s. 250-252.
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a wódka, którą oferowali, była zazwyczaj tak fatalnej jakości, że nierzadko stanowiła 
zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów. W związku z tym lud w geście protestu 
świadomie zaczął ograniczać konsumpcję alkoholu dostarczanego na rynek przez dzier
żawców monopolowych, co nieuchronnie musiało doprowadzić do spadku wpływów 
do skarbu państwa. W obliczu systematycznie obniżających się dochodów z wódki oraz 
rosnących wydatków (w tym czasie trwały przygotowania do wojny krymskiej, w pla
nach była również zakrojona na szeroką skalę budowa kolei żelaznych oraz odnowa 
floty bałtyckiej) rząd Mikołaja I w latach 1847-1851 stopniowo i w różnych regionach 
kraju wprowadzał system dzierżawno-akcyzowy, polegający na tym, że wódkę produko
wało państwo i po określonej, sztywnej cenie sprzedawało hurtowo pośrednikom (dzier
żawcom), zarabiając przy tym na podatku, którym był obłożony dochód pośrednika po
chodzący ze sprzedaży detalicznej. System ten, tak jak i poprzednie, doprowadził do 
nieprawdopodobnych nadużyć ze strony detalistów i do niezadowolenia konsumentów 
(większość z nich pochodziła z ludu). Skutkiem tego w 1863 roku system ten zastąpiono 
systemem akcyzowym, który zresztą też nie przyjął się na rosyjskim gruncie. Przede 
wszystkim doprowadził on do znaczącego spadku ceny wódki i spirytusu, zmniejszając 
wpływy do państwowej kasy o około 15 milionów rubli. Spadek cen pociągnął za sobą 
obniżenie jakości alkoholu, co doprowadziło do zatruć na masową skalę i licznych zejść 
śmiertelnych, a także znaczący wzrost liczby alkoholików. Te niepokojące zjawiska spo
wodowały, że od 1868 roku zaczęto podejmować próby zreformowania systemu akcy
zowego, ograniczyły się one jednak zaledwie do detali (były wśród nich między innymi 
propozycje ograniczenia liczby miejsc wyszynku oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży 
alkoholu zebraniom gromadzkim) i, nie dotykając istoty problemu, nie przyniosły ocze
kiwanych rezultatów.

W 1881 roku władze postanowiły wprowadzić wreszcie konkretne zmiany: zamiast 
szynków, w których podawano jedynie wódkę, zobligowano zainteresowanych do za
kładania karczem i traktiemi, które oprócz alkoholu były zobowiązane do serwowania 
zakąsek i posiłków, co z założenia miało spowalniać i łagodzić skutki spożycia mocnych 
trunków. Po raz pierwszy też zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia detalicznej 
sprzedaży wódki w naczyniach o pojemności mniejszej niż wiadro9, co umożliwiłoby pi
cie wódki w domu i w mniejszych ilościach. Do 1885 roku wódkę na wynos sprzedawa
no bowiem tylko na wiadra, a butelki zarezerwowane były dla zagranicznych trunków. 
Wprowadzenie do sprzedaży butelkowanej wódki nastręczało wielkich trudności ze 
względu na to, że przemysł szklany w Rosji w owym czasie dopiero raczkował. Skutki 
powyższych reform po raz kolejny udowodniły kompletną bezsilność władz wobec ure
gulowania problemu sprzedaży i spożycia alkoholu. Po czterech latach funkcjonowania 
reformy okazało się, że „szynki” uznane za głównych winowajców rozprzestrzeniania 
się fali pijaństwa zniknęły tylko z kart właściwych dokumentów („Питейный Устав”), 
a w rzeczywistości zmieniły tylko nazwę, natomiast sprzedaż butelkowanej wódki 
w żaden sposób nie przyczyniła się do zmiany przyzwyczajeń konsumentów, którzy 
zamiast pić wódkę w małych ilościach w domowym zaciszu wypijali zawartość butelek 
przed drzwiami sklepów czy karczem, po czym od razu oddawali butelki, aby otrzymać 
zwrot kaucji.

’ Pojemność miary wiadra była równa 12 litrom.



Kolejna porażka władz na polu walki z pijaństwem i jego skutkami skłoniła szerokie 
kręgi społeczeństwa, w tym uczonych, prawników i wielu działaczy państwowych, do 
opowiedzenia się za wprowadzeniem w Rosji państwowego monopolu spirytusowego. 
Czwarty w dziejach monopol wprowadzano etapami. Tym razem nie miała to być jed
norazowa, spektakularna akcja, ale przemyślana długofalowa reforma, której pozytyw
ne skutki przewidywano na lata późniejsze. Monopol przybrał właściwą formę dopiero 
w latach 1906-1913, kiedy w życie weszły liczne ograniczenia w handlu alkoholem 
oraz zaostrzone kary za produkcję bimbru. Czwarty monopol przetrwał do 1914 roku, 
kiedy to rząd zdecydował o całkowitym zaprzestaniu sprzedaży wódki na okres woj
ny i o skierowaniu całej produkcji spirytusu wyłącznie na cele medyczne i techniczne. 
A w grudniu roku 1917 nowy, już radziecki, rząd przedłużył na czas wojny i rewolucji 
ważność zakazu z 1914 roku.

Cała historia wódki w Rosji jest właściwie historią pijaństwa i walki z nim. Problem 
pijaństwa i alkoholizmu oraz przestępczości związanej zarówno z tymi społecznymi pla
gami, jak i z samą produkcją alkoholu narastał już od końca XVI wieku, gdy powołano 
do życia instytucję „carskiego szynku”. Sytuacja taka doprowadziła do wprowadzenia 
przez Aleksego Michajłowicza reform, w których opracowaniu ważną rolę odegrał pa
triarcha Nikon. Dzięki jego staraniom Cerkiew silniejszym głosem opowiedziała się 
przeciwko pijaństwu i zaproponowała liczne ograniczenia dotyczące sprzedaży alko
holu. Reformy nie przynosiły jednak oczekiwanych skutków i pijaństwo bardzo szybko 
stało się plagą dręczącą wszystkie warstwy społeczne, począwszy od chłopstwa, na naj
wyższej arystokracji kończąc. Wystarczy wspomnieć tutaj Piotra I, za którego panowa
nia picie alkoholu zyskało rangę publicznej rozrywki. Sam władca nie stronił od alkoho
lu, zwłaszcza w szczególnie uroczystych momentach, do których należało niewątpliwie 
wodowanie nowego okrętu:

Это были настоящие морские попойки, те, к которым идет или от которых идет поговорка, 
что пьяным по колено морс. Пьют бывало, до тех пор, пока генерал-адмирал старик Ап
раксин начнет плакать-разливаться горючими слезами, что вот он на старости лет остался 
сиротою круглым, без отца, без матери, а военный министр светлейший князь Меньшиков 
свалится под стол

Opisywane są również pijackie ekscesy, w których brał udział car i jego najbliżsi 
przyjaciele, a także hulanki, podczas których goście cara Piotra zmuszani byli do wy
pijania niewyobrażalnych ilości zwykłej wódki, do której monarcha zdążył był się już 
przyzwyczaić, a która nieprzygotowanych uczestników uroczystości (nie wyłączając ko
biet) dosłownie zwalała z nóg. Konsekwencją owych wesołych zwyczajów epoki Piotra 
było wzmocnienie pozycji wódki w obyczajowości zarówno ludowej, jak i arystokra
tycznej. Innym czynnikiem, który powodował, że picie alkoholu stało się zjawiskiem 
powszechnym, był stosunek obywateli do państwowego monopolu; jeśli rząd na czele 
z carem zajmował się sprzedażą wyrobów spirytusowych, to alkohol nie mógł być ni
czym złym, a na pewno nie był trucizną".

111 B.O. Ключевский, Курс русской истории, [w:], idem. Сочинения в 9 томах, Москва 1989, т. 4, 
s. 36, cyt. za: И.Р. Такала, ор. cii., s. 47.

11 И.Р. Такала, ор. cii., s. 119.



20 O dwóch namiętnościach Rosjanina

Należy podkreślić, że jeszcze do początku XIX wieku na wsi rosyjskiej, szczególnie 
tam, gdzie nie funkcjonowały „carskie szynki”, panował tradycyjny, patriarchalny spo
sób picia alkoholu. Irina Takała pisze, że chłop rosyjski upijał się rytualnie, tzn. tylko 
w okolicznościach ściśle określonych przez tradycję. Tradycja usprawiedliwiała picie 
alkoholu, ale jednocześnie je ograniczała. Jej oddziaływanie w początkach wieku XIX 
zaczęło słabnąć, a tam, gdzie jeszcze odgrywała ona istotną rolę, wyparcie lżejszych, 
„pierwotnych” napojów alkoholowych (miodu, piwa) przez mocną wódkę prowadziło 
do fatalnych skutków; w warunkach „carskiego szynku”, gdzie głównym trunkiem była 
wódka, zwyczaj picia do dna, częstowania współbiesiadników i brak przyzwolenia na 
nieprzyjęcie poczęstunku stawały się niebezpieczne. Picie napojów alkoholowych stop
niowo zaczęło towarzyszyć wszystkim bez mała formom ludzkich działań, a pijatyka 
stała się stałym elementem rosyjskiego sposobu bycia.

Już w momencie pojawienia się na Rusi wódki przed oficjalnymi władzami stanęły 
dwa wykluczające się wzajem zadania: z jednej strony uzyskać jak najwięcej pienię
dzy ze sprzedaży alkoholu, z drugiej -  skutecznie walczyć z plagą pijaństwa. W poło
wie XIX wieku 46 procent całego dochodu państwa stanowiły przychody ze sprzedaży 
alkoholu. Jednocześnie to również wtedy12 zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa wy
nikające z nadużywania alkoholu i podjęto działania w celu zmniejszenia zagrożenia dla 
społeczeństwa.

Początek XIX wieku to czas, gdy rozpoczęto badania medyczne mające określić 
wpływ alkoholu na ludzki organizm. W połowie stulecia pojawił się termin „alkoho
lizm”, powstawały i ukazywały się opracowania naukowe dotyczące uzależnienia od 
alkoholu, drukowano przystępne broszury dla szerokiego grona odbiorców, w społe
czeństwie zaczęła wzrastać świadomość problemu. Prócz tego pojawiło się nowe zjawi
sko -  nasilająca się wśród chłopstwa niechęć wobec handlarzy wódką i jej producentów, 
wobec nadużyć i oszustw, jakich się dopuszczali, a także wobec ich bogactwa zdoby
tego kosztem zdrowia i życia najuboższych obywateli. W konsekwencji spontanicznie 
zaczęły zawiązywać się prywatne towarzystwa trzeźwości13, a wkrótce do ruchu pro
mującego wstrzemięźliwość alkoholową dołączyła Cerkiew prawosławna (w zachod
nich guberniach również Kościół katolicki), która przy poszczególnych parafiach tak
że organizowała towarzystwa o podobnym charakterze. Wśród różnych metod walki 
z pijaństwem największym powodzeniem cieszyła się pielgrzymka do znajdującej się 
przy cerkwi Matki Bożej Pokrowskiej w Nachabinie kaplicy Świętego Sergiusza, a tak
że śluby trzeźwości składane przed ikoną św. Sergiusza w sytuacji, gdy zainteresowany 
nie mógł odbyć pielgrzymki. Ze źródeł wynika, że obie te metody walki z pijaństwem 
były nadzwyczaj skuteczne14. Tak skuteczne, że na wyniki działalności nowego ruchu 
ogarniającego coraz to nowe gubernie nie trzeba było czekać długo; spożycie alkoho
lu zmniejszyło się do tego stopnia, że zaniepokojeni producenci i handlarze w obliczu

12 Pierwsze kroki w tym kierunku zaczęła czynić Cerkiew już w połowic XVI wieku w 1552 r. podczas 
soboru wydano specjalne postanowienia mające na celu walkę z pijaństwem wśród duchowieństwa. Również 
Michał Łomonosow w pracy zatytułowanej О размножении и сохранении русского народа głośno wystę
pował przeciwko szkodliwym zwyczajom panującym wśród ludności, w tym przeciwko pijaństwu. Wyjściem 
z tej sytuacji miała być na pierwszym miejscu edukacja społeczeństwa.

13 Por. B.P. Мединский, О русском пьянстве, лени и жестокости. Мифы о России, Москва 2008, 
s. 325 328.

14 С. Романов, История русской водки, Москва 1998, s. 189 195.
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spadających gwałtownie zysków wprowadzali znaczące obniżki cen wódki, posuwając 
się niejednokrotnie do darmowego jej rozdawania. Na próżno jednak -  chłopi tkwili 
w swoim postanowieniu i stosunkowo rzadko ulegali pokusie. Wreszcie w sukurs zde
sperowanym handlarzom i producentom przyszedł rząd, który mocą ustawy zabronił 
składania ślubów trzeźwości (!). Sami „poszkodowani” też nie pozostali bierni i wzięli 
sprawy w swoje ręce. Za pomocą łapówek udało im się skłonić niektóre władze lokalne, 
aby te zmusiły chłopów drogą u rz ę d o w ą  do odwiedzania szynków i konsumpcji alko
holu, a wtedy natychmiast podnieśli ceny wódki, jednocześnie obniżając jej jakość. Gdy 
wyszło na jaw, że ceny w szynkach są trzykrotnie wyższe od tych rekomendowanych 
przez władze carskie, chłopi wzniecili bunt, który ogarnął znaczną część kraju. Bunt ten 
polegał na masowych aktach niszczenia karczm i szynków i został bezlitośnie stłumiony 
przez Aleksandra II w 1859 roku.

Różne są powody, dla których wódka w tak niechlubny sposób stała się jednym 
z elementów rosyjskiej kultury15. Przyczyn takiego stanu rzeczy można się doszukiwać 
i w sferze socjalno-ekonomicznej, i w warunkach geograficzno-klimatycznych, a nawet 
w tym, co niektórzy zwą charakterem narodowym. Pojęcie to, choć trudno uznać za 
kategorię naukową16, często przywołuje się w sytuacjach, które wymykają się chłodnej 
analizie naukowej:

Неумеренное потребление алкоголя это, конечно, и следствие определенных свойств ха
рактера. Например, таких, как склонность к крайностям, легкомыслие, беспечность, отсутс
твие чувства меры, удаль и самохвальство, а также нежелание признать вину и нести ответс
твенность за совершаемые поступки [...] прямое отношение к столь негативному явлению 
русской жизни, как пьянство, имеют не только отрицательные, но и положительные черты 
русского характера: гостеприимство, щедрость, лихость, дружелюбие, открытость17.

Borys Jegorow znajduje jeszcze jeden powód, dla którego wódka była tak powszech
nie stosowaną używką:

Ciężka, nieciekawa praca, zwykle w nienormalnych temperaturach i szkodliwym powietrzu, tak 
wycieńczała człowieka, że bardzo potrzebny mu był doping.

Narkotyków, chwała Bogu, prosty lud nie znał, w użyciu była wódka. Też wystarczający do
ping. Mój znajomy tak opowiadał o swoim ojcu, robotniku z zakładów Putiłowa w Petersburgu: po 
ciężkim dniu pracy ojciec rodziny przychodził do domu zupełnie wykończony, ale szklanka wódki 
przed kolacją przywracała mu ludzkie oblicze ojciec pomagał w domu, bawił się z dziećmi, 
w dobrą pogodę szedł na spacer z rodziną, a następnie zasypiał kamiennym snem i rano okrzepły, 
wypoczęty udawał się do zakładu. [...] Takie regularne spożywanie wódki było prawdopodobnie 
konieczne do podtrzymania aktywności życiowej"1.

15 Niektórzy badacze uważają, że w Rosji problemy alkoholowe nie wiążąsięz ilością, lecz ze sposobem 
picia mocnych trunków. Takała zauważa, żc w Rosji przez wieki funkcjonowania „szynków” („кабаков”), 
w których oprócz wódki nie podawano nic do jedzenia, alkohol pito w dużych dawkach i na pusty żołądek, 
co miało zgubny wpływ na zdrowie i pośrednio na kondycję moralną społeczeństwa (zob. H.R Такала, 
op. cit.,s. 117 118.)

16 Jakkolwiek rzeczywiście trudno „charakter narodowy” uznać za kategorię naukową, to bywa on 
traktowany jako przedmiot badań naukowych. Por. B. Jegorow, Rosyjski charakter, [w:] idem, Oblicza Rosji. 
Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002, s. 25 46.

17 10.Л. Вьюнов, Русский культурный архетип. Страноведение России, Москва 2005, s. 170.
111 В. Jegorow, О kulturze materialnej i ludowej moralności, [w:] idem, op. cit. s. 293 294.
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Pogląd ten wyznawały również liczne komisje rządowe powstające u schyłku XIX 
wieku, które miały za zadanie uporać się ze społeczną plagą:

Для рабочего, при его трудах и том суровом климате, в котором он живет, некоторое ко
личество спиртного необходимо. Крестьянин при умеренном употреблении вина работает 
с большею энергией, у него не бывает прогульных дней, и он тратит лишь небольшой про
цент своего заработка на спиртное. Но когда человек переходит черту умеренности, подда
ется соблазну и начинает запивать, дело принимает иной оборот: он теряет здоровье, охоту 
к труду, в результате прогулы, апатия, пропивание домашнего скарба14.

Widać więc, że władzom łatwiej było przekonać obywateli o konieczności picia 
określonych (umiarkowanych) ilości wódki w celu właściwego funkcjonowania orga
nizmu, niż zapewnić im takie warunki życia, które nie zmuszałyby ich do sięgania po 
ryzykowne środki wspomagające wydolność.

Chociaż wiek dziewiętnasty wiąże się ze wzrostem świadomości społecznej doty
czącej zagrożeń, jakie niesie nadużywanie alkoholu, to wzrost owej świadomości nie 
znalazł odbicia w literaturze pięknej. Wprawdzie nie można powiedzieć, że literatura 
ówczesna nie zauważała problemu, nie zajmowała się jednak alkoholizmem jako nie
pożądanym zjawiskiem społecznym. Autorzy głównego nurtu nie piętnowali pijaństwa, 
nie pokazywali sposobów walki z nim, tak, jak czyniła to literatura osiemnastowieczna. 
Być może to zasługa prac naukowych i popularnych, które wyręczały literaturę piękną 
w pełnieniu funkcji wychowawczej i uświadamiającej. Niezaprzeczalnym faktem jest 
natomiast to, że na kartach klasycznej literatury rosyjskiej raz po raz pojawiają się posta
ci pijaków lub alkoholików19 20. Zainteresowanie pisarzy budzili oni jednak jako konkretne 
charaktery, a niejako materiał służący ilustrowaniu zjawiska alkoholizmu.

* * *

Herbata w Rosji ma historię znacznie krótszą niż wódka, ale jej wielka popularność 
bez wahania pozwala stwierdzić, że i ona zasługuje na miano typowo rosyjskiego napo
ju. Przemawiają za tym zarówno dane o ilościach wwożonego na terytorium Rosji przez 
wieki herbacianego suszu, jak i szczególny stosunek do tego napoju, nierzadko bardzo 
emocjonalny, samych Rosjan:

В середине XVII в., при царе Алексее Михайловиче, был завезен чай из Монголии, который 
на Руси нашел благодатную почву. В долгие зимние вечера так хорошо сидеть за самоваром 
и пить с вареньем и пирогами горячий и душистый напиток! Чай стал поистине националь
ным напитком русских, а чаепитие целым ритуалом и непременным элементом русской 
жизни21.

19 И. Такала, ор. cit., s. 95.
20 Wymieńmy dla przykładu kilka postaci z powieści F. Dostojewskiego: Kapitana Lebiadkina z powie

ści Biesy, Siemiona Marmieladowa - bohatera Zbrodni i kary (która notabene początkowo miała nosić tytuł 
Pijaniutcy), Dymitra Karamazowa, a prócz nich Judaszka z powieści Państwo Golowlewowie M. Sałtykowa- 
-Szczcdrina, Iwana Flagina zwanego Gołowanem (Wędrowiec urzeczony M. Lcskowa) czy doktora Astrowa 
z Wujaszka Wani /к. Czechowa.

21 IO.A. Вьюнов, op. cit., s. 165 166.



Musiało jednak upłynąć kilka stuleci, aby napój ten z ciekawostki traktowanej ze 
sporą dozą powściągliwości stał się pełnoprawnym i nieodłącznym elementem rosyj
skiej codzienności. Według Wiliama Pochlobkina zmiana ta zaszła dopiero pod koniec 
dziewiętnastego stulecia, kiedy to herbata stała się towarem dostępnym powszechnie. 
Według tego autora to właśnie ta ogólna dostępność jest wyznacznikiem „narodowego” 
charakteru napoju:

С конца 80-х начала 90-х годов чай постепенно становится необходимым, массовым рус
ским национальным напитком22.

Warto jednak podkreślić, że proces „oswajania” i „unarodowiania” herbaty w Rosji 
rozpoczął się już w chwili pojawienia się jej tam w pierwszej połowie siedemnastego 
stulecia.

Zanim herbata pojawiła się na Rusi w fizycznej postaci, już w 1567 roku wzmianko
wali o niej dwaj atamanowie kozaccy, którzy powrócili z Chin. Na początku XVII wie
ku herbatę sporadycznie przywozili do Rosji zachodni kupcy. Dopiero później, właśnie 
w roku 1638, herbata po raz pierwszy pojawiła się na carskim dworze. Sprowadził ją  tam 
posłannik carski Wasilij Starkow, który, zmuszony niemalże przez jednego z mongol
skich chanów, przyjął w darze sześćdziesiąt cztery kilogramy suszonych herbacianych 
liści. Nowy napój zasmakował zarówno carowi, jak i bojarom, dlatego już w latach sie
demdziesiątych XVII wieku herbatę zaczęto przywozić do Moskwy i sprzedawać ją  na 
targu obok innych zwyczajnych i codziennych towarów. Pochlobkin zauważa, że dzięki 
temu herbata w Rosji „zdemokratyzowała się” znacznie szybciej niż w swojej ojczyź
nie, czyli na Wschodzie23. Jednocześnie dodaje, że herbata w Rosji bardzo długo była 
wyłącznie miejskim napojem, a do tego zarezerwowanym dla bardzo wąskiego grona 
miast. Aż do końca XVIII wieku herbatę sprzedawano wyłącznie w Moskwie, która 
w wieku dziewiętnastym pozostawała dominującym rynkiem dystrybucyjnym w euro
pejskiej części Rosji. Nawet do stolicy -  Petersburga -  herbatę przywożono z Moskwy. 
W Petersburgu do połowy XIX wieku funkcjonował tylko jeden sklep z herbatą, podczas 
gdy w Moskwie było ich ponad sto. Dmitrij Szerich, opisując „Panoramę Prospektu 
Newskiego” rycinę autorstwa Wasilija Sadownikowa z roku 1835 -  podaje jednak, że 
sklepów takich było co najmniej dziesięć. Jednocześnie przyznaje, że herbata w Peters
burgu cieszyła się wtedy bardzo umiarkowaną popularnością:

На этой панораме можно увидеть и еще одну достопримечательность тогдашнего дома: лав
ку «китайских чаев» купца Белкова. Это был первый чайный магазин города! До Белкова 
чаем торговали только в лавках Гостиного двора, да и популярность чая была в столице неве
лика. Только в пушкинское время этот напиток вошел в моду. И в какую моду! Не случайно 
приезжий иностранец заметил тогда, что у нас «издерживается ужасное количество чаю». 
Тут-то и подоспел купец Белков со своей инициативой, а за ним поспешили другие его кол
леги. На садовниковской панораме можно насчитать уже добрый десяток чайных магазинов

нс считая гостинодворских...24.

22 В.В. Похлсбкин, Чай, Москва 2005, s. 114.
21 Na przykład w Chinach herbata jako napój stała się popularna w VI wieku, ale tylko wśród arysto

kracji, wcześniej przez dwieście lat traktowana była jako lekarstwo, a narodowym napojem Chińczyków stała 
się dopiero w początku IX wieku. Podobnie działo się w Japonii, Korei oraz w Indiach. Zob. ibidem, s. 109.

24 Д.Ю. Шсрих, По Невскому вез скуки, Москва-Санкт-Петербург 2003, s. 89.
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Wydaje się, że dla Pochlobkina fakt, iż herbata przeniknęła na Ruś bez pośrednictwa 
krajów zachodniej Europy, jest dość istotny. Jeśli więc zgodzić się, że herbata jest ro
syjskim napojem narodowym, to nie dziwi, że większą popularnością cieszyła się ona 
w Moskwie będącej zawsze ostoją rosyjskości, niż w ciążącym ku Zachodowi Petersbur
gu. Stolica zamieszkiwana przez licznych cudzoziemców (znaczną ich część stanowili 
Niemcy25) opowiadała się raczej za kawą. Eliza Małek, autorka artykułu o roli kawy 
i herbaty w życiu codziennym i literaturze XVIII wieku, pisze, że w stuleciu tym kawa 
i herbata konkurowały z sobą o miano najmodniejszego i najpopularniejszego napoju. 
Inicjatorem tego współzawodnictwa był Piotr I. Z jego woli kawa i herbata miały stać się 
napojami, których spożywanie było wyznacznikiem postępu i nowoczesności:

Как известно, чай и кофе по воле Петра стали напитками, употребление которых рекомен
довалось нс менее настойчиво, чем смена платья и стрижка бород. В указе об ассамблеях от 
26 ноября 1718 г. предписывалось угощать гостей чаем и кофе. В Летнем саду, в котором 
обычно проходила ассамблея, открывающая сезон, будущий император распорядился уста
новить (в пример согражданам) чайный павильон, а „около здания Сената на Троицкой пло
щади по примеру Запада был открыт кофейный дом «Четыре фрегата»”. Благодаря воле царя 
люди, пьющие чай и кофе, объявлялись культурными, в отличие от тех, кто по старинке пил 
квас и пиво, а чай и кофе стали символами прогресса26.

О ile w Petersburgu odgórnie próbowano wpoić mieszkańcom upodobanie do nowin
ki, jaką była w XVIII wieku herbata, o tyle w Moskwie proces akceptacji nowego napoju 
nastąpił znacznie spontaniczniej, sprawniej i bez nacisków zewnętrznych. Mając w za
sadzie nieograniczony dostęp (ograniczeniem w niższych warstwach społecznych mogła 
być jedynie cena27) do chińskiej nowości, moskwianie szybko ją  zaakceptowali i polu
bili. Ich zamiłowanie znalazło odzwierciedlenie w określeniu „москвичи-чаевники”211. 
Co ciekawe, epitet ten, w zasadzie neutralny, został między innymi przez Ukraińców 
przekształcony w pogardliwe -  „москали-водохлебы”, jako że ludność Ukrainy, która 
jeszcze w XIX wieku herbatę znała tylko ze słyszenia, picie herbaty utożsamiała z pi
ciem wody. Aby pokazać, co naprawdę oznaczało określenie „москвичи-чаевники” 
i czym była herbata dla mieszkańców dziewiętnastowiecznej Moskwy, przytoczymy 
barwny cytat z popularnego opracowania Nikołaja Polakowa:

Существует ли на земном шаре хоть один подобный город, в котором чай играет такую важ
ную роль, как в Москве? Чай! Какое магическое слово для москвича! Каким теплым, прият
ным ощущением проникает москвич при слове «чай».
Время, дни... жизнь москвичей тесно связана с чаем. Чай у москвичей заменяет часы; так, 
что, если говорят вам это случилось поутру после, или вечером прежде, до, или после чая, 
то уж, конечно, вы понимаете, в какое время это случилось. Словом часы в Москве вещь со
вершенно лишняя роскошь, чай вещь необходима. Далее: Чай в Москве заменяет памятную

25 Pochlobkin dzieli Europę zasadniczo na dwie strefy: kawową i herbacianą. Do pierwszej z nich, oprócz 
Niemiec, zalicza Francję, Włochy i Hiszpanię. Zob. B.B. Похлебкин, op. cii., s. 108 III.

26 E. Małek, Чай и кофе в быту и литературе России XVIII столетия, „Slavica littcraria”, Wies
baden 2002, s. 91.

27 Więcej na ten temat, zob. B.B. Похлебкин, op. cii., s. 113 114.
2B Odnotujmy, że taki stan rzeczy zachował się do dzisiejszych czasów. Wyniki przeprowadzonego 

w 2002 roku badania wśród mieszkańców rosyjskiej stolicy, dotyczącego ich preferencji smakowych, poka
zały, że większość moskwian nad kawę wciąż przedkłada herbatę. Zob. „Планета кофе и чая”, № 5, 2002.
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книжку; так, например: сели один просит другого напомнить о чем-нибудь одному из общих 
своих знакомых, в таком разе «Неравно говорит он ты пойдешь с ним пить чай, напомни 
ему о том, о чем я его просил, он уж знает»2’ .

Чай для москвича сеть важный и необходимый предмет; потребление чая у москвича такого 
рода, что он скорее согласится нс сеть, нежели не пить чаю1".

W Moskwie herbata dość szybko stała się napojem „domowym”, ale szczególnie 
chętnie pito ją  w specjalnie dla tego celu otwieranych lokalach -  herbaciarniach („чай
ные”), których w 1847 roku w mieście było ponad trzysta31. Herbata pita w herbaciarni 
nie tylko gasiła pragnienie i dodawała energii -  prócz tego zyskiwała wymiar społeczny; 
dawała pijącemu wrażenie przynależności do uprzywilejowanej grupy. Odnosiło się to 
szczególnie do przedstawicieli niższych warstw społecznych, dla których wizyta w her
baciarni była jednoznacznie nobilitująca:

Чай в Москве имеет два разряда дома и в заведении. Превосходство на стороне последнего.
Сколько москвич ни пьет чаю дома, а с удовольствием идет пить чай в заведение. Любитель 
чая, москвич, приходя в заведение, тотчас обращается к хозяину или приказчику, которые уж, 
разумеется, знакомы ему; он просит их собрать ему чаю получше. С затхлицей это значит, 
что чай из первосортных. Крестьяне же, приезжающие в Москву, и вообще, ремесленники, 
приходя в заведение, так же точно просят собрать им чашку -■ почаистсе. Это значит, что чай 
требуемый ими, должен наливать густо, как пиво. Крестьянин на затхлицу не обращает вни
мания, ему было бы густо. Впрочем, и крестьяне, и ремесленники ходят в тот только трактир, 
где их принимают с уважением, то есть подают густой чай, от которого хоть «режет» немного 
рот, да что до этого, было бы чаисто и с уважением* 10 11 12.

Podobną -  nobilitującą -  rolę odgrywała herbata w środowisku studenckim dzie
więtnastowiecznej Moskwy. Wizyta w traktiemi czy herbaciarni pozwalała odetchnąć 
od uniwersyteckiej dyscypliny, czemu sprzyjała panująca tam swobodna, niemalże do
mowa atmosfera. Dodatkowo studentom -  ludziom na ogół niezamożnym -  herbata pita 
w specjalnym lokalu kojarzyła się z niedostępnym na co dzień luksusem, z którego od 
czasu do czasu pozwalali sobie korzystać, oczywiście w bardzo ograniczonym wymia
rze. Fiodor Busłajew, wybitny filolog mediewista, absolwent Uniwersytetu Moskiew
skiego tak wspomina swoje studenckie wizyty w traktiemi:

Особенную привлекательность имел для нас трактир потому, что там мы чувствовали себя 
совсем дома, независимыми от казеннокоштной дисциплины [...], из трактирного продо
вольствия пользовались только чаем, не имея средств позволить себе какую-нибудь другую 
роскошь [...] И чай пили экономно: на троих, даже на четверых и пятерых спрашивали толь
ко три пары чаю, т.с. шесть кусков сахару, и всегда пили вприкуску несчетное количество 
чашек, и потому с искусным расчетом умели подбавлять кипяток из большого чайника в ма
ленький с щепоткою чая'1.

2’ II. Поляков, Москвичи дома, в гостях и на улице. Рассказы из народного быта, Москва 1858, s. 293.
10 В.В. Похлсбкин, ор. сП., s. 112.
11 Ibidem.
12 11. Поляков, ор. cit., s. 295.
11 Ф. Буслаев, Мои воспоминания, [w:] Московский университет в воспоминаниях современников, 

Москва 1989, s. 207.
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Tak więc traktiemia była dla studentów czymś więcej aniżeli tylko miejscem, 
w którym można było pić herbatę czy palić. Stanowiła dla nich przestrzeń wyjątkową 
-  miała charakter oazy, w której królowała swoboda myśli i zachowania. W zasadzie 
jedynym sposobem na zamanifestowanie swojej niezależności, chociażby chwilowej 
i umownej, było wspólne picie herbaty (jak pisze Busłajew -  ze względów finansowych 
mocno rozcieńczonej). Ponieważ za nadużywanie alkoholu w środowisku uniwersytec
kim groził uciążliwy karcer, tym młodym ludziom pozostawała do dyspozycji jedynie 
herbata, jako element integrujący grupę34 i zarazem dający namiastkę swobody i nieza
leżności.

Potrzeba poczucia się kimś innym, lepszym przyciągała do traktiemi i herbaciarni nie 
tylko studentów. Podobnymi pragnieniami kierowali się także przedstawiciele plebsu, 
w tym służba. Znaczący wpływ traktiemi na kondycję psychiczną człowieka cierpiące
go z powodu kompleksu niższości zauważył Aleksander Hercen. Według niego wizyta 
w takim przybytku wzmacniała poczucie godności własnej człowieka z niższych warstw 
społecznych i na chwilę pozwalała mu poczuć się obywatelem lepszej kategorii. Trak
tiemia była przecież jedynym miejscem, w którym okazywano takiemu człowiekowi 
jeśli nie szacunek, to na pewno uszanowanie. Nawet jeśli było ono fałszywe, bo kupio
ne za równowartość filiżanki herbaty, to przecież nawet takiego uszanowania przed
stawiciel plebsu nie doświadczał na co dzień. Tutaj to wreszcie nie on usługiwał, lecz 
jemu usługiwano. Dlatego też picie herbaty miało dla służącego wartość i sens jedynie 
w traktiemi:

Picie herbaty w szynku ma dla służącego inny sens. W domu herbata mu nie smakuje, w domu 
wszystko przypomina mu, że jest służącym; w domu ma brudną izbę czeladną; sam musi nastawić 
samowar; w domu ma filiżankę z odbitym uchem, a w każdej chwili pan może na niego zadzwo
nić. W szynku jest wolnym człowiekiem, jest panem: dla niego nakryto do stołu, zapalono lampy, 
dla niego biegnie z tacą kelner; błyszczą filiżanki, lśni czajnik, on rozkazuje słuchają, cieszy się 
i wesoło żąda kawioru lub pieroga do herbaty* 15.

Picie herbaty zatem nobilitowało, podnosiło prestiż i status społeczny. Skutek prze
ciwny przynosiło picie wódki, która przecież wraz z herbatą była nieodłączną towa
rzyszką osób pracujących na służbie:

Wódka i herbata, szynk i traktiemia to dwie stałe namiętności rosyjskiego służącego. Przez nic 
kradnie, przez nie jest biedny, prześladowany, karany i przez nie też pozostawia rodzinę w nędzy1'’.

Wódka wypita w nadmiarze upokarza, odbiera godność, wolność i zdrowie. Z tej 
racji kojarzono ją  z produktem przeznaczonym właśnie dla tych warstw społecznych, 
które w potocznej opinii nie miały godności i dobrego imienia, a nawet nie mogły i nie 
musiały go mieć:

Wódka człowieka oszałamia, daje możność zapomnienia się, sztucznie rozwesela, podnieca; to 
oszołomienie i podniecenie tym się więcej podoba, im człowiek jest na niższym poziomic i im bar-

M „Wódka w Rosji jest «smarem» ułatwiającym kontakty między ludzkie oraz ucieczką od rzeczywistości. 
(...) Zbliża ludzi”. To samo można powiedzieć o roli herbaty w życiu społecznym Rosjan. Por. Водка, [w:] 
Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, Warszawa 1998, s. 48 50.

15 A. Hercen, Rzeczy minione i rozmyślania, przeł. E. i W. Słobodnikowic, Warszawa 1951, t. I, s. 41.
’6 Ibidem, s. 40.



Z dziejów wódki i herbaty w Rosji 27

dziej życic jego jest ograniczone i beztreściwc. Upija się ponad miarę, kiedy ma ku temu sposob
ność, nie może bowiem pić co dzień. Jakże ma nie pić służący, który skazany jest na wieczne prze
bywanie w kredensie, na ustawiczną biedę, niewolę i który zawsze może być sprzedany?17.

Hercen tłumaczy pijaństwo służby pragnieniem zapomnienia o upokorzeniu, nędzy 
i niewolnictwie, ale przecież picie herbaty służyło temu samemu celowi. Jedynie droga 
do jego osiągnięcia była inna. Jej wybór często był wyborem między życiem a śmiercią. 
Według Hercena w wyborze tej drogi wielką rolę odgrywał poziom moralnego, intelek
tualnego i społecznego rozwoju człowieka.

Mimo że za największych smakoszy i znawców herbaty w połowie dziewiętnaste
go stulecia uchodzili moskwianie, Aleksander Dumas, którego słowa przywołuje Jurij 
Łotman, twierdził, że najlepszą herbatę pito wówczas w Petersburgu38. Dziś już nie roz
strzygniemy, gdzie z większym znawstwem przystępowano do przygotowania i picia 
herbaty, wiemy jednak, że w petersburskim modnym domu należącym do arystokra
tycznej rodziny Dumowo, w połowie XIX wieku z równą ochotą co kawę pito i her
batę. Picie kawy było zwyczajem pochodzącym jeszcze z wieku osiemnastego, kiedy 
napój ten w Rosji był wyjątkowo modny -  uchodził wtedy za nadzwyczaj elegancki 
i kojarzony był z arystokracją i luksusem39. Nie wiemy jednak, jakie gatunki kawy pito 
w domu Dumowo -  w notatkach chłopca kredensowego nie znalazły się na ten temat 
żadne wzmianki. Inaczej rzecz się miała z herbatą; wiadomo, że na stół Dumowo trafiały 
gatunki najdroższe i najlepsze, między innymi tak zwana herbata żółta oraz najlepszego 
gatunku herbata z najdelikatniejszych młodych listków (чай цветочный). Widać więc, 
że wybór herbaty nie był sprawą błahą, a do jakości napoju przykładano dużą wagę. 
Można więc przypuszczać, że skoro w Moskwie herbaty pito dużo i stanowiła tam na
pój powszedni, to musiała być ona stosunkowo tania i nie najwyższej jakości, podczas 
gdy w Petersburgu, ze względu na mniejszą dostępność, herbata była droższa i z tego 
powodu znacznie mniej osób mogło sobie na nią pozwolić. Za to ci, których było stać 
na picie herbaty, należeli do sfer, w których ceniono wyrafinowane gusty, często byli to 
także ówcześni bogaci snobi.

Na wsi sytuacja wyglądała inaczej: na chłopskich stołach herbata, a wraz z nią sa
mowar, zadomowiły się na dobre dopiero w XX wieku. Wcześniej picie herbaty było 
przyjemnością zarezerwowaną jedynie na świąteczne okazje, a i wtedy koniecznym wa
runkiem był wysoki status materialny chłopskiej rodziny. Sam samowar nie należał do 
przedmiotów najtańszych, pamiętać też należy o względnie wysokiej cenie nawet nie
zbyt dobrej herbaty. Stąd wzięło się powiedzenie „Самовар на столе и часы на стене”, 
które powstało pod koniec XIX wieku i oznaczało najwyższy stopień chłopskiego bogac
twa40. Prócz funkcji czysto praktycznej herbata na wsi (wódka również) w wielu przy
padkach odgrywała rolę magiczną lub symboliczną, związaną z ludową obyczajowością. 
Nierzadko zdarzało się, że oba te napoje wyznaczały wokół siebie strefę zarezerwowaną

17 Ibidem, s. 4 1.
”  Ю. Лотман, E. Погосян, От кухни до гостиной, [w:] Ю. Лотман, История и типология русской 

культуры, Санкт-Петербург 2002, s. 303.
” Ibidem, s. 304.
40 Rozpiętość cenowa samowarów w połowic XIX wieku była ogromna; najtańsze kosztowały w grani

cach 3 10 rubli, a ceny najdroższych osiągały nawet 100 rubli, czyli równowartość konia lub bogatego posagu 
panny. Zob. И.И. Шангина, Русский традиционный быт, Санкт-Петербург 2003, s. 452.
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wyłącznie dla kobiet lub wyłącznie dla mężczyzn. Stąd też pojawiająca się opozycja her- 
bata-wódka nierzadko stanowi odzwierciedlenie kulturowej opozycji kobieta-mężczy- 
zna. Bogatym źródłem ilustrującym powyższą tezę jest ludowa obrzędowość, szczegól
nie ta związana z tradycjami towarzyszącymi zawieraniu małżeństwa. Wśród ludności 
zamieszkującej północne tereny Rosji rozpowszechniony był zwyczaj zwany swatami 
(сватовство). Jeśli rodzice potencjalnej narzeczonej wyrażali zgodę na zawarcie przez 
nią małżeństwa, swaci przyprowadzali przyszłego narzeczonego wraz z rodzicami, aby 
„obejrzeć narzeczoną” (невесту смотреть). Podczas tego obrzędowego spotkania, no
szącego nazwę „oględzin” (смотрины) obowiązkiem panny było przygotowanie samo- 
waru oraz parzenie i podawanie herbaty. Były to czynności, podczas których przyszła 
narzeczona mogła zaprezentować swoje zalety i umiejętności, a także wdzięk i urodę41. 
Jeśli swaty przebiegły pomyślnie, to na ich zakończenie obie strony gromadziły się 
wspólnie wokół samowaru w domu narzeczonej i piły herbatę, która w tych okolicz
nościach stawała się materialnym wyrazem obopólnej zgody, rytualnym zamknięciem 
swoistej transakcji. Obok swatania istniało wiele innych zwyczajów poprzedzających 
zawarcie małżeństwa, a wśród nich tzw. пропивание невесты. Zwyczaj ten, trwający 
kilka dni, polegał na wymianie podarunków i wzajemnych odwiedzinach, podczas któ
rych rodzina narzeczonego przywoziła wódkę lub dawała pieniądze na jej zakup. Rów
nież obowiązkiem przyszłego małżonka było wykonanie symbolicznych czynności wy
rażających akceptację dla narzeczonej: przyszłej żonie podawał czarkę z wódką, którą 
dziewczyna przekazywała kolejno wszystkim gościom, aby wreszcie móc samej wypić 
łyk będący symbolicznym przyjęciem oświadczyn. Jak więc widać, system zachowań 
rytualnych poprzedzających zawarcie małżeństwa42 dzielił się na dwie sfery -  kobiecą 
i męską, w których narzędziem wspomagającym wyrażanie odpowiednich treści były 
odpowiednio herbata i alkohol. Sfery te w powyższym przypadku są sobie bardzo bli
skie i do pewnego stopnia się przenikają. W innych okolicznościach bywały one o wiele 
bardziej hermetyczne, zarówno w znaczeniu dosłownym,jak i przenośnym. Kobiety nie 
miały na przykład wstępu do wiejskiej karczmy będącej wyłącznie miejscem męskich 
spotkań, podczas których rozwiązywano problemy mieszkańców wioski czy zawierano 
transakcje. Zebrania takie kończyły się zwykle wódką stanowiącą tradycyjne uzupełnie
nie pomyślnego zakończenia sprawy.

Wiejskim klubem, do którego kobiety również nie miały prawa wstępu, była karczma. Mężczyźni 
zbierali się w niej zawsze: zimą bardzo często, latem rzadziej, w czasie świąt bardziej aktyw-

41 И.В. Власова (red.), Русский Север. Этническая история и народная культура XII XX веков, 
Москва 2001, s. 405-406.

О tym, że rzeczywiście krzątanina wokół kipiącego samowaru umożliwiała dziewczynie ukazanie peł
ni swego uroku, pisał Antoni Czechow w opowiadaniu Красавицы: „Послышались торопливые шаги, 
и в комнату вошла девушка лет шестнадцати, в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя 
посуду и наливая чай, она стояла ко мне спиной, и я заметил только, что она была тонка в талии, 
боса и что маленькие голые пятки прикрывались низко опущенными панталонами”. Zob. Л.П. Чехов, 
Красавицы, [w:] idem. Избранные произведения в трех томах, Москва 1970, t. I, s. 570.

42 W odległej przestrzennie i czasowo cywilizacji Majów rozpowszechniony był zwyczaj, zgodnie 
z którym element uroczystości zaręczynowych i weselnych pełniła inna używka w tym przypadku płynna 
czekolada. Przyszli małżonkowie również wymieniali się symbolicznymi podarkami, w tym naczyniami z cze
koladą lub ziarnami kakao. Więcej na ten temat zob.: Dobzhansky Coc S., Dobzhansky Coc M., Prawdziwa 
historia czekolady, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 53-54.
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nic niż w dni powszednie, ale i w tych dniach wieczorami odbywały się tu zebrania. Tutaj dowia
dywano się ostatnich nowości, tego, jakie są aktualne ceny, tutaj zawierano transakcje handlowe, 
tutaj też je „oblewano’41.

Jeszcze jednym środowiskiem, do którego herbata na stałe weszła w drugiej połowie 
dziewiętnastego stulecia, była armia. Od 1886 roku herbata była tam jednym z podsta
wowych produktów zaopatrzenia. Od czasów Piotra I żołnierze otrzymywali na koszt 
państwa również określoną w specjalnej ustawie ilość wódki4,1. Zwyczaj ten uzasadniano 
oficjalnie. Wódka miała dodawać żołnierzowi odwagi i waleczności, żołnierzom zaś sła
bym i chorym lekarze wojskowi przepisywali wódkę jako podstawowy lek. Owo trak
towanie wysokoprocentowego alkoholu jako uniwersalnego medykamentu jest praw
dopodobnie echem wieków XI i XII, kiedy to produkcją mocnego alkoholu zajmowali 
się wyłącznie farmaceuci i wykorzystywali go właśnie w charakterze lekarstwa. Zresztą 
jeszcze w 1735 w jednym z traktatów naukowych pisze się, że „кстати использованный 
винный спирт есть своего рода панацея”* 44 45. Podobnie traktowano w XVII wieku her
batę -  jako rzadka i droga nowość była stosowana w celach leczniczych46.

Wiek XIX to okres, w którym odnotowano największy wzrost spożycia herbaty 
w Rosji: od lat 1801-1810, kiedy to import wynosił około 75 tysięcy pudów na rok, do 
1850 roku, kiedy ilość zakupionego w Chinach produktu wzrosła do 360 tysięcy pudów. 
W świecie handlu herbata również odgrywała niekiedy rolę symboliczną, w umowny 
sposób odmierzając czas. Co dnia sprzedaż pierwszej skrzyni herbaty oznaczała rozpo
częcie pracy rynku w Niżnym Nowogrodzie.

U progu dwudziestego stulecia Rosja była krajem, w którym konsumpcja herbaty 
była najwyższa na świecie47. Co ciekawe, statystyki dotyczące napojów spirytusowych 
są zupełnie inne; na przełomie wieku XIX i XX pod względem spożycia wódki Rosja 
pozostawała daleko w tyle za Danią, Francją i innymi krajami411. Ta różnica jednak nie 
zmienia faktu, że oba napoje zasługują na miano narodowych -  oba zajmują w świa
domości społecznej stałe miejsce, będąc czymś znacznie więcej niż tylko produktami 
spożywczymi o określonym składzie chemicznym i specyficznych właściwościach.

41 B. Jcgorow, op. cii., s. 297.
44 Więcej na ten temat, zob. И. Такала, op.cit., s. 126.
45 И. Такала, op.cit., s. 20 21.
46 И. И. Шангина, op. cii., s. 450.
47 B.B. Похлсбкин, op. cii., s. 114.
4" И. Такала, op.cit., s. 116 118.





ROZDZIAŁ PIERWSZY

O ANTYNOMII WÓDKA-HERBATA 
W KULTURZE ROSYJSKIEJ

Współczesny rosyjski pisarz emigracyjny Friedrich Gorensztejn w opowiadaniu 
Последнее летона Волге formułuje zaskakujący i prowokacyjny pogląd, zgodnie z któ
rym Rosjanie dzielą się na dwie kategorie: do pierwszej należą ci, którzy piją wódkę, 
do drugiej -  ci, którzy nad wódkę przedkładają herbatę. Według narratora te dwie grupy 
Rosjan pozostają wobec siebie w bardzo wyraźnej opozycji. Zgodnie z wypowiedziany
mi w powieści słowami amatorzy mocnego alkoholu to ludzie godni zaufania, ucieleś
niają bowiem to, co swojskie, rosyjskie: szczerość, otwartość, spontaniczność i pewną, 
co brzmi nieco paradoksalnie, przewidywalną nieprzewidywalność. Narrator postrzega 
ich jako reprezentantów kultury rosyjskiej, a zatem uznaje za „swoich”. Ich przeciwień
stwo stanowią ci, którzy alkoholu nie piją, a najchętniej raczą się herbatą. Ta ich skłon
ność jest źródłem poważnych podejrzeń; przede wszystkim świadczy o obcości i przy
należności do innego świata, do innej tradycji. Uwagi czynione przez narratora na temat 
charakteru dysput pretendujących do miana „filozoficznych”, a prowadzonych bądź to 
przy alkoholu, bądź przy herbacie, potwierdzają jego założenie -  herbata jest w kulturze 
rosyjskiej elementem obcym, niebezpiecznym i, co gorsza, zakłócającym jej moralny 
porządek:

Есть два вида русских разговоров за водкой и за чаем. Разговоры за водкой душевные, 
за чаем умственные. Лично я нс люблю русских разговоров за чаем. За чаем можно гово
рить с англичанином, но нс с русским. Максим Горький весьма точно заметил стремление 
малограмотных людей к философствованию. Конечно, и за водкой русский человек любит 
помудрствовать. Но в отличие от разговоров за чаем, когда мудрствование это глупо и бессер
дечно, мудрствование за водкой всегда творческо и непредсказуемо. Болезненное состояние 
русского характера, развившегося под влиянием многовековой, навязанной властью имперс
кой жизни, которое так метко схвачено Достоевским, это стремление подвергнуть самих себя 
унижению или каким-либо актам жестокости лежит в основе высокомерия и жестокости по 
отношению к другим. Водка оправдывает и смягчает это состояние, которое в трезвом виде, 
за чаем, бывает особенно ужасающе уродливо. Послушайте трезвых «русских мудрецов». 
Никогда пьяный русский человек, особенно из простонародна, не сможет так бесновато, мут
но философствовать. Нет, лучше уж народная пьяная драка1.

1 Ф. Горснштейн, Последнее лето на Волге, [w:] idem, Избранное в трех томах, Москва 1992, 
т. II, s. 510 511.
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Rzecz jasna, powyższa myśl jest jedynie figurą retoryczną, nie jest wynikiem na
ukowego wywodu, ale intelektualno-literacką prowokacją, a mimo to, nie można jej 
odmówić pewnej słuszności. Pobrzmiewają w niej bowiem echa tych zmagań, o których 
mowa była we wstępie -  kilkusetletniej konkurencji między wódką a herbatą o zapew
nienie sobie stałej i przewodniej pozycji w życiu i świadomości Rosjan, a szerzej -- w ro
syjskiej kulturze. Nie będzie chyba także przesadą użycie w stosunku do opisywanego 
zjawiska określenia fe n o m e n  k u ltu ro w y , gdyż oba te napoje funkcjonują w tra
dycji rosyjskiej od kilku wieków, niejednokrotnie urastając do rangi symboli i tworząc 
parę, która w zależności od kontekstu i okoliczności symbolizuje dwa przeciwstawne 
pierwiastki stanowiące podstawę kultury.

Zagadnienie modeli dualnych, jako zjawiska charakterystycznego dla kultury ro
syjskiej, jest tematem pracy dwu badaczy -  Jurija Łotmana i Borysa Uspieńskiego2. 
Analizując specyficzne cechy tej kultury, zwrócili oni uwagę na jej wyraźną dwubiegu- 
nowość będącą wynikiem dynamicznie następujących po sobie etapów, z których każdy 
kolejny był nastawiony na zdecydowane zerwanie z poprzednim. Owa dwubiegunowość 
sprawiała, że wszelkie nowości w kulturze traktowane były nie jako kontynuacja, lecz 
jako zaprzeczenie i „zmiana wszystkiego”, co w konsekwencji prowadziło do powstania 
struktury opierającej się na współistnieniu przeciwieństw. Za najbardziej trwałą, mają
cą najsilniejszy wpływ i podporządkowującą sobie wszystkie inne opozycje budujące 
strukturę kultury uznali oni opozycję „stare -  nowe”. Według nich przeciwstawienie to 
jest na tyle aktywne i znaczące, że zajmuje pozycję nadrzędną w stosunku do innych 
przeciwstawień typu „Rosja -  Zachód”, „chrześcijaństwo pogaństwo”, „góra społecz
na -  dół społeczny” i inne.

Dostosowując wnioski badaczy do niniejszych rozważań, można przyjąć, że opozy
cja ta, w której stare reprezentuje wódka (jako produkt mający w Rosji tradycję dłuższą 
niż herbata), nowe zaś -  herbata, może być punktem wyjścia dla następnych antynomii 
takich jak na przykład „swoje -  obce”, „intelektualne emocjonalne”, „plebejskie -  ary
stokratyczne” czy „kobiece -  męskie”. Naturalnie dychotomie te można by mnożyć, ale 
skoncentruję się tutaj jedynie na kilku.

W przypadku wódki i herbaty opozycją dominującą i najbardziej pojemną znacze
niowo jest przeciwstawienie „stare -  nowe”, które bezpośrednio i dosłownie wynika 
z kolejności pojawiania się na Rusi tych dwu napojów. Z opozycją tą nierozerwalnie 
wiąże się kolejna: „swoje -  obce”. Chociaż herbata dotarła do Rosji w pierwszej połowie 
wieku XVII, to musiało upłynąć ponad dwieście lat zanim całe społeczeństwo rosyjskie 
oswoiło się z nowym produktem, przestało traktować go podejrzliwie, by w końcu uznać 
go za „swój”3. Do tego czasu niezachwianą pozycję napoju narodowego, „swojego”, 
niepodzielnie zajmowała wódka. Wcześniej za takie można byłoby uznać słowiańskie 
miody pitne, a także kwas, jednakże ich pozycja wyraźnie osłabła po tym, jak wódka we
szła do powszechnego użycia. Warto dodać, że środowiskiem, w którym najdłużej utrzy
mywała się nieufność wobec herbaty, była Cerkiew prawosławna. W tym samym czasie,

2 IO. Лотман, Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII пека), [w:] idem. 
История и типология русской культуры, Санкт-Петербург 2002, .ч. ЯК 116.

’ „Zarówno dla Rosjan, jak i dla wiciu obcokrajowców pojęcia «wódka» i «Rosja» są nierozłączne [...]. 
Rosjanie uważają wódkę za swój narodowy napój. [...] Sposoby i normy picia wódki (...) odgrywają rolę 
kodu kulturowego w procesie identyfikacji narodowo-kulturowcj”. Zob. Водка, [w:] Idee w Rosji. Leksykon 
rosyjsko-polsko-angielski, red. Л. dc Lazari, Warszawa 1998, s. 48 50.
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gdy chińska nowinka zaczęła zjednywać sobie coraz więcej zwolenników w rosyjskim 
społeczeństwie, niespodziewanie głos zabrały właśnie kręgi cerkiewne, zdecydowanie 
występując przeciwko niej. Uznały one herbatę za szatański wymysł stworzony i zesłany 
na zgubę ludzi prawosławnych. Autor książki Сказание о странствии и путешествии 
России, Молдавии, Турции и Святой земле4, pustelnik Parfeniusz przywołuje nauki 
ojca Serafima Sarowskiego, przestrzegającego przed herbatą, którą traktuje na równi 
z alkoholem i tytoniem, jako szkodliwą i niebezpieczną:

винное питие и табак употреблять отнюдь никому нс позволяй; даже, сколько возможно, 
удерживай от чаю5.

О ile zrozumiały wydaje się wrogi stosunek Cerkwi do alkoholu i tytoniu jako uży
wek wpływających destrukcyjnie na organizm człowieka i jego morale, o tyle trudno jest 
wytłumaczyć postawienie w jednym rzędzie z nimi herbaty. Jeśli nie opłakane skutki jej 
nadużywania (bo przecież właściwości herbacianego naparu w żaden sposób nie można 
porównać z alkoholem), to być może zaniepokojenie wywoływała właśnie jej „obcość” 
-  czyli obce pochodzenie6. Pojęcie „obcości” prawie zawsze jest związane z poczuciem 
zagrożenia i strachu. Już jednak w niedalekiej przyszłości duchowieństwo swój stosu
nek do herbaty zmieni diametralnie i uczyni z czajepitija jedną ze swoich ulubionych 
rozrywek, której z wielką ochotą i zaangażowaniem będzie się oddawać. Udokumentuje 
to w 1862 roku Wasilij Pierow obrazem zatytułowanym Herbata w Mytiszczach (Чаепи
тие в Мытищах) przedstawiającym tęgiego duchownego dmuchającego na trzymaną 
w ręce filiżankę herbaty7 *.

Obraz duchownego wykazującego szczególną predylekcję do gorącego herbacianego 
naparu odnajdziemy również wśród postaci literackich. Niekonwencjonalne nauczanie 
starca Zosimy, bohatera powieści Fiodora Dostojewskiego Bracia Karamazow, nie przy
sparza mu sympatii współbraci, a jego słabość do herbaty urasta do ciężkiego grzechu 
i stanowi jeden z niepodważalnych dowodów świadczących o braku moralności starca:

«По-модному веровал, огня материального во аде не признавал» присоединяли другие 
еще тех бестолковее. К посту был нс строг, сладости себе разрешал, варенье вишневое ел 
с чаем, очень любил, барыни ему присылали. Схимнику ли чаи распивать?11

4 Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле, Москва 
1856. Cyt. za: Б.Ф. Егоров, Боткины. Предания русского семейства, Санкт-Петербург 2004, s. 10.

5 Ibidem.
'' Podobny pogląd, dotyczący nicuftiości, jaką żywili dostojnicy cerkiewni wobec gastronomicznych 

nowinek i używek wyznaje W. Micdinskij piszc on, że patriarcha Nikon atakował palących tytoń i jedzących 
ziemniaki (!) bynajmniej nic ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia, ale właśnie z powodu obcego pocho
dzenia: Просто табак / ... /  и картошка были для него своего рода символами, очередными проявлениями 
отхода от „истинной старины», « в ы х о д ц а м и » из за п а д н ы х  н е п р а в е д н ы х  ст ран , и под
вергались гонениям только по этой причине", (wyróżn. moje -  M.Ch.). Zob. В. Мединский, О русском 
пьянстве, лени и жестокости. Мифы о России, Москва 2008, S. 173 174.

7 Warto tutaj dodać, że w środowisku staroobrzędowców od samego początku stosunek do kawy i herbaty 
był jednoznacznie negatywny: uważali oni picie herbaty za odstępstwo od prawdziwej wiary, a samą herbatę 
za „nieczyste ziele”. Stąd też ich przekonanie, że „kto pije herbatę, ten nie wejdzie do królestwa niebieskiego”. 
Por. И.И. Шангина, Русский традиционный быт, Санкт-Петербург 2003, s. 452. Coraz częściej jednak 
w środowiskach staroobrzędowców notuje się odstępstwa od zakazów picia kawy i herbaty.

* Ф. M. Достоевский, Братья Карамазовы, [w:] idem, Полное собрание сочинений в тридцати 
томах, Ленинград 1974, t. XIV, s. 301.
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W przyzwyczajeniu starca Zosimy współbracia widzieli zbyt ścisły związek ze świa
tem zewnętrznym, pozaklasztomym i z życiem świeckim:

Постов нс содержал по чину схимы своей, потому и указание вышло. Сис ясно есть, а скры
вать грех! нс унимался расходившийся во рвении своем нс по разуму изувер. Конфетою 
прельщался, барыни ему в карманах привозили, чаем сладобился, чреву жертвовал, сладос
тями его наполняя, а ум помышлением надменным9.

Słowa te, wypowiedziane przez jednego z najzagorzalszych oponentów ojca Zosimy 
tuż po jego śmierci, są przede wszystkim wyrazem niechęci wobec samego ojca, ale 
pobrzmiewa w nich również echo minionych zakazów, którym podporządkowane było 
duchowieństwo. Wrogość wobec wszelkich używek, nawet tych nieszkodliwych, już 
prawie nieobecna w dziewiętnastym wieku wśród czarnego duchowieństwa, pozostała 
w kręgach pustelniczych, których celem była asceza. Odpowiedzią na pytanie: „Czy 
pustelnikowi godzi się herbatkę popijać?” (Схимнику ли чаи распивать?) był fakt, 
że zwłoki ojca Zosimy, wbrew oczekiwaniom otoczenia, uległy procesowi rozkładu. 
Sądzono, że był on karą za niemoralne prowadzenie się, skutkiem nieprzestrzegania 
postów, czyli picia herbaty i jedzenia towarzyszących jej słodyczy.

W latach, gdy herbata dopiero zjednywała sobie gusty Rosjan, wódka od dawna już 
była traktowana jako produkt rodzimy, swojski10 *. Wytwarzana od wieków na miejscu 
była powszechna i ogólnie dostępna. Istnieje wiele teorii dotyczących pojawienia się 
wódki w Rosji. Jedna z nich, którą podtrzymuje Wiktor Jerofiejew", mówi, że wynaleźli 
ją  mnisi. Miało to nastąpić tuż przed końcem niewoli tatarskiej w monasterze Czudzkim 
na Kremlu. Czy jest to prawda, czy tylko legenda -  nie wiadomo. Pewne jest natomiast 
jedno -  kiedy pojawiła się w Rosji herbata, wódka była już obecna i akceptowana przez 
społeczeństwo od wielu lat. Chiński wynalazek został natomiast potraktowany z nieuf
nością podobną do tej, którą obdarza się każdego obcego, próbującego podporządkować 
sobie nowe środowisko i zmienić jego obyczaje i nawyki, zwłaszcza gdy nie wiadomo, 
z czym mogą się te zmiany wiązać. Wśród szlachty, jak już wcześniej wspomniałam, 
nowy chiński napój znalazł wielu zwolenników. Byli jednak i tacy, którzy w herbacie wi
dzieli pierwiastek „obcy”, stanowiący realne zagrożenie dla dotychczasowego porządku. 
Aleksander Bakunin, ojciec rewolucjonisty Michaiła Bakunina w poemacie zatytułowa
nym Торжок otwarcie wyraża swoją wrogość wobec herbaty i jako „obcej” przeciwsta
wia jej „swoje”12 napoje alkoholowe, a także kwas.

9 Ibidem.
1(1 Taka przynajmniej panowała powszechnie opinia. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona; również 

wódka swoją obecność w Rosji zawdzięcza obcym wpływom, ale jej pojawienie się nic było tak spektakularne 
i tak dokładnie opisane, jak to było w przypadku herbaty. Wśród wielu teorii na ten temat istnieje i taka, którą 
głosił Iwan Kondraticw w książce Седая старина Москвы, 7.c wódka pojawiła się w 1398 roku „от генузецев 
на Украине”, inne teorie mówią o bizantyńskim pochodzeniu wódki. Zob. И.К. Кондратьев, Седая старина 
Москвы, Москва 1997, s. 444 448.

" Л. Wandienko, Wódka w atomach, wywiad z Wiktorem Jcrołiejewcm, „Forum", nr 52,2002, s. 56 57.
12 „Wódka pomaga »być Rosjaninem« i odróżnać swoich od obcych”. Zob. Водка, [w:] Idee w Rosji. 

Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. Л. dc Lazari, Warszawa 1998, s. 50.
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Но мы, как верные сыны
Отечества, воды нс пьем, а квас
И полугарное вино,
И очень делаем умно
Оно здоровее для нас.
Л теплую водицу чай
Назло нам выдумал Китай,
И доведет нас до беды.
Уж пьяный трезвому нс пара,
И лавки нет без самовара,
И начал умничать народ...1'

Autor poematu widzi w „chińskim wynalazku” źródło rychłego upadku dotychczaso
wych zasad i narodowych tradycji. Wielce znamienne jest to, iż konserwatysta Bakunin 
przewidywał, że to właśnie amatorzy herbaty, czyli ci, którzy stronią od alkoholu, staną 
się w przyszłości niebezpiecznymi wolnomyślicielami, W obliczu takiego zagrożenia 
obrońcami zasad, co może brzmieć paradoksalnie, mieli stać się według niego p i ja n i  
patrioci. Bo chociaż wódka wypita w nadmiarze powodowała opłakane skutki, to jed
nak były one dobrze znane i przewidywalne. Trudno natomiast przewidzieć, jakie myśli 
mogą zrodzić się w trzeźwym umyśle. Świadom był tego Aleksander Bakunin i z tej 
świadomości wynikały jego obawy dotyczące przyszłości Rosji. Jego strach przed „fi
lozofowaniem” rosyjskiego ludu jest bliski temu, co prawie dwa wieki później zauważy 
Friedrich Gorensztejn: „filozofowanie” w trzeźwym stanie jest głupie i niebezpieczne, 
a jako pewne wykoślawienie rosyjskiej natury może mieć groźne następstwa. „Filozo
ficznym” zaś dysputom prowadzonym przy wódce nie towarzyszy żadne zagrożenie. 
Wódka wprawdzie również skłania do „filozoficznych” rozważań, ale emocje przez nią 
wywołane mają charakter krótkiego wybuchu, chwilowego zrywu, a skutki pijaństwa 
szybko ten stan neutralizują, uniemożliwiając działanie. Stąd wniosek, że o ile alkohol 
jest groźny, to jedynie dla zdrowia pijącego, skutki jego spożywania nie mogą natomiast 
stanowić zagrożenia na przykład dla odwiecznych zasad moralnych czy fundamentów 
państwowości. W tym kontekście zupełnie zrozumiałe staje się cyniczne zdanie, które 
miało paść z ust Katarzyny II: „Пьяным народом легче управлять”* 14. Dopóki naród 
jest pijany, a więc niezdolny do konstruktywnego działania, władza i porządek w pań
stwie mogą nie być zagrożone. Rzeczywiste niebezpieczeństwo może się więc narodzić 
w kręgach ludzi trzeźwych -  czyli z jednej strony nieużywających alkoholu, z drugiej 
trzeźwo (trzeźwo, co wcale nie znaczy, że obiektywnie czy rozsądnie) myślących.

Literatura daje dowody na to, że takie zagrożenie rzeczywiście mogło być realne. 
Jednym z nich jest postać Rodiona Raskolnikowa. Idea nadczłowieka, która doprowa
dziła bohatera do zbrodni, nabrała realnych kształtów w umyśle absolutnie trzeźwym, 
niepoddanym działaniu alkoholu. Przysłuchując się w traktiemi rozmowie dwóch mło
dych ludzi, zresztą również popijających herbatę, Raskolnikow uświadomił sobie, że 
jest bliski podjęcia decyzji rozstrzygającej o jego losie. Być może jest tylko kwestią 
przypadku, że myśl dojrzewała w Raskolnikowie, gdy siedział właśnie nad szklanką her
baty, ale niezaprzeczalne jest, że przez cały czas, to znaczy przed popełnieniem zbrodni,

Л.М. Бакунин, Торжок, cyt. za: Б.Ф. Егоров, op. cit., s. 11.
Cyt. za: И. Такала, Веселие Руси, Санкт-Петербург 2002, s. 135.
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w jej trakcie i później, do samego rozwiązania akcji, były student Raskolnikow pozosta- 
je trzeźwy. Znamienne również, że bohater Zbrodni i kary na kartach powieści raz tylko 
wypija kieliszek wódki. Ta odrobina alkoholu wyrywa go ze stanu podobnego do upoje
nia upojenia ideą -  i paradoksalnie sprawia, że przyszły zabójca jak gdyby trzeźwieje 
na krótką chwilę, uświadamiając sobie grozę swojego zamysłu.

Pewne pokrewieństwo w tej kwestii wykazuje z Rodionem Raskolnikowem Iwan 
Karamazow. Również on stroni od alkoholu, racząc się zwykle herbatą i „filozofując”. 
To w jego umyśle rodzi się uzasadniona „filozoficznie” idea ojcobójstwa. I choć sam 
nie popełnia zbrodni, nie jest jej fizycznym wykonawcą, to jest za nią odpowiedzialny 
w równej mierze co rzeczywisty zabójca. W kontekście rozważań o antynomii „herbata 
-  wódka” postać Dymitra Karamazowa może stanowić wyraźną opozycję Iwana. Hula
ka, nieobliczalny pijak, popędliwy do granic szaleństwa Dymitr jest w gruncie rzeczy 
dużo mniej niebezpieczny od swojego brata. Jest wprawdzie porywczy, daje się ponosić 
emocjom, ale nie „filozofuje”. Raskolnikow i Iwan Karamazow ze swoimi ideami są 
więc „obcy” w społeczeństwie rządzącym się prawami i zasadami, przeciwko którym 
obaj występują.

Podobnie „obce” i niebezpieczne środowisko rysuje Dostojewski w powieści Biesy. 
Połączeni wspólną ideą młodzi ludzie dążą do jej realizacji. Z socjologicznego punktu 
widzenia wszelkie idee mają szansę na realizację w grupach czy środowiskach o wyso
kim stopniu integracji. Z wielowiekowych doświadczeń kulturowych wynika natomiast, 
że nic tak nie sprzyja integracji, jak spotkanie przy wspólnym stole, chociażby najskrom
niej nakrytym. Jeśli przy tym uczestnicy takiego spotkania, połączeni wspólnym celem, 
pozostają trzeźwi, a zatem fizycznie i mentalnie gotowi do działania, prawdopodobień
stwo realizacji idei znacznie wzrasta. Dobrze zdawali sobie z tego sprawę organizatorzy 
spotkania grona spiskowców -  bohaterów powieści Biesy, podczas którego wprawdzie 
nie było jedzenia ani kart, ale za to w centralnym miejscu stały dwa samowary:

Посреди большой гостиной комнаты, оклеенной отменно старыми голубыми обоями, сдви
нуты были два стола и покрыты большою скатертью, нс совеем, впрочем, чистою, а на них 
кипели два самовара. Огромный поднос с двадцатью пятью стаканами и корзина с обыкно
венным французским белым хлебом, изрезанным на множество ломтей, вроде как в благо
родных мужских и женских пансионах для воспитанников, занимали конец стола. Чай раз
ливала тридцатилстняя дева, сестра хозяйки, безбровая и белорысая, существо молчаливое 
и ядовитое15.

Cel wymagał żelaznej dyscypliny, konsekwencji i absolutnej subordynacji, nieosią
galnych przecież w przypadku pijanej grupy. Warto tutaj dodać, że również podczas 
indywidualnych spotkań bohaterowie Biesów piją herbatę, a w ilości wypijanego naparu 
celuje Kiriłłow -  również człowiek idei i filozof16. Można więc sądzić, że idee godzące 
w odwieczny ład moralny czy polityczny powstawały nie przy butelce, a przy samowarze,

15 Ф.М . Достоевский, Бесы, [w:] idem, op. cit., t. X, s. 301. Podobną scenę utrwalił na obrazie Вечеринка 
Władimir Makowski. Obraz pochodzący z końca dziewiętnastego stulecia (1875-1897) przedstawia zebranie 
grupy rewolucjonistów demokratów, pośród których centralne miejsce zajmuje młoda kobieta bez wątpienia 
właśnie zakończyła ona płomienną mowę. Dziewczyna stoi na środku ciemnego pokoju, obok stołu, na którym 
stoi samowar, wydobywany z mroku przez światło wiszącej nad stołem lampy. Pozostali zebrani, pijący ze 
szklanek herbatę zajmują miejsca przy głównym stole i bocznych stolikach.

Zob. rozdz. niniejszej pracy poświęcony twórczości F. Dostojewskiego.
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w umysłach niezatrutych alkoholem. Wynika z tego, że obawy Aleksandra Bakunina 
w niemałym stopniu były uzasadnione.

Nie tylko literatura piękna pokazuje, w jakich okolicznościach formowały się nowe, 
nierzadko niebezpieczne, idee. Nieocenionym źródłem wiedzy na ten temat są wspo
mnienia, zwłaszcza te dotyczące spraw studenckich, gdyż to na ogół kręgi ludzi młodych 
sąrozsadnikiem nowej myśli. W środowisku studenckim Moskwy dziewiętnastego wie
ku herbata i różnego rodzaju trunki odgrywały niebagatelną rolę. Ich obecność w życiu 
studiującej młodzieży była odzwierciedleniem intelektualnych postaw członków naj
ważniejszych kółek, które funkcjonowały w tym czasie przy moskiewskim uniwersy
tecie. Spośród nich na uwagę zasługują zwłaszcza kółka filozoficzne stworzone przez 
Nikołaja Stankiewicza i Aleksandra Hercena.

Różne było pochodzenie członków tych kółek, nieco inaczej kształtowały się tak
że ich zainteresowania. Przyjaciele skupieni wokół Aleksandra Hercena pochodzili na 
ogół z rodzin arystokratycznych. Łączyły ich poglądy polityczne i marzenia o założeniu 
w Rosji związku na kształt ugrupowania dekabrystów, a środkiem pomocnym w osiąg
nięciu wymarzonego celu miała być nauka. Według słów założyciela ugrupowania re
wolucyjne, tendencje i poglądy jego członków były „młodzieńcze, namiętne i gorące”17, 
podobnie jak stosunek do uciech życia, od których zwolennicy Hercena bynajmniej nie 
stronili. Członkowie kółka Stankiewicza wyznawali podobne poglądy filozoficzne, ale 
zupełnie obca była im „dzika poezja hulanek i wielkopańskiego stylu”18 19, która nieodłącz
nie towarzyszyła spotkaniom przyjaciół Hercena. Stankiewiczowcy nie akceptowali ta
kiej swobodnej postawy, która według nich była sprzeczna z duchem nauki i nie licowała 
z powagą idei. Widzieli w niej fałsz i arystokratyczną pozę. Zwolennicy Stankiewicza 
gardzili zewnętrznymi efektami, do których takie zamiłowanie mieli przyjaciele Herce
na. Opisy hulanek przytaczane w Rzeczach minionych i rozmyślaniach przez Aleksandra 
Hercena dają obraz tego, jak bawiła się arystokratyczna młodzież studencka lat trzydzie
stych. Dobra sytuacja materialna dawała im możliwość smakowania najlepszej jakości 
francuskich trunków win, szampanów i koniaków. Picie swojskiej, rosyjskiej wódki 
było w jak najgorszym tonie i pozostawiano je raczej ludowi. Ze wspomnień Hercena 
nie wynika jednak, aby upodobanie jego przyjaciół do drogich spirytualiów pozostawało 
w jakimś związku z filozofią i poglądami przez nich wyznawanymi. Było jedynie za- 
spakojaniem młodzieńczych kaprysów i fantazji. Zgoła inaczej sytuacja przedstawiała 
się w drugim kółku. Sympatyków Stankiewicza, ludzi wywodzących się z uboższych 
warstw społecznych synów urzędników i kupców, połączyło szczere zainteresowanie 
nauką i sztuką, dążenie do prawdy i prostoty, odrzucenie wszelkiego fałszu i zakłamania. 
W przeciwieństwie do młodzieży zgrupowanej wokół Hercena nauka stanowiła dla nich 
cel sam w sobie. Jak wspomina Konstantin Aksakow: „главный интерес была чис
тая мысль»14. Dla zachowania tej „czystej myśli” konieczny był czysty umysł, a zatem 
umysł trzeźwy. 1 chociaż istniał wśród romantyków pogląd, że to właśnie alkohol wy
zwala „czystą myśl”, nie zakłóconą działaniem rozsądku, to jednak dla stankiewiczow- 
ców najważniejszy był właśnie ów zdrowy rozsądek. Nic więc dziwnego, że trzeźwość 
była jedną z podstawowych wartości przez nich wyznawanych:

17 Л. I Icrccn, Rzeczy minione i rozmyślania, przeł. E. i W. Słobodziankowie, Warszawa 1951, t. II, s. 144.
Ibidem, s. 143.

19 K.C. Аксаков, Воспоминание студентства 1832 1835 гг., [w:] Московский университет в вос
поминаниях современников, Москва 1989, s. 189.
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[...] кружок этот был трезвый и по образу жизни, нс любил ни вина, ни пирушек [...] 
боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее 
всего 2|>.

Stąd też wieczornym spotkaniom młodych miłośników prawdy i prostoty nie towa
rzyszyły wyrafinowane trunki lecz zwyczajna herbata w dużej ilości i chleb jako prze
kąska* 21:

На вечерах у Станкевича выпивалось страшное количество чаю и съедалось страшное коли
чество хлеба22.

Postawa przybrana przez członków koła Stankiewicza była w znacznej mierze spo
wodowana rzeczywistą chęcią zamanifestowania filozoficznej powagi i przeciwstawie
nia się arystokratycznej rozwiązłości, reprezentowanych przez kółko Aleksandra Herce- 
na, a jednocześnie dążeniem do wyrażania szczerych uczuć i potwierdzeniem w praktyce 
teorii o poszukiwaniu prawdy. Oba kółka pozostawały wobec siebie w świadomej opo
zycji -  młodzież zgromadzona wokół Aleksandra Hercena była ucieleśnieniem żywio
łowości, podczas gdy w zachowaniu stankiewiczowców widoczny był umiar i potrzeba 
podporządkowania emocji intelektowi.

Na podstawie dotychczasowych rozważań można stwierdzić, że konsekwencją opo
zycji „obcy -  swój” jest przeciwstawienie pierwiastka intelektualnego emocjonalnemu. 
Oba one mogą stanowić elementy składające się na dwa, wyodrębnione i opisane przez 
Jurija Łotmana, modele kultury. Pierwszy z nich badacz nazywa „ofiarowaniem siebie” 
(вручение себя), drugi -  „umową” (договор)21. Analizując dzieje kultury rosyjskiej, 
dowodzi, że cechą charakterystyczną pierwszego z modeli jest bezwarunkowe, bezin
teresowne oddanie siebie we władzę stronie z założenia silniejszej, którą może być na 
przykład wartość obiektywna, taka jak wolność, historia, naród czy tak zwana wspólna 
sprawa. „Ofiarowanie siebie” wymaga pełnego oddania, nie ma w nim miejsca na za
chowania dwuznaczne, nie jest możliwe wycofanie się z takiego układu. W ten model 
wpisać można również przywoływane powyżej bezwarunkowe oddanie się idei -  lu
dzie mocno trzymający się swoich przekonań, ci „trzeźwi filozofowie” wykazywali się 
konsekwencją i bezkompromisowym dążeniem do wyznaczonego celu. Drugi model 
opiera się na umowności, która może mieć określoną, zewnętrzną formę, może też mieć 
charakter tylko domyślny. Umowność ta dotyczy komunikacji i zakłada swobodę w po
sługiwaniu się słowami. Oznacza to, że uczestnicy przyjmują pewną konwencję i są 
świadomi, że za wypowiedzianymi przez nich słowami nie muszą iść czyny. Sytuacja

2(1 Ibidem, s. 188.
21 Tę charakterystyczną cechę spotkań zwolenników Stankiewicza utrwalił w powieści Rudin Iwan 

Turgieniew, opisując obyczaje panujące w studenckim kółku Pokorskiego, którego prototypem był właśnie 
Stankiewicz: / . . . /  сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай п о д а ет ся  
п р е с к в е р н ы й  и суха р и  к нем у с т а р ы е-п р ест а р ы е; а посмотрели вы вы на все наши лица, 
послушали вы речи наши! В глазах у  каждого восторг, и щеки пылают, и сердце вьется, и говорим мы 
о Боге, о правде, о вудущности человечества, о поэзии /.../. Рог. И.С. Тургенев, Рудин, Москва 1970, 
s. 83 (wyróżn. moje M.Ch.).

22 Ibidem, s. 194.
2’ IO. Лотман, Договор и вручение себя как архетипические модели культуры, [w:] idem, История 

и типология русской культуры, Санкт-Петербург 2002, s. 22 33.
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taka żywo przypomina pijacką rozmowę, z której na ogół nic nie wynika i która na ogół 
nie może być wiążąca.

Jako podsumowanie nasuwa się wniosek, że w ciągu wielu lat swojej obecności 
w świadomości Rosjanina herbata i alkohol, szczególnie wódka, przestały być obojętny
mi kulturowo przedmiotami i stworzyły wokół siebie określony system zachowań (zna
ków), stały się narzędziami wyrażającymi określone treści, będąc również tych treści 
bezpośrednimi nośnikami. Ten system znaków zbudowany na zasadzie przeciwieństw 
jest w jakimś sensie odbiciem w skali mikro wyższego porządku, w którym pierwiastki 
przeciwstawne i dopełniające się są jednymi z fundamentów kultury.





ROZDZIAŁ DRUGI

WINO I HERBATA
JAKO ELEMENTY ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO 

W EPICE ALEKSANDRA PUSZKINA

Wiek XVIII w Rosji to czas, gdy stosunkowo nowy napój, jakim była wtedy herba
ta, zaczął znajdować zwolenników wśród różnych warstw społecznych. Konsekwencją 
takiego stanu rzeczy było przeniknięcie czajepitija -  dotychczas nieznanego zwyczaju 
-  do literatury pięknej. Obrazy przedstawiające ten będący jeszcze nowością w kulturze 
rosyjskiej rytuał, pojawiały się przede wszystkim w utworach, w których uzasadnione 
i usprawiedliwione było przedstawienie codziennego życia i jego powszednich prze
jawów. Tego rodzaju tematyka była domeną gatunków należących w XVIII wieku do 
mniej cenionych, pojawiała się również w prozie dokumentalnej, nieograniczanej za
sadami poetyki normatywnej w takim stopniu jak literatura piękna1. Mimo że w swej 
początkowej fazie czajepitije ze względu na swą banalność mogło uchodzić za element 
świata przedstawionego niegodny wyższych gatunków literackich, to jednak już wtedy 
rozpoczął się proces kształtowania toposu czajepitija i powolnego poszerzania się jego 
pola semantycznego. Twórca, który złamał dotychczasowe normy i na stałe wprowadził 
do literatury wysokiej elementy powszedniości, pojawił się jednak dopiero w XIX wie
ku. Mowa o Aleksandrze Puszkinie. Jego poemat Eugeniusz Oniegin (Евгений Онегин) 
był bodaj pierwszym utworem z tak wyraźnie zarysowaną warstwą obyczajową. Poe
mat obfituje w sceny zaczerpnięte z życia codziennego, wśród których nie brakuje opi
sów wciąż jeszcze nowego w początkach dziewiętnastego stulecia zwyczaju czajepitija. 
Wprawdzie w poemacie herbata doczekała się jedynie pięciu wzmianek, co w porów
naniu z obfitością charakterystyk różnych gatunków win i barwnych opisów ich zalet, 
może się wydać liczbą skromną, to jednak nawet tych kilka przykładów w zupełno
ści wystarcza, aby wyodrębnić pewne charakterystyczne cechy zjawiska, w jakie prze
kształciło się z pozoru banalne picie herbaty. W twórczości Aleksandra Puszkina moty
wy związane z czajepitijem są dopiero ogólnie zarysowane, na tyle jednak wyraźnie, by 
przeniknąć do świadomości jego następców oraz ich dzieł literackich i stale się w nich 
rozwijać, wzbogacać je i rozbudowywać, by w końcu stać się stałym i nieodzownym 
elementem rosyjskiej literatury.

1 Więcej na ten temat, zob. C. Małek, Чай и кофе в быту и литературе России XVIII столетия. 
Из наблюдений над формированием »чайного« топоса русской литературы, „Slavica Litteraria”, 
Wiesbaden 2002, s. 91 101.
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Rozpocznijmy więc wędrówkę śladami motywów herbacianych i alkoholowych od 
poematu Eugeniusz Oniegin. Już pobieżna analiza ukazuje pewną prawidłowość -  her
bata w utworze związana jest głównie z postaciami kobiet. Jako pierwsza przywołana 
zostaje młoda dziewczyna -  panna na wydaniu, która częstując gości zaparzoną własno
ręcznie herbatą, może zaprezentować kandydatowi na męża swe zalety - zarówno urodę 
ciała, jak i zręczność ruchów oraz kunszt przyszłej gospodyni, a także talenty wokalne 
(choć w przypadku cytowanej Duni te były wątpliwe):

Богат, хорош собою Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенский;
Вес дочек прочили своих
За полурусского соседа;
Войдет ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай,
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (Бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!2.

(V, 41)

О tym, że powyższy opis nie tylko zawdzięczamy wyobraźni autora, ale że podobna 
prezentacja narzeczonej była rozpowszechnionym w Rosji zwyczajem, świadczą liczne 
badania rosyjskich etnologów. Przywołana scenka jest bowiem wiernym odzwiercied
leniem zachowań i obyczajów poprzedzających zawarcie małżeństwa, charakterystycz
nych dla rosyjskiej wsi, zwłaszcza w północnych guberniach1. Trudno jednoznacznie 
orzec, gdzie pojawiły się one wcześniej -  w warstwie szlacheckiej, czy w środowisku 
chłopskim, ale można przypuszczać, że to jednak chłopi przejęli je od warstw wyższych. 
Ze względu na cenę sprzętu niezbędnego do parzenia herbaty, a także, przede wszyst
kim, na cenę samego herbacianego suszu, tylko bardzo nieliczni chłopi mogli pozwolić 
sobie na tego typu przyjęcia. Jakkolwiek było, herbata stała się elementem wspólnym, 
łączącym w warstwie obyczajowej chłopstwo i ziemiaństwo.

Scenę podobną do przytoczonej powyżej znajdujemy również w rozdziale trzecim 
poematu. I chociaż narrator znacznie więcej uwagi poświęca w niej samemu samowaro
wi, niż nalewającej herbatę Oldze i stojącej w pobliżu Tatianie, to jednak prócz samego 
opisu obyczaju scena zawiera ukryte treści i znaczenia. Również tutaj dziewczyna krząta 
się przy samowarze, ale ów bardzo zmysłowy opis przygotowań stanowi tło dla ukazania 
uczuciowych rozterek drugiej z sióstr -  Tani:

2 A.C. Пушкин, Полное собрание сочинений « десяти томах, Москва 1964. Dalej cytuję według 
tego wydania; tom i stronę podaję pod cytatem.

' И.В. Власова (red.), Русский Север. Этническая история и народная культура XII XX веков. 
Москва 2001, s. 405-406.
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Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар
Китайский чайник нагревая;
Пол ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал;
Татьяна пред окном стояла,
На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е.

(У 75)

Tu też herbata jest związana z miłością i stanem oczekiwania na nią. Wiadomo, 
że wśród gości, których Olga częstuje aromatycznym napojem, jest jej narzeczony Leński. 
Tatiana zaś w napięciu czeka na przybycie ukochanego Eugeniusza. W scenie tej daje się 
zauważyć wyraźny podział przestrzeni wyznaczony przez znajdujące się w niej przed
mioty. W przestrzeni tej zarysowują się dwa obszary; w jednym z nich centralne miej
sce zajmuje samowar i obsługująca go Olga. Rozgrzany, jasny i połyskujący samowar, 
będący źródłem ciepła i radości dla czerpiących z niego herbatę, można traktować jako 
metaforę uczucia Olgi i Łebskiego -  gorącej i odwzajemnionej miłości. Obraz Tatiany 
znajdującej się w drugim obszarze, przywołuje natomiast zupełnie odmienne skojarze
nia. Młodsza z sióstr stoi przy zimnej, zmrożonej, jakby martwej szybie, będącej prze
ciwieństwem kipiącego samowaru. W przestrzeni z samowarem panuje ciepło, ogień, 
radość, wspólnota, tu, gdzie stoi Tatiana -  chłód, mróz, niepewność, samotność. Takie 
usytuowanie bohaterki wskazuje na stan jej uczuć -  nieodwzajemnioną miłość i trwogę 
oczekiwania. Zauważmy, że Tatiana stoi zwrócona do okna, tyłem do obecnych, nie bie- 
rze udziału w rytuale, który zbliża ludzi i pozwala im być razem. To jeszcze wymowniej 
podkreśla jej wyobcowanie.

Także w innych utworach Puszkina obecność herbaty i samowaru wiąże się z uczu
ciem radości i szczęścia, z życzliwością oraz oczekiwaniem na dobrą nowinę. Tak jak 
w opowiadaniu Poczmistrz (Станционный смотритель), którego bohater, zmuszony 
przez nagłą ulewę zatrzymuje się na stacji, aby się przebrać i zamówić herbatę. I znów 
młodziutka śliczna dziewczyna wnosi kipiący samowar, rozpraszając w ten sposób chłód 
w dosłownym znaczeniu -  związany z deszczową pogodą, ale też chłód i dystans to
warzyszący na ogół pierwszemu spotkaniu w przypadkowych okolicznościach zupełnie 
obcych sobie ludzi. Spory udział w stworzeniu przyjaznej i swobodnej atmosfery ma 
bez wątpienia miła powierzchowność dziewczyny oraz jej wdzięk. Również samowar, 
a prócz niego także poncz, który pije ojciec Duni, nie pozostająbez wpływu na ocieple
nie atmosfery na pocztowej stacji:

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту пролив
ной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была 
поскорее одеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня! закричал смотритель, поставь 
самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четыр
надцати и побежала в сени. Красота се меня поразила. [...]
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Нс успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром [...]
Я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка видевшая 
свет. Я предложил отцу ее стакан пунчу; Дунс подал я чашку чаю, и мы втроем начали бесе
довать, как будто век были знакомы.

(VI, 131 133)

W nieco innym kontekście scena czajepitija pojawia się w opowieści Córka kapitana 
(Капитанская дочка), chociaż i tutaj spotkaniu przy samowarze towarzyszy aura ocze
kiwania na szczęście, które już wkrótce może się stać faktem. Gdy tytułowa bohaterka 
czeka na wiadomość, mającą dla niej szczególną wagę, dotyczącą losów jej ukochanego 
i jej samej, rozstrzygającą o ich wspólnej przyszłości, na stole zjawia się samowar:

С этим словом она [государыня M.Ch.j встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна 
возвратилась к Лннс Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила се за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоро
вья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бес
конечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карста остановилась у крыльца, и камер- 
лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

(VI, 538)

Później okaże się, że oczekiwana wiadomość rzeczywiście była dla bohaterki po
myślna.

Kilka przytoczonych powyżej przykładów pozwala stwierdzić, że kipiący samowar 
i gorąca herbata są w utworach Aleksandra Puszkina związane z postaciami kobiet. Ko
biety obsługują samowar, pilnują, aby nie zgasł, on zaś pozwala ujawnić urodę i wdzięk 
młodych dziewcząt, wraz z nimi tworząc radosny i beztroski nastrój, wprowadzając at
mosferę bliskości i życzliwości. Dziewczęta przy tym zajęciu upodobniają się do staro
żytnych kapłanek bogini domowego ogniska Westy. Pilnując ognia pod grzejącym wodę 
samowarem, stają się w pewien sposób odpowiedzialne jeśli nie za trwałość domowego 
ogniska, to przynajmniej za to, aby choć namiastkę tego ogniska stworzyć nawet na 
odległej stacji pocztowej. Jakkolwiek kapłanki Westy musiały być młode, to Puszkin 
swoim strażniczkom domowego ciepła nie stawia żadnych ograniczeń wiekowych. Sta
ruszka niania, z nieodłącznym atrybutem w postaci pękatego samowaru, jest postacią, 
która dzięki poecie na trwałe pozostała w rosyjskiej literaturze XIX wieku, zyskując sta
łe miejsce w utworach pisarzy i poetów tamtej epoki. A w twórczości samego Puszkina 
znajdziemy jąjuż w jednym z jego młodzieńczych wierszy Городок'.

[... J для развлеченья, 
Оставя книг ученье,
В досужный мне часок 
У добренькой старушки 
Душистый пью чаек.

(1,99)

W obrazku tym, jedynie naszkicowanym i jeszcze dość ogólnym, już rysuje się to, 
co w twórczości dojrzałego poety i pisarza będzie widoczne bardzo wyraźnie, stając się 
częstym motywem jego twórczości. Aromatyczny napar pity w towarzystwie staruszki 
niani będzie służył jako jeden z elementów budujących idyllę patriarchalnego bytu,
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a także bezpieczną i znaną przestrzeń domu, tak jak to się dzieje w poemacie Eugeniusz 
Oniegin. Tutaj wierna opiekunka i powiernica Tatiany -  niania, staruszka Filipiewna 
pojawia się w trzecim rozdziale, niosąc na tacy przeznaczoną dla Tatiany herbatę:

Уж ей Филипьсвна седая
Приносит на подносе чай.
«Пора, дитя мое, вставай: 
да ты, красавица готова!
О пташка ранняя моя!
Вечор уж как боялась я!
Да слава Богу, ты здорова!
Тоски ночной и следу нет.
Лицо твое как маков цвет».

(V, 73)

W tej scenie napój przyniesiony przez troskliwą opiekunkę jest swego rodzaju lekar
stwem na troski, środkiem, który pomaga się obudzić ze snu i otrząsnąć z dręczących 
nocą trosk i złych myśli. Jest równocześnie, jak w przywoływanych wyżej utworach, 
zwiastunem pomyślnego obrotu spraw: „Тоски ночной и следу нет. / Лицо твое как 
маков цвет” i stanowi jeden z nieodłącznych rekwizytów poranka niosącego optymizm 
i nadzieję na dobry dzień.

Czajepitije jako symbol patriarchalnego porządku, herbata i samowar jako przed
mioty będące namiastką domu wtedy, gdy jest on daleko, a wokół szaleje wojna, znaj
dujemy w powieści Córka kapitana. W tym jednak utworze nosicielem tradycyjnych 
wartości, wśród których niebagatelne znaczenie ma prawo do wypicia w k a ż d y c h  oko
licznościach symbolicznej szklanki herbaty, jest, inaczej niż w przytaczanych dotychczas 
przykładach, nie kobieta, nie wierna staruszka niania, ale równie wiemy sługa młodego pani
cza -  stary Archip Sawieljew. A chociaż jest on mężczyzną, to jego rola jest bardzo podobna 
do roli kobiety niani. Jedynie wojenne okoliczności sprawiły, że paniczowi towarzyszy pia- 
stun, nie piastunka. Po raz pierwszy wzmiankuje się o herbacie w Córce kapitana w pierw
szym rozdziale, gdy bohater wraz ze swoim sługą opuszcza dom, udając się na służbę woj
skową. Już krótki opis zawartości bagażu wyjeżdżających sugeruje, jaką funkcję w dalszej 
części utworu będzie pełnić gorący herbaciany napar:

На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, 
погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего 
баловства.

(VI, 398)

Nasuwa się myśl, że samowar prócz swojej funkcji praktycznej -  dostarczenia gorą
cej wody i utrzymania w odpowiedniej temperaturze herbacianej esencji -  ma jeszcze 
znaczenie symboliczne i niesie ogromny ładunek emocjonalny -  przypomina o domu, 
stanowi jego fragment, który zawsze można mieć przy sobie, nawet w dalekiej i nie
bezpiecznej podróży. Jest też rodzajem amuletu, który mimo dużego oddalenia pozwala 
zachować z domem bliskość i więź. Nawet sama myśl o samowarze pomaga przetrwać 
trudne chwile w poczuciu względnego bezpieczeństwa. Gdy bohaterów zaskakuje burza 
śnieżna, stary sługa nie kryje irytacji, że jego nierozsądny młody wychowanek nad gorą
cą herbatę w ciepłej gospodzie przedłożył niebezpieczną podróż:
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«И охота было не послушаться, говорил он сердито, поворотился бы на постоялый двор, 
накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда 
спешим? Добро бы на свадьбу!»

(VI, 406)

Kiedy więc podróżni w końcu szczęśliwie odnajdują gospodę, pierwszą czynnością, 
do jakiej przystępuje Sawieljicz, jest przygotowanie gorącej herbaty. Jego stała troska 
o gorący samowar i świeży napój, których braku nie dopuszcza nawet w najbardziej 
wrogim otoczeniu i w najmniej sprzyjających okolicznościach (jak wtedy, gdy nie zwa
żając na możliwe konsekwencje, Sawieljicz upomina się u Pugaczowa o zwrot zastawy 
herbacianej za dwa i pół rubla, zrabowanej przez jego ludzi), powoduje, że czajepitije 
urasta do roli rytuału, którego spełnienie jest potwierdzeniem istnienia stałego i nie
zmiennego elementu będącego dowodem na to, że poza chaosem wywołanym przez 
wojnę i nieprzyjazne siły natury istnieje inne -  uporządkowane, bezpieczne, normalne 
życie. 1 w tym utworze, podobnie jak w opowiadaniu Poczmistrz, napój z samowara 
skłania do nawiązania rozmowy między obcymi ludźmi, a w przyszłości stanie się jed
nym z czynników decydujących o losie głównego bohatera:

Савсльич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так 
не казался мне нужен. [...] В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил 
вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей [...] Я поднес ему чашку чаю; он отве
дал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, прикажите поднести 
стакан вина: чай нс наше козацкос питье».

(V I,410 411)

Herbata pełni tu funkcję, którą zazwyczaj odgrywa alkohol -  przełamuje dystans, 
ułatwia rozmowę, a w konsekwencji zbliża ludzi, różni się zaś od alkoholu tym, że nie 
wywołuje stanu upojenia. Obecność herbaty i alkoholu nie jest w przytoczonej scenie 
przypadkowa. Pugaczow jako przedstawiciel chłopstwa, ale przede wszystkim jako 
przyszły nieobliczalny przywódca kozackiego buntu, wybiera wino (nie chodzi tu jednak 
o wino gronowe, lecz o „wino zbożowe”, czyli wódkę). Wybór ten sugeruje nieokiełz
nany żywioł chłopskiego powstania, oddaje jego nieobliczalny i spontaniczny charak
ter. Herbata natomiast, którą pije główny bohater, przypomina o jego arystokratycznym 
pochodzeniu i pozwala domniemywać, że w działaniu będzie się kierował rozsądkiem, 
a nie emocjami. Rzeczywiście Pugaczowa oraz jego towarzyszy autor przedstawia jako 
bandę pijaków, których głównym zajęciem są na przemian mordowanie i biesiadowanie. 
Wódka przede wszystkim, ale również piwo i wino w ilościach odmierzanych butlami 
oraz beczkami stanowią ich codzienny napój, są ich naturalnym żywiołem. Za to Piotr 
Andriejewicz alkoholu nie bierze do ust wcale (oprócz jednego razu, o którym mowa 
będzie dalej). Mimo że Pugaczow trzykrotnie zaprasza go do wzniesienia toastu, młody 
człowiek odmawia, co daje mu pewną przewagę nad przywódcą powstania i jego towa
rzyszami. Zachowując trzeźwość umysłu, jest w stanie wyjść w końcu cało z grożącego 
mu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Konsekwencja, którą przejawia Piotr Andrieje
wicz, odmawiając zaproszenia do wspólnego biesiadowania, może wynikać z przykrych 
doświadczeń związanych właśnie z nieumiarkowaną konsumpcją alkoholu w jednej ze 
scen pierwszego rozdziału powieści młody bohater spotyka na swej drodze rotmistrza 
pułku huzarów, Zurina, w którego towarzystwie po raz pierwszy w życiu oddaje się
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pijaństwu, aby zgodnie z zaleceniem nowego kompana „przyzwyczajać się do służby”. 
Zurin wykorzystuje naiwność chłopca, aby tym łatwiej wyłudzić od niego pieniądze. 
Mądrzejszy o naukę, jaką dał mu Zurin, Piotr Andriejewicz wiedział już, że pijany łatwo 
stanie się ofiarą nieprzewidywalnego przywódcy chłopskiego buntu. Prócz tego odstra
szająco musiały zadziałać na niego skutki pierwszej w życiu brawurowej popijawy -  ból 
głowy i towarzyszące mu poczucie wstydu:

На другой день я проснулся с головной болью, смутно припоминая себе вчерашние проис
шествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. 
«Рано, Петр Лндрсич сказал он мне, качая головою, -  рано начинаешь гулять» [...].

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но 
Савсльича мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь. «Вот видишь ли Петр 
Лндрсич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий 
ни на что нс годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться 
подстаканчиком настойки. Нс прикажешь ли?».

(VI, 401)

W scenie tej, podobnie jak w omawianym wcześniej fragmencie Eugeniusza Onie
gina, w którym niania przynosi Tatianie filiżankę świeżo zaparzonej herbaty -  lekar
stwa na cierpienia duszy, parujący napar wyjawia jeszcze jedną ze swych licznych zalet; 
podobnie jak sok spod ogórków, ma działanie leczniczo-otrzeźwiające i przynosi ulgę 
cierpiącemu fizycznie Piotrowi Andrejewiczowi.

Sięgnijmy teraz do opowiadania Trumniarz (Гробовщик), w którym mamy do czy
nienia z sytuacją skonstruowaną w podobny sposób -  herbata pojawia się w niej jako 
antidotum na dolegliwości ciała i ducha. Tym razem wieczór na wesołym przyjęciu, 
suto zakrapianym alkoholem, spędza przedsiębiorca pogrzebowy Adrian Prochorow. Po 
powrocie od gościnnego sąsiada Niemca trumniarz Prochorow zasypia w swoim łóżku, 
a we śnie nachodzi go tłum odzianych w łachmany szkieletów należących do jego daw
nych klientów. Koszmar jest tak sugestywny i przerażający, że doprowadza Prochorowa 
do utraty przytomności. O tym, że nocne spotkanie z nieboszczykami było tylko strasz
nym snem, wywołanym nadmierną ilością wypitego alkoholu, trumniarz dowiaduje się 
nazajutrz, gdy otworzywszy oczy, widzi przed sobą służącą, podsycającą ogień w samo
warze. Rzeczowe wyjaśnienia, których udziela Aksinja „[...] ты целый день пировал у 
немца -  воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа [...]”, jaskrawe 
promienie porannego słońca padające na łóżko, w którym leży Prochorow i widok do
brze znanego samowaru, powodują, że w trumniarza po przerażających nocnych prze
życiach wstępuje otucha:

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он 
глаза и увидел перед собою работницу раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан 
все вчерашние происшествия [...] Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор 
и объявила о последствиях ночных приключений [...].

Что ты, батюшка? Нс с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие 
были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в посте
лю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили.

Ой ли! сказал обрадованный гробовщик.
Всстимо так, отвечала работница.
Ну коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей.

(VI, 128)
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I znów doświadczona służąca, wiedząc, co najlepiej pomaga na drugi dzień po prze
piciu, przygotowuje trumniarzowi poranną herbatę. Powyższa scena, w której centralne 
miejsce zajmuje oświetlony południowym słońcem, lśniący samowar, to przeciwieństwo 
mrocznych i ponurych przygód trumniarza, którego alkohol oddał we władanie nieczy
stych sił, wywodzących się z królestwa nocy. W kontekście tych zdarzeń samowar jest 
przedmiotem należącym do świata żywych, jednoznacznie kojarzy się ze znaną i bez
pieczną przestrzenią domu, a wzmocnione odbiciem w samowarze promienie słońca 
podkreślają, że w starciu dwóch sił -  nocy i dnia -  zwyciężyła ta druga. W nieformalnym 
starciu dwóch napojów -  znów zwyciężyła herbata.

Analiza powyższych scen ukazuje pewną prawidłowość -  w każdej z nich daje 
się zauważyć wyraźne przeciwstawienie alkoholu i herbaty. Jego źródło tkwi przede 
wszystkim w odmienności skutków wywołanych spożywaniem tych napojów. Alkohol 
wyzwala swobodę w zachowaniu, jest czynnikiem sprzyjającym podejmowaniu sponta
nicznych działań, rządzi sferą emocji. Herbata natomiast nie powoduje podobnych na
stępstw, wręcz przeciwnie -  wyostrza zmysły, rozjaśnia umysł, umożliwiając trzeźwą 
ocenę sytuacji. Jej działanie należy zatem wiązać ze sferą rozumu. Skoro więc alkohol 
zwykło się uważać za nośnik pierwiastka dionizyjskiego, to w twórczości Aleksandra 
Puszkina herbatę można uznać za nośnik pierwiastka apolińskiego. Jest jednak pewien 
wyjątek od tej umownej reguły. Powieść Córka kapitana zawiera opis narady wojennej 
zorganizowanej przez urzędników i dowódców rosyjskich wojsk, mającej określić spo
sób postępowania wobec zbuntowanych Kozaków. Warto zwrócić uwagę, że zebranym 
na radzie podano w filiżankach herbatę. Jak już wcześniej wspomniano, herbata w prze
ciwieństwie do napojów alkoholowych może być potraktowana jako nośnik pierwiast
ka apolińskiego, a więc może towarzyszyć w sytuacjach wymagających wielkiej uwagi 
i skupienia, a także w podejmowaniu ważnych i odpowiedzialnych decyzji. Takie wy
magania bez wątpienia stawia narada wojenna. W omawianym przypadku zachowanie 
uczestników jest jednak zupełnie nieadekwatne do sytuacji. Wobec zaistniałego proble
mu wykazują oni biemą postawę, a ich stosunek do omawianych kwestii charakteryzu
je asekuranctwo oraz brak zdecydowania i odwagi. Poważna narada wojenna zamienia 
się w nadzwyczaj swobodne spotkanie towarzyskie, podczas którego padają najbardziej 
niedorzeczne propozycje. Jej skutkiem jest zgubne dla mieszkańców oblężenie miasta. 
Niemały udział w takim rozwoju sytuacji musiał mieć rum, którego duże ilości znalazły 
się w filiżankach uczestników rady i mimo że Puszkin ani razu nie użył słowa poncz, to 
zawartość filiżanek uczestników nie budzi wątpliwości:

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавлен
ную ромом и отвечал генералу.

(VI, 488)

Poncz jako napój, w którego skład wchodziły przede wszystkim rum i herbata, był 
wprawdzie popularny we wszystkich warstwach społecznych, ale szczególnie chętnie 
pito go w środowisku wojskowym. Otrzymał nawet miano napoju wojskowego (воен
ный напиток). Do picia ponczu czy, jak go nazywano -  „herbaty z przyszłością” (чай 
с будущим) były przeznaczone specjalne duże szklanice4. (W taki właśnie sposób, ze 
szklanki, piją poncz rotmistrz huzarów Zurin i jego młody towarzysz Piotr Andrieje-

4 Г.1О. Багриновский, Энциклопедический словарь спиртных напитков, Москва 2003, s. 930.
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wicz). To, że uczestnicy piją poncz z filiżanek, a więc w sposób daleki od przyjętych 
w wojsku zwyczajów, a kojarzący się raczej z przytulnościądomowych pieleszy, oraz to, 
jak uczestnicy rady wyglądają i kim są (jeden generał, niedoświadczony chorąży i kilku 
urzędników miejskich, wśród nich radca kolegialny „tłusty i rumiany staruszek w bro
katowym kaftanie”) -  powoduje, że narada nabiera karykaturalnego i nieco komicznego 
charakteru, ale jej skutki okażą się, niestety, tragiczne.

Tak więc opozycja „alkohol -  herbata” sytuuje się na jeszcze jednym poziomie: 
wyraża się w zmaganiu pierwiastka apolińskiego z pierwiastkiem dionizyjskim (jest to 
szczególnie wyraźne w przypadku omawianego powyżej ponczu -  w tym napoju oba 
pierwiastki obecne są w sposób fizyczny i dosłowny, a przewaga jednego z nich jest 
uzależniona jedynie od upodobań pijącego).

W takim kontekście walka powyższych dwóch przeciwstawnych pierwiastków 
jest również widoczna w kompozycji Córki kapitana. Akcja powieści rozpoczyna się 
w miejscu i w czasie, w których jeszcze panuje pokój. Wyruszający w podróż bohate
rowie zabierają z sobą przybory potrzebne do parzenia herbaty, ale korzystanie z nich, 
w miarę rozwoju akcji, staje się coraz trudniejsze, a w końcu nawet niemożliwe. Świat, 
w którym jest czas i miejsce na czajepitije, znacznie się oddala. Teraz obejmują go we 
władanie nieobliczalni, nieokrzesani ludzie, którzy akceptująjedynie mocne trunki. Nie 
tylko jednak Kozacy raczą się mocnym alkoholem. W pierwszym rozdziale powieści 
pojawia się przywoływany już rotmistrz pułku huzarów, którego ulubioną rozrywką, jak 
na huzara przystało, jest gra w bilard, a ulubionym napojem -  poncz. Do samego zakoń
czenia wojny nie ma mowy (oprócz jednego przypadku, opisanego wyżej) o zasiadaniu 
do samowara, który zjawi się dopiero na końcu ostatniego rozdziału. Jego obecność na 
początku powieści jest wspomnieniem szczęśliwych chwil spędzonych w bezpiecznych 
warunkach rodzinnego domu, w ostatniej zaś scenie stanowi pierwszy zwiastun powra
cającej normalności i końca chaosu wywołanego wojną. Tak więc powieść spina swoista 
„herbaciana” klamra, w której samowar jest przedmiotem należącym do świata uporząd
kowanego, rządzonego określonymi prawami.

Samowar i herbata w twórczości Puszkina kojarzą się zatem z miłością, dobrą no
winą, z domem, poczuciem bezpieczeństwa i pokojem. Związane są z postaciami wier
nych sług i młodych kobiet. Wstępują w konfrontację z napojami alkoholowymi, two
rząc z nimi parę opartą na szczególnej opozycji. Opozycja ta jednakże dotyczy jedynie 
mocnych gatunków alkoholu, takich jak rum czy, jak w Córce kapitana, wódka -wino 
zbożowe (хлебное вино). Wielokrotnie natomiast przywoływane w poemacie Eugeniusz 
Oniegin różne gatunki win gronowych w utworze nabierają cech indywidualnych, sta
nowiąc odrębne zagadnienie.

Wśród owych trunków na pierwszy plan wysuwa się szampan. Napój ten pojawił 
się w Rosji już w połowie XVIII wieku; trafił tam za pośrednictwem Francuzów, ale 
w owym czasie, przywożony w niewielkiej ilości i przez pojedyncze osoby, był raryta
sem trudno osiągalnym i przeznaczonym tylko dla nielicznych. Pierwsza oficjalna partia 
szampana została sprowadzona do Rosji z Francji na początku XIX wieku, a już w latach 
dwudziestych trunek ten zagościł na stołach zamożnych mieszkańców miast5. Tak więc 
okres, w którym szampan rozpoczynał swoją karierę w Rosji, zbiega się z czasem po
wstania poematu Eugeniusz Oniegin.

5 Г.10. Багриновский, op. cit., s. 1135.
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Ze względu na wysoką cenę luksus, którym niewątpliwie była degustacja szampa
na najlepszych francuskich marek, był w pierwszej połowie dziewiętnastego stulecia 
dostępny tylko dla arystokracji6, oficerów, a także literatów, którzy w swoich utworach 
sławili jego wyjątkowe właściwości. Szampan opiewali właściwie wszyscy poeci kręgu 
Puszkinowskiego. Przytoczę fragmenty wierszy Antoniego Delwiga i Jewgienija Bara- 
tyńskiego, które odsłaniają tajemnice wina szampańskiego, podkreślają jego wyjątko
wość oraz dają wyobrażenie o zaletach pobudzającej zmysły skrzącej zawartości krysz
tałowych pucharów. Zawartość tę stanowił na ogół szampan marki Ai':

С годом двадцать мне прошло!
Я пирую, други с вами,
И шампанское в стекло
Льется пенными струями.
Дай нам, благостный Зевес,
Встретить новый век с бокалом!
О, тогда с земли без слез,
Смерти мирным покрывалом
Завернувшись, мы уйдем
И, за мрачными брегами
Встретясь с милыми тенями
Тень Аи себе нальем7.

Полный влагой искрометной,
Зашипел ты, мой бокал!
И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристалл...
Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин,
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один.
[...]
Чем душа моя богата,
Все твоё, о друг Аи!
Ныне мысль моя нс сжата
И свободны сны мои:
За струсю вдохновенной
Нс рассеян данник твой
Бестолково оживленной,
Разногласною толпой".

[...]
Стол покрывала ткань простая;
Нс восхищапися на нем
Мы ни фарфорами Китая
Ни драгоценным хрусталем;
И между тем сынам веселья

6 W drugiej połowic XIX stulecia szampan utracił miano trunku arystokratycznego: zwiększenie importu, 
obniżka cen, a zatem większa jego dostępność, spowodowały, że wino szampańskie stało się nieodłącznym 
elementem kupieckich hulanek, co w konsekwencji przyczyniło się do powstania określenia купеческий 
забалуй, wskazującego na skutki nadmiernego jego spożycia. Por. ibidem, s. 1154.

7 A. А. Дельвиг, В день моего рождения, [w:] idem, Стихотворения, Москва Ленинград 1963, s. 174.
* Е.А. Баратынский, Бокал, [w:] idem. Полное собрание сочинений, Ленинград 1957, s. 181.
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В стекло простое бог похмелья
Лил через край, друзья мои,
Свое любимое Ли.
Его звездящаяся влага
Недаром взоры веселит:
В ней укрывается отвага,
Она свободно кипит,
Как пылкий ум, нс терпит плена,
Рвет пробку резвою волной,
И брызжет радостная пена,
Подобье жизни молодой'1.

W poemacie Eugeniusz Oniegin Puszkin przywołuje cztery najbardziej znane i ce
nione współcześnie gatunki szampana: AT, Veuve Cliquot, Moet i tak zwane „wino ko
mety” (yin de la comete). Wśród nich poeta najdłużej zatrzymuje się właśnie nad AT, 
które będąc najlepszą i najbardziej popularną na początku XIX wieku marką szampana, 
przedmiotem uwielbienia i zachwytu poetów, obrosło swoistą legendą, nabierając okre
ślonych asocjacji i znaczeń. W poezji było łączone z młodością, radością, swobodą, 
odwagą i nieskrępowanym wyrażaniem myśli i poglądów: „В ней укрывается отвага 
/ Она свободно кипит, / Как пылкий ум, не терпит плена, / Рвет пробку резвою 
волной, / И брызжет радостная пена, / Подобье жизни молодой”. Personifikowano 
je, zwracano się doń, niczym do przyjaciela: „Чем душа моя богата, / Всё твоё, о друг 
Аи!”, bywało nawet obiektem gorących uczuć: „Лил через край, друзья мои, / Свое 
любимое Аи”.

W rozdziale czwartym Eugeniusza Oniegina bohaterowie zasiadają do obiadu, któ
remu nieodłącznie towarzyszą najlepsze gatunki szampana. Wzmianki o winach marki 
Veuve Cliquot i Moet, które znalazły się na wykwintnym stole Oniegina stają się pre
tekstem do poetyckiej dygresji poświęconej szczególnemu związkowi, jaki łączy poetę 
z winem oraz wpływowi tego ostatniego na twórczość:

Вдовы Клико или Мотта 
Благословенное вино 
В бутылке мерзлой для поэта 
На етол тотчас принесено.
Оно сверкает Ипокрсной;
Оно своей игрой и пеной 
(Подобием того-сего)
Меня пленяло: за него 
Последний бедный лепт, бывало, 
Давал я. Помните ль, друзья?
Его волшебная струя 
Рождала глупостей нс мало,
Л сколько шуток, и стихов,
И споров, и веселых снов!

(V, 95)

’ Е Л. Баратынский Ниры, [w:] ibidem, s. 221 226.
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W powyższym fragmencie wino szampańskie zostaje porównane do wody ze źródeł 
Hippokrene, znajdujących się u stóp góry Helikon, siedziby muz, która według mitologii 
miała inspirować poetów. Mamy więc do czynienia z bezpośrednim nawiązaniem do tra
dycji antycznej, w której wino, związane z kultem Dionizosa, było źródłem natchnienia 
poetyckiego, a jako główny uczestnik świąt ku czci bóstwa budziło niepohamowaną ra
dość i upojenie prowadzące do najbardziej nieprzewidywalnych i szalonych zachowań. 
Taki jest też szampan zarówno w poezji Puszkina, jak i w „poemacie wierszem”. Przed
stawiany jako musująca, żywa i zmienna piana, próbująca wymknąć się na wolność 
z niewoli, jaką stanowi zmrożona flasza zamknięta zasmolonym korkiem, symbolizuje 
młodość z charakterystyczną dla niej wesołą kompanią, pobudliwością, żywiołowością 
i brakiem rozsądku. W wierszu Послание к Л. Пушкину poeta pisze:

Меж тем, как ты, проказник умный,
Проводишь ночь в беседе шумной,
И за бутылками аи
Сидят Раевские мои.

(II, 241)

Wino takie uzależnia, pijący je musi w końcu popaść w jego słodką niewolę, podobną 
miłości: „Оно своей игрой и пеной [ ...] /  Меня пленяло: за него/ Последний бедный 
лепт, бывало, / Давал я. (V, 95).

Погреб мой гостеприимный
Рад мадере золотой
И под пробкой смоляной
Сен Перс в бутылке длинной.
В лета юности безумной,
Поэтический Ли
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви!

(11,241)

Wszelkie pociągające cechy szampańskiego wina, szczególnie marki Ai, są opisa
ne w strofie XLV1 czwartego rozdziału poematu. Wszystkie one jednakże, widziane 
z perspektywy ukształtowanego już człowieka i dojrzałego poety, z zalet zmieniają się 
w wady. To, co było właściwe w okresie młodości, a zatem lekkomyślność, beztroska za
bawa i nieumiarkowanie, czyli to wszystko, co uosabia wino szampańskie Ai -  staje się 
niemożliwe do zaakceptowania w wieku dojrzałym. „Аи любовнице подобен / Блестя
щей, ветреной, живой, / И своенравой, и пустой...” (V, 95). Poeta dojrzały, doświad
czony, który posiadł mądrość życiową zawartości „omszałej flaszy” stawia większe wy
magania, dlatego sięgnie po inny trunek. Wino, które zechce pić, ma pasować do niego 
pod względem charakteru i temperamentu, ma być godne zaufania, jak wypróbowany 
przyjaciel. Takie wymagania spełnia tylko francuskie wino Bordeaux:

И я Б о р д о  благоразумный 
Уж нынче предпочел ему.
К Л и я больше нс способен; 
(...)
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Но ты, Бордо, подобен другу,
Который, в горе и в беде,
Товарищ завсегда, везде,
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует Бордо, наш друг!
[wyróżn. moje M.Ch.].

(V, 95 96)

Tu, oprócz cech charakterologicznych, przy wyborze wina znaczącą rolę odgrywają 
uwarunkowania czysto fizjologiczne. Pogarszający się z wiekiem stan zdrowia wymu
sza rezygnację z pewnych potraw i napojów, wśród których znajduje się również wino 
szampańskie: „Но изменяет пеной шумной / Оно желудку моему”. Przeciwstawienie 
szampana AT czerwonemu winu Bordeaux przebiega zatem na dwóch płaszczyznach -  
pierwszą z nich wyznaczają cechy omawianych gatunków win narzucone przez kulturę, 
sprecyzowane i utrwalone w poezji kręgu Puszkinowskiego, druga natomiast ma charak
ter bardzo prozaiczny i jest związana z fizycznymi właściwościami trunków. Szampan ze 
względu na zawartość dwutlenku węgla ma wszelkie predyspozycje, by być winem dy
namicznym i żywiołowym; jego złocisty odcień i światło igrające w pęcherzykach gazu 
stały się źródłem poetyckich określeń i porównań rodzaju: звездящийся, шипевший, 
резвая волна, искры и netta, радостная пена, пена шумная. Bordeaux natomiast, po
czynając od barwy -  głębokiej, mocnej, spokojnej czerwieni, przez swoistą stabilność, 
pewność (друг благоразумный), opanowanie spowodowane nieobecnością dwutlenku 
węgla, jest jego przeciwieństwem. Warto też dodać, że Francuzi nazywają wina Borde- 
aux najlepszymi winami na świecie10 *; aby zatem wiedzieć, co jest naprawdę dobre, co 
ma wartość i na czym można polegać, trzeba dysponować pewnym doświadczeniem 
życiowym. Idąc więc tropem uformowanym przez dziewiętnastowieczną poezję, można 
porównać szampan AT do burzliwego, nieokiełznanego morza, symbolizującego mło
dość, Bordeaux zaś -  do spokojnej, godnej zaufania przystani wieku dojrzałego.

O ile szampan prawie zawsze kojarzony jest w poezji kręgu Puszkinowskiego z we
sołą kompanią, o tyle wino Bordeaux, przywoływane w poemacie można pić w samot
ności lub w cichym, kameralnym gronie przyjaciół. Tak właśnie czyni Oniegin: „Сосед 
наш неуч; сумасбродит; / Он фармазон; он пьет одно / Стаканом красное вино” 
(V, 38). Taki sposób postępowania nie jest jednakże akceptowany przez sąsiadów: z jed
nej strony świadczy o rozrzutności Oniegina", która na wsi, na tle skromnej i oszczęd
nej egzystencji ziemian12 jest szczególnie widoczna i razi ostentacyjnym wykwintem, 
z drugiej zaś jest odbierana jako dziwactwo i przejaw pogardy wobec sąsiadów. Budzi 
nieufność i niechęć.

Г.1О. Багриновский, op. cii., s. 206.
" Drogie importowane wina Oniegin pija w dużych ilościach na co dzień. Zwraca na to uwagę J. Łolman: 

IO.M Лотман, От кухни до гостиной, [w:] История и типология русской культуры, Санкт-Петербург 
2002, s. 262.

12 W domu prowincjuszy Łarinów pija się „borówkową wodę”, którą częstuje się też gości: „ /.../ им 
расточены /Порой тяжелые услуги /  Гостеприимной старины. /Обряд известный угощения: /  Несут 
на блюдечках варенья,/Па столик ставят вощаной / Кувшин с брусничною водой ”. Znaczące, że Oniegin 
arystokrata nic jest przyzwyczajony do tego napoju; nie dość, że „borówkowa woda” mu nie smakuje, to 
jeszcze obawia się, że może mu ona zaszkodzić.
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Każde wino -  napój wytwarzany z „soku życia” krzewu winnego13 symbolizuje życie 
wieczne, które dano wyłącznie bogom. Do jego tajemnicy śmiertelni mogą zbliżyć się 
jedynie w chwilach boskiego upojenia ciała i duszy. Związane z Dionizosem, antycznym 
bogiem patronującym między innymi swobodzie wyrażania uczuć oraz miłosnej eksta
zie, bywa niekiedy symbolem nieokiełznanej witalności. Analiza przywołanych powyżej 
cech wina zarówno „lekkomyślnego” (ветреное) szampańskiego, jak i „rozważnego” 
(благоразумное) Bordeaux, nasuwa jednakże myśl o istnieniu pewnego wewnętrznego 
podziału w ukształtowanym już zakresie znaczeniowym dotyczącym wina. W twórczo
ści Puszkina, a szczególnie w poemacie Eugeniusz Oniegin, staje się ono symbolem 
ambiwalentnym. Z jednej strony symbolika szampana mocno związana jest tu z tradycją 
dionizyjską (nieumiarkowanie, chaos, spontaniczność posunięta do lekkomyślności), 
z drugiej zaś właściwości wina Bordeaux przywodzą na myśl skojarzenia z pierwiast
kiem apolińskim (umiar, harmonia, rozsądek). I tu jednak trudno o jasne rozgraniczenie 
tych dwóch zmagających się ze sobą żywiołów. Ai‘ często przywoływane jest przecież 
w kontekście twórczości poetyckiej jako źródło natchnienia, co bez wątpienia łączy je 
z pierwiastkiem apolińskim. Tak więc przeprowadzenie jednoznacznego i jasnego roz
graniczenia między żywiołem dionizyjskim a apolińskim w kontekście symboliki wina 
byłoby niemożliwe. Literatura i kultura wymykają się na ogół takim prostym podziałom, 
choć niewątpliwie, w przypadku twórczości Aleksandra Puszkina, a w szczególności 
poematu Eugeniusz Oniegin, zwracają uwagę pewne stałe, które pozwalają na formuło
wanie powyższych tez.

M. Oesterreicher-Mollwo, Leksykon symboli, przcł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992, s. 177.



ROZDZIAŁ TRZECI

„SAMOWAR JEST NAJKONIECZNIEJSZĄ 
Z RZECZY ROSYJSKICH”. 

SEMANTYKA HERBATY W PROZIE 
FIODORA DOSTOJEWSKIEGO

Anna Dostojewska, z domu Snitkin, była osobą dobrze zorganizowaną, systematycz
ną, dokładną i bardzo spostrzegawczą (co daje się zauważyć podczas lektury jej wspo
mnień), a przy tym z wielką powagą i odpowiedzialnością traktowała swoje obowiązki. 
Te cechy charakteru spowodowały, że wymagający pisarz zaakceptował jej pomoc pod
czas pisania powieści Gracz. Zapewne również one, oczywiście obok innych walorów 
osobowości Anny Snitkin, skłoniły pisarza do podjęcia decyzji o spędzeniu reszty życia 
właśnie z nią. Nie te jednak fakty staną się obiektem moich dalszych rozważań, cho
ciaż są ich punktem wyjścia. Skrupulatność wspomnień Anny Dostojewskiej, jej uważne 
spojrzenie na szczegóły i drobiazgi składające się na wspólne życie państwa Dostojew
skich, stanowią cenne dopełnienie kontekstu literackiego świata pisarza.

Spośród owych szczegółów zainteresowanie wywołują wspomnienia herbat pitych 
wspólnie z Dostojewskim, które autorka przywołuje stosunkowo często. I chociaż cza
sami są to jedynie lakoniczne uwagi, to sama ich obecność świadczy o tym, że były 
one dla autorki ważne. Według jej własnych słów starała się oddać w swoich wspo
mnieniach wszystkie te szczegóły, które miały znaczenie dla jej męża, aby, jak napi
sała we wstępie, pokazać, Jakim  był Fiodor Michajłowicz w swoim życiu rodzinnym 
i osobistym”1. Szczegóły te stanowią niezaprzeczalną wartość również dla niniejszych 
rozważań. Przyjrzyjmy się zatem pierwszemu spotkaniu panny Snitkin z „pisarzem Do
stojewskim”. Z tamtego dnia Anna Dostojewska zapamiętała między innymi to, że zaraz 
po jej przybyciu Fiodor Michajłowicz wyszedł, aby wydać polecenie podania herbaty, 
a następnie służąca przyniosła ją  w dwóch szklankach -  bardzo mocną i prawie czarną1 2. 
Picie bardzo mocnego naparu, do jakiego był przyzwyczajony Dostojewski, stało się 
w końcu swoistym, osobistym rytuałem towarzyszącym wspólnej pracy pisarza i mło
dziutkiej stenografki. Bez przesady można powiedzieć, że ułatwiło ono przełamanie 
dystansu i obopólnego skrępowania towarzyszącego pierwszym kontaktom przyszłych 
małżonków. Oto słowa samej Anny Grigoriewny:

1 Л. Dostojewska, Wspomnienia, przcł. Z. Podgórzcc, Warszawa 1974, s. 6.
2 Ibidem, s. 22 24.
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Ficdosja przygotowała w jadalni herbatę i przyniosła nam dwie szklanki, dwie bułeczki i cytrynę.
Fiodor Michajłowicz znów zaproponował mi papierosa i zaczął częstować gruszkami.

Przy herbacie nasza rozmowa nabrała jeszcze bardziej szczerego i bezpośredniego charakte
ru. Nagle wydało mi się, że znam Dostojewskiego od dawna i na sercu zrobiło mi się lekko i przy
jemnie1.

Zresztą to nie jedyny w tekście wspomnień przykład tego, jak przy wspólnej herbacie 
ludzie stają się sobie bliżsi. Podczas pierwszej wizyty pisarza w domu przyszłej żony 
również nie obeszło się bez samowaru. Wtedy także niewątpliwie stał się on przedmio
tem ułatwiającym nawiązanie naturalnej i szczerej rozmowy, która z powodu obecności 
„znakomitego pisarza” wcale nie była taka oczywista* 4. Najważniejsze chwile w życiu 
Dostojewskiego, a do takich na pewno można zaliczyć jego oficjalne oświadczyny, rów
nież miały w tle samowar i gorącą herbatę5. Przede wszystkim jednak ten gorący i zwy
kle „prawie czarny” napój nieodłącznie towarzyszył pisarzowi przy pracy. Wiemy to nie 
tylko ze wspomnień Anny Dostojewskiej. Z listów samego pisarza adresowanych do 
żony wynika, że podczas swoich licznych pobytów zagranicznych zawsze zaopatrzony 
był w zapas własnej herbaty, ponieważ nie ufał miejscowym smakom, a bez herbaty nie 
potrafił pracować. Znajomym pisarza również nie była obca jego namiętność do tego na
poju, która, niestety, często stawała się dla nich trudna do wytrzymania. Nawet najbliżsi 
nie byli w stanie sprostać jego wymaganiom dotyczącym parzenia herbaty:

Был литературный вечер в одной из женских гимназий. Достоевский на нем читал, ая с
Олей разливали чай для действующих лиц. Надо сказать, что насчет чая Достоевский был 
так капризен, что сама Лина Григорьевна нс смогла на него угодить и отступилась, наконец, 
от делания для него чая; дома он всегда наливал его себе сам; на этом же литературном вече
ре пришлось Оле. Раз шесть он возвращал ей стакан, то долей, то отлей, то слишком много 
сахару, то слишком мало, то слабо, то крепко. Оля и скажи: «Какой вы капризный! Анна 
Григорьевна оттого вам и не наливает, что вы ужасно капризный»6.

Tak więc nie ulega wątpliwości, że szklanka gorącej herbaty czy kipiący samowar 
były nieodzowną częścią codzienności pisarza. W tym kontekście znaczące stają się 
również słowa narratora z powieści Młokos {Подросток), podkreślające szczególnie 
istotną rolę samowaru w życiu Rosjanina:

[...] самовар есть самая необходимая русская вещь7 * * * *.

Wydaje się więc, że dla Dostojewskiego samowar i herbata były też jednym z waż
nych elementów budujących rosyjską codzienność; kontakt z nią był dla pisarza nieod
zownym warunkiem powodzenia twórczych wysiłków11. Skoro więc były one tak istotne,

1 Ibidem, s. 28.
4 Ibidem, s. 47.
5 Ibidem, s. 61.
6 Е.Л. Штаксншнейдср,//невнмк и записки (1854 1886), Москва Ленинград 1934, s. 462.
7 Ф.М. Достоевский, Подросток, [w:] tegoż, Полное собрание сочинений в тридцати томах,

Ленинград 1974, t. XIII, s. 141 1412. Dalej cytuję według tego wydania, tom i stronę podaję pod cytatem.
K Pisze o tym N. Kaszyna: Его [Dostojewskiego] собственное творчество всегда питалось

впечатлениями действительности. / . . . /  Во время пребывания за границей он пишет, что для него,
как пишущего о России, мучительна „невозможность личного взгляда и личного наблюдения
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skoro przykładał do nich tak dużą wagę, to można przypuszczać, że i dla bohaterów jego 
utworów nie pozostają one obojętne, a ich określony stosunek czy poglądy na temat 
właśnie herbaty nie są kwestią przypadku. Trudno bowiem zaprzeczyć, że pomiędzy 
światem literackim a światem realnym istnieje pewien wspólny obszar, w którym oba 
te światy wzajemnie się przenikają. I chociaż Michaił Bachtin podawał w wątpliwość 
celowość i efektywność tłumaczenia konkretnej twórczości w odwołaniu do indywidual
nej osobowości artysty, twierdząc, że wyprowadzenie aktywności twórczej z bytu jest 
możliwe w niewielkiej tylko mierze9, to jego zastrzeżenia należy odnosić przede wszyst
kim do sfery estetycznej. W aspekcie historyczno-literackim natomiast takie ujęcie 
może znaleźć pewne zastosowanie: trudno przecież sądzić, że twórca-pisarz jest tylko 
medium, które jedynie materiałizuje, czyli zapisuje, powstały gdzieś w sferze idealnej 
utwór literacki. To, że zawsze pozostawia on w swych dziełach część siebie, swoich do
świadczeń i uczuć wydaje się tak oczywiste, że przypominanie o tym może wyglądać na 
naiwność. Jeśli więc zatem uznamy za trafne założenie o braku przypadkowości w utwo
rach Dostojewskiego, to jakie znaczenie dla powieści czy noweli może mieć to, że ta czy 
inna postać pije herbatę? A zwyczaj ten kultywują bohaterowie każdego niemal utworu 
pisarza. Herbatę piją zarówno w towarzystwie, jak i samotnie, pijąją zimną i gorącą, piją 
elegancko z filiżanek i szklanek, ale siorbią również ze spodków, pijąją dla przyjemno
ści lub rozrywki, ale używają również jako lekarstwa, piją, aby uczynić zadość normom 
towarzyskim i społecznym, lub po to, żeby się rozgrzać. Gorący napój niejednokrotnie 
służy też jako środek pomagający zacieśniać albo utrwalać więzi między ludźmi, a prócz 
tego może się stać narzędziem towarzyszącym zachowaniom z pogranicza magii; cał
kiem sporo, jak na zwykłą herbatę.

Chociaż nie można powiedzieć, że obyczajowość współczesnych była tematem, któ
ry pisarza szczególnie fascynował10, to jednak właśnie pole semantyczne czajepitija -  
jednego z rosyjskich obyczajów, jest zaskakująco szerokie, a niekiedy może być dodat
kowym kluczem do psychiki bohaterów.

Pisarz niejednokrotnie i w różny sposób podkreślał „rosyjskość” tego obyczaju, jego 
narodowy charakter oraz wyjątkowe i szczególne miejsce w życiu Rosjanina. Czajepitije 
w utworach Dostojewskiego pojawia się więc zarówno w formie ogólnie przyjętego 
i rozpowszechnionego w Rosji zwyczaju, ale też, co zdarza się stosunkowo często, wy
kracza poza ramy ustalone przez tę tradycję. Wtedy pisarz nadaje swojemu ulubionemu 
napojowi nowe, całkiem indywidualne cechy, co powoduje, że staje się on nośnikiem 
nowych znaczeń, wyzwala nowe rodzaje zachowań i tworzy nowe, niepowtarzalne ry
tuały. W takim przypadku zakres jego pola semantycznego znacznie się poszerza, rytu
ał nabiera nowych znaczeń, możliwych do odczytania jedynie w kontekście literackim

в са м ы х  о б ы д е н н ы х  «<.'M/aj”(wyróżn. moje M.Ch.). Рог. II.В. Кашина,ЭсуистпикиФ.М,//осуио- 
евского, Москва 1975, s. 37 39.

4 М. Bachtin, Problem autora, [w:] idem, Estetyka twórczości słownej, przcł. D. Ulicka, Warszawa 
1986, s. 251 257.

10 Wprawdzie pisarz wielokrotnie wzywał swoich kolegów-litcratów do tego, by studiowali otaczającą 
ich rzeczywistość, szczegóły i drobiazgi codzienności, ale sam był daleki od tego, by stać się „pisarzem 
obyczajowym” nic zajmował się, jak to sam określał, специально описательной частью современного 
быта, aczkolwiek uważał, że znajomość realiów codzienności, wiedza na temat detali życia codziennego są 
niezbędne w procesie twórczym. Więcej na ten temat zob. H.B. Кашина, Действительность как объект 
искусства, [w:] eadem. Эстетика Ф.М. Достоевского, Москва 1975, s. 32 57.
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konkretnego utworu. Autor wielokrotnie wykorzystuje też czajepitije w roli chwytu lite
rackiego, najczęściej używając go jako elementu dopełniającego charakterystykę boha
terów. Ich stosunek do napoju, to, w jaki sposób piją i z kim, po co i w jakich okolicz
nościach -  wskazuje nie tylko na ich status społeczny i materialny oraz na pochodzenie, 
określa nie tylko ich stan majątkowy i pozycję towarzyską, ale przede wszystkim wiele 
mówi o ich emocjach, stanach psychicznych i właściwościach umysłu.

Zacznijmy jednak od innego aspektu tego elementu świata przedstawionego, jakim 
jest czajepitije. Wspólne picie herbaty w prozie pisarza można rozpatrywać nie tylko 
jako jedno z narzędzi psychologicznej analizy bohaterów. Zajmuje ono również istotne 
miejsce w płaszczyźnie formalnej utworów. W opowieściach Sen wujaszka {Дядюшкин 
сон) oraz Wieś Stiepanczykowo i jego mieszkańcy {Село Степанчиково и его жители) 
pisarz wykorzystał czajepitije w charakterze chwytu kompozycyjnego. W pierwszym 
z wymienionych utworów pojawia się postać Atanazego Matwiejewicza. Określenie 
„pojawia się” jest w tym przypadku w pełni uzasadnione; bohater ten jest scharaktery
zowany w rozdziale pierwszym jako mąż Marii Aleksandrowny Moskalewej. Nieszkod
liwy pantoflarz, który zostaje zesłany przez małżonkę na wieś i tam oddaje się swoim 
ulubionym rozrywkom: czyszczeniu butów, chodzeniu do łaźni i namiętnemu piciu her
baty. Następnie znika on z pola widzenia czytelnika, by „pojawić się” znów dopiero 
w rozdziale dziesiątym, w okolicznościach, które stawiają go w wielce niewygodnej 
i trudnej sytuacji. Maria Aleksandrowna składa mu na wsi nieoczekiwaną wizytę, wita
jąc tymi słowy:

Где болван? закричала Марья Александровна [,..].Опятьбыл в бане? И веч н о  х л е щ е т  
св о й  чай! [wyróżn. moje M.Ch.].

(11, 358)

Żona nie cierpi słabości, którą jej mąż żywi dla herbaty, tak samo, jak nie cierpi 
jego samego i wszystkiego, co z nim związane i co jest mu drogie. Określenie „żłopie” 
{хлещет), którego używa Maria Moskalewa, może wskazywać na to, że sposób, w jaki 
jej małżonek pije herbatę, budzi w niej uczucie obrzydzenia, odrazy, wydaje się czymś 
wielce niestosownym, a być może nawet wstydliwym i niegodnym „wyższego towarzy
stwa”, w którym przecież Maria Aleksandrowna się obraca. W każdym razie ta zupełnie 
niewinna słabostka męża stale wyprowadza ją  z równowagi, a groźba „целый месяц 
просидишь без чаю” (II, 360) wypowiedziana pod adresem małżonka budzi w nim uza
sadnione poczucie zagrożenia. Tak więc w rozdziale dziesiątym Maria Aleksandrowna 
wraz z czytelnikiem zastają Atanazego Matwiejewicza siedzącego przy samowarze, po
tem znika on ponownie, aby pojawić się w rozdziale dwunastym, dającym początek roz
strzygnięciu intrygi, na której opiera się kompozycja utworu. W rozdziale tym widzimy 
spotkanie towarzyskie, w którym bierze udział sporo osób", członków tak szanowanego 
przez Marię Moskalewą „wyższego towarzystwa” miasteczka. Tutaj właśnie Atanazy 
Matwiejewicz zostaje ukazany w „malowniczej pozie” -  opiera się o kominek i pije

" Sceny skandali, w których uczestniczą liczne grupy bohaterów, są charakterystyczną cechą twórczości 
(zwłaszcza powieści) F. Dostojewskiego. W ten sposób konstruowane są na przykład sceny imienin Nastasji 
Filipowny (Idiota) i stypy po Marmeladowic (Zbrodnia i kara) oraz scena w salonie Barbary Pietrowny 
(Biesy) i w monasterze (I część Braci Karamazow). Michaił Bachtin widzi w nich element kamawalizacji. 
Zob. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970, s. 223.
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z filiżanki herbatę. Mimo iż stara się to robić z największą gracją i próbuje wywrzeć 
jak najlepsze wrażenie, zachowując nienaganne maniery, małżonka z rosnącą irytacją 
przeszywa go karcącym wzrokiem. Z trudem wytrzymuje widok Atanazego Matwieje- 
wicza „żłopiącego herbatę”, tym bardziej, że mąż dość nieudolnie próbuje zabrać głos 
w salonowej konwersacji. Teraz gniewnego spojrzenia żony nie wytrzymuje nieszczęsny 
małżonek - nagle krztusi się, oblewa gorącą herbatą, upuszcza na podłogę filiżankę, co 
oczywiście jest równoznaczne z publicznym ośmieszeniem się i towarzyską katastrofą. 
Katastrofa dotyka również Marię Aleksandrownę -  jest początkiem końca jej królowa
nia w towarzyskich sferach miasteczka. Ten właściwie niegroźny wypadek nagle ot
wiera bohaterce oczy, uświadamia mające nadejść trudności. Staje się czymś w rodzaju 
wstrząsu:

Одним словом, вес было ясно. Марья Александровна поняла, что её гости знали уж всё и соб
рались с самыми дурными намерениями. Положение было опасное.

(4,371)

Wybryk Atanazego Matwiejewicza staje się momentem zwrotnym także dla kon
strukcji formalnej utworu. Po jego nastąpieniu tempo akcji wzrasta, prowadząc do szyb
kiego rozwiązania intrygi i zdemaskowania jej twórców oraz uwikłanych w nią osób. 
Atanazy Matwiejewicz podczas feralnego przyjęcia wypowiada jeszcze jedno, ostatnie, 
zdanie, które pogrąża Marię Aleksandrownę definitywnie, po czym więcej w utworze 
się nie pojawia. Jeśli zatem prostoduszny Atanazy Moskalew zjawia się na stronach 
opowieści, to zawsze z herbatą, która nieodmiennie wywołuje u Marii Aleksandrowny 
wybuch gniewu. Trudno wątpić, że autor świadomie ukazuje męża pani Moskalewej 
z takim właśnie atrybutem -  w ten sposób przygotowuje grunt dla ostatecznego rozwią
zania akcji. W delikatny sposób sugeruje, że zachowanie Marii Aleksandrowny, jej obu
rzenie i gniew nie są bezpodstawne; być może przeczuwa ona, że mężowska, przesadna 
według niej, skłonność do herbaty wpędzi ją  kiedyś w tarapaty. Nie bez powodu trzyma 
przecież męża na wsi. Nie dość, że nie przynosi on żadnych dochodów, to jeszcze jest 
fajtłapą i lubi niezbyt wyszukane rozrywki. A posiadanie tak mało atrakcyjnego małżon
ka nie dodaje splendoru damie z „wyższego towarzystwa”. Marii Aleksandrownie bra
kuje jednak konsekwencji w zachowaniu i znienawidzona przez nią mężowska słabostka 
staje się pośrednią przyczyną katastrofy -  utraty pozycji towarzyskiej i dobrej partii dla 
jedynej córki oraz zmusza do porzucenia miasteczka. Niechęć Marii Aleksandrowny do 
mężowskiej herbaty w ten sposób zostaje niejako ukarana.

Czajepitije jako zabieg kompozycyjny Dostojewski wykorzystuje także, budując 
strukturę opowieści Wieś Stiepanczykowo i jego mieszkańcy. W rozdziale pod znamien
nym tytułem Przy herbacie (За чаем) autor przedstawia wszystkich bohaterów, groma
dząc ich w jednym pomieszczeniu, przy jednym stole, wokół samowaru. Takie posunię
cie umożliwia i w dużym stopniu ułatwia scharakteryzowanie postaci oraz określenie 
relacji panujących między nimi. W tym przypadku stół ze stojącym na nim samowarem 
tworzą przestrzeń, w której zachowania bohaterów stają się znaczące, a ich niezbędna 
charakterystyka odbywa się w sposób całkowicie naturalny. Autor nie wnika w głąb 
psychiki swoich bohaterów, ogranicza się do cech, które określić można jedynie na pod
stawie obserwacji. Możliwość taką daje właśnie zgromadzenie wszystkich w jednym
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pomieszczeniu, przy wspólnej, codziennej czynności. Opisany zabieg formalny spełnia 
swoją funkcję w najpełniejszy i najdobitniejszy sposób.

We wczesnej twórczości Fiodora Dostojewskiego czajepitije pojawia się w swojej 
tradycyjnej postaci, wyposażone w cechy rytuału, który zaczął formować się na po
czątku XIX wieku. W utworach o charakterze sentymentalnym, takich jak Biedni ludzie 
(Бедные люди) czy Skrzywdzeni i poniżeni (Униженные и оскорбленные) autor, przy
wołując czajepitije, nawiązuje do tradycji zapoczątkowanej przez Aleksandra Puszkina 
(analizowanej w poprzednim rozdziale). W wymienionych powieściach herbata wy
stępuje wraz z całą rytualną oprawą, charakterystycznymi zachowaniami, postaciami 
i określonym kontekstem, jakie znamy z omawianych wcześniej utworów Aleksandra 
Puszkina. Trudno określić, czy nawiązania Dostojewskiego są świadome, czy też nie, nie 
to jest zresztą najistotniejsze. Ciekawsze wydaje się pokazanie pewnych podobieństw 
w zaprezentowaniu analizowanego zjawiska.

Czajepitije we wspomnianych wyżej utworach przewija się w refleksjach bohaterów 
odnoszących się do utraconego domu i minionego dzieciństwa. Motyw herbaty jest obec
ny zarówno w listach Makarego Diewuszkina, jak i Warieńki Dobrosiołowej bohate
rów powieści Biedni ludzie. W ich korespondencji kilkakrotnie pojawia się wspomnienie 
utraconego domu, który nieodmiennie kojarzy się ze rodzinnymi spotkaniami przy sa
mowarze. W takim właśnie kontekście wspomina minione dni i dobre czasy Warieńka. 
W jej opowieściach występują obok siebie rodzice i przygotowująca gorący napój stara 
niania. Dom, w którym rodzina gromadzi się wokół stołu z kipiącym samowarem, zosta- 
je przeciwstawiony nieprzyjaznemu i wrogiemu środowisku szkoły, w którym bohaterka 
doznała wielu przykrości i upokorzeń. W jednym z listów Warieńka marzy i przywołuje 
wspomnienia dzieciństwa:

Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами или вокабула
ми, шевельнуться не смею, а сама всё думаю про домашний наш угол, про батюшку, про ма
тушку, про мою старушку няню, про нянины сказки... ах, как сгрустнется! Об самой пустой 
вещице в доме, и о той с удовольствием вспоминаешь. Думасшь-думасшь: вот как бы хороню 
теперь было дома! Сидела я бы в маленькой комнате нашей у самовара, вместе с нашими; 
было бы так тепло, хорошо, знакомо.

(1,28)

W innym z listów pojawiają się podobne motywy:

Прибежишь, задыхавшись, домой; дома шумно, весело; раздают нам, всем детям работу: 
горох или мак шелушить. Серые дрова трещат в печи, матушка весело смотрит за нашей 
веселой работой; старая няня Ульяна рассказывает сказки про колдунов, про мертвецов [...]

(1,84)

Dzieci wprawdzie nie mogły spać w nocy, bojąc się baśniowych straszydeł, ale ran
kiem świat był jasny i przyjazny -  obecność samowaru i ogień buzujący wesoło w piecu 
rozwiewał nocne strachy (podobnie jak w opowiadaniu Puszkina Trumniarz'2): 12

12 Por. s. 47 48 niniejszej pracy.
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Светло, ярко, весело! В печке опять трещит огонь; подсядем все к самовару, а в окне пос
матривает продроппаяся ночью черная наша собака Полкан и приветливо махает хвостом. 
Мужичок проедет мимо окон на бодрой лошадке в лес за дровами. Все так довольны, так 
веселы!

(I, 84)

Pewnego podobieństwa można dopatrzyć się między Warieńką Dobrosiołową a Na
taszą Ichmieniewą -  bohaterką powieści Skrzywdzeni i poniżeni. Natasza również tęskni 
za domem rodzinnym. Porzuciła go, odchodząc od rodziców w dramatycznych okolicz
nościach, a teraz w nagłym przypływie tęsknoty, w stanie silnego napięcia nerwowego, 
chodzi po pokoju i recytuje fragment wiersza Jakowa Połońskiego Dzwoneczek {Само
вар мой кипит na дубовом столе), dotyczący domu:

У меня ли нс жизнь! Чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на лубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле
За цветной занавеской кровать...

(111,227)

Przywołany przez bohaterkę poetycki obraz domu odpowiada jej osobistym doświad
czeniom, ucieleśnia jej tęsknoty, a wzruszenie wywołane nim jest zarazem pocieszeniem 
i ulgą w cierpieniu, jednocześnie wzmagając smutek za tym, co bezpowrotnie minęło. 
Oto, jak Natasza odnosi się do cytowanego przez nią fragmentu wiersza:

Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня, и какая фантастическая, раздаю
щаяся картина. Канва одна, и только намечен узор вышивай, что хочешь. Два ощущения: 
прежнее и последнее. Этот самовар, этот ситцевый занавес - так это всё родное [...]. Это как 
в мещанских домиках в уездном нашем городке; [...]сколько нежности в этом стихе и муче
ний от воспоминаний, да еще мучений, которые сам вызвал, да и любуйся ими [...]. Господи, 
как это хорошо! Как это бывает!

(111,227-228)

Dodajmy, że -  jakby dla podkreślenia sentymentalnego nastroju tej sceny -  w poko
ju, po którym chodzi Natasza, na stole stoi samowar...

Wróćmy jeszcze do powieści Biedni ludzie. Wspomnianemu już wcześniej Makare
mu Diewuszkinowi pamięć podsuwa wprawdzie nie obraz domu rodzinnego, a tylko po
przedniego mieszkania. Ale nawet ono, mimo wielu niedogodności, pozostawiło dobre 
i radosne wspomnienia. Wśród nich najsilniejsze i budzące największe wzruszenie są 
te związane z zimowymi wieczorami spędzanymi przy stole, na którym kipi samowar. 
Chociaż przy herbacie nie towarzyszyła Makaremu Diewuszkinowi niania (był on już 
przecież dorosłym mężczyzną), lecz staruszka -  gospodyni mieszkania, to doskonale 
odgrywała ona rolę, jaka została przypisana niani już w utworach Aleksandra Puszkina:

Вот и старушку-то мою с грустным чувством припоминаю теперь! Хорошая была она жен
щина и недорого брала за квартиру. Она, бывало, все вязала из лоскутков разных одеяла на 
аршинных спицах; только этим и занималась. Огонь-то мы с нею вместе держали, так за 
одним столом и работали. Внучка у ней Маша была ребенком еще помню сё -  лет тринад
цати будет девочка. Такая шалунья была, веселенькая, всё нас смешила; вот мы втроем так
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и жили. Бывло, в длинный зимний вечер присядем к круглому столу, выпьем чайку, а потом 
и за дело примемся. Л старушка, чтоб Маше нс скучно было, да чтоб не шалила шалунья, 
сказки, бывало начнет сказывать. И какие сказки-то были!

(1,20)

Jeśli dodamy, że w dalszej części powyższego cytatu jest mowa o szalejącym za 
oknem zimowym wichrze i śnieżnej zamieci, a bohaterowie czytają Poczmistrza Alek
sandra Puszkina, to skojarzenia z podobnymi motywami występującymi u poety stają 
się jeszcze silniejsze.

Na podstawie powyższych rozważań można więc zauważyć, że motyw czajepitija, 
przede wszystkim w powieści Biedni ludzie, ale i w utworze Skrzywdzeni i poniżeni, 
pełni funkcję podobną do tej, która pojawiła się w takich utworach Aleksandra Puszkina, 
jak między innymi Córka kapitana czy Eugeniusz Oniegin. W powieściach Dostojew
skiego, jako symbol domu i jego najważniejsze miejsce, występuje stół, na nim kipiący 
samowar, a wokół niego zgromadzeni bliscy, krewni. Nieodłączna jest także obecność 
staruszki -  czasem niani, czasem dobrodusznej gospodyni, ale zawsze starszej kobiety, 
która opowiada bajki. Takie czajepitije stwarzało poczucie bezpieczeństwa, było ele
mentem porządkującym świat i określającym przynależność do niego. Budowało po
czucie wspólnoty, zakorzenienia. Wspomnienia związane z domem, w którym wspólnie 
pijało się herbatę, mają radosny charakter, wiążą się z aurą życzliwości, wzajemnego 
zrozumienia i akceptacji. I im trudniejsze warunki muszą bohaterowie znosić w chwili 
obecnej, tym piękniejsze towarzyszą im wspomnienia. Warieńka Dobrosiołowa i Ma
kary Diewuszkin są nieszczęśliwi, cierpią, czują się samotni i opuszczeni, a do tego 
doskwiera im bieda. Dla nich czajepitije ma urok, jaki może mieć tylko to, co jest nie
osiągalne, niedostępne. Jeśli w Córce kapitana samowar i herbata były przedmiotami 
tworzącymi namiastkę domu wtedy, gdy był on daleko, to w powieści Fiodora Dosto
jewskiego istnieją one tylko w pamięci bohaterów, a odległość dzieląca ich od własnych 
domów jest nie do przebycia -  stanowi ją  miniony czas.

Wprawdzie Makary Diewuszkin od czasu do czasu pije herbatę, ale jest to tylko coś 
w rodzaju namiastki prawdziwego czajepitija. Nie ma bliskich, zamiast nich towarzyszą 
mu przypadkowe osoby, lokatorzy mieszkania, w którym mieszka, a bohater nie ma na
wet własnego samowaru. Takie okoliczności w kontekście przywoływanych wspomnień 
jeszcze wymowniej podkreślają obecną samotność i nędzę Makarego Aleksiejewicza. 
Picie herbaty ma teraz zupełnie inne znaczenie. Jest konieczne, by mimo nędzy i rozpa
czy zachować resztki człowieczeństwa i godności w oczach swoich i otoczenia. Jest po
zorem normalności. I choć dla ubogiego urzędnika szklanka herbaty to luksus wiążący 
się z niezwykłą rozrzutnością, to bohater ją  pije. Pije, znacznie nadszarpując swój, i tak 
już mizerny, stan posiadania, po to jedynie, aby nie narażając się na wstyd, nie wypaść 
poza nawias domowej społeczności. Nie pogarszać swojej, i tak już skrajnie niskiej, 
pozycji społecznej. Sam dochodzi do niewesołego wniosku, że świat tak jest zbudowa
ny, że każdy przed każdym udaje lepszego, niż jest w istocie, „zadaje tonu”. W jednym 
z listów próbuje usprawiedliwić swoje położenie:

А моя квартира стоит мне семь рублей ассигнациями, да стол пять целковых: вот двадцать 
четыре с полтынсю, а п р е ж д е  р о в н о  т р и д ц а т ь  п л а т и л , за то  во м н огом  себ е  
о тк азы  вал; чай п и в ал  нс вс егд а , а теперь вот и сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная
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моя, чаю нс пить как-то стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона; а по 
мне все равно, я нс прихотлив [wyróżn. moje M.Ch.].

(I, 17)

Jak żałosne wydaje się tłumaczenie Makarego Diewuszkina! I jak względne jest po
jęcie zamożności jej wyznacznikiem staje się dla bohatera posiadanie samowaru, jego 
brak świadczy zaś o skrajnej nędzy13. A przecież w domu, w którym mieszka Makary 
Aleksiejewicz wszystkie samowary należą do gospodyni. Nikt z lokatorów nie ma za
tem nawet tego, co mogłoby tworzyć pozór domu, dać chociażby odrobinę intymności. 
Sceny, do których dochodzi codziennie rano, gdy lokatorzy przepychają się w kolejce 
do samowarów gospodyni, nie mają nic wspólnego z atmosferą beztroskiego czajepitija 
ze wspomnień bohaterów. Tak więc wszyscy lokatorzy prócz tego, że -  wbrew temu, co 
pisze Diewuszkin -  żyją w ubóstwie, to pozostają w jakimś sensie bezdomni, mimo że 
mają dach nad głową. W ubogim środowisku posiadanie choćby najlichszego, najmniej
szego samowaru mogłoby się stać oznaką bogactwa, przynależności do wyższej war
stwy społecznej. Już nawet sama możność picia herbaty sytuuje pijącego nieco wyżej 
w mieszkaniowej hierarchii, nobilituje go w oczach współlokatorów. Dlatego herbata to 
ostatnia rzecz, widoczny dowód, być może nawet pozorny, na to, że nie jest się jeszcze 
na dnie ubóstwa, bo:

Зачем писать про другого, что вот дс он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все 
должны уж так непременно чай пить!

(I, 62)

Oczywiście, nie wszyscy muszą ją  pić, nie wszyscy też mogą. Możność picia gorące
go napoju i to z własnego samowaru, nie tylko w czynszowej kamienicy, ma bardzo silny 
odcień społeczny. Zastanówmy się, co oznaczała szklanka własnej herbaty w miejscu, 
w którym trudno było o jakąkolwiek własność, w warunkach ekstremalnych -  na kator
dze. We Wspomnieniach z domu umarłych (Записки из Мертвого дома), jakkolwiek 
może się to wydawać zaskakujące, również mamy do czynienia z czajepitijem. I w tym 
przypadku herbata określa pozycję społeczną pijącego, ale -  inaczej niż w Biednych 
ludziach -  może się to obrócić przeciwko niemu:

Что ж, нс примете гостя? Ну, так похлебаем и казенного.
Да ты ступай проси чаю. Вон барс пьют.
Какие барс, тут нет бар. Такие же, как и мы теперь мрачно промолвил один, сидевший 

в углу арестант. До сих пор он нс проговорил слова.
Напился бы чаю, да просить совестно: мы с амбицией! заметил арестант с толстой губой, 

добродушно смотря на нас.
Если хотите, я вам дам сказал я, приглашая арестанта -  угодно?
Угодно? Да уж как угодно! Он подошел к столу.
Ишь, дома лаптем щи хлебал, а здесь чай узнал; господского питья захотелось прогово

рил мрачный арестант.
Л разве здесь никто нс пьет чаю? Спросил я его, но он не удостоил меня ответом.

(IV, 31) 11 *

11 Później w powieści Biesy urządzenie to również stanie się miarą ubóstwa. Opisując losy kapitana Le-
biadkina, narratorowi wystarczy jedno określenie na opisanie jego nędzy: „Kapitan nie miał nawet samowara”.
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Wydawać by się mogło, że w „domu umarłych” herbata rzeczywiście uważana jest 
za „pański” napój. To jednak tylko część prawdy. Herbatę piją bowiem nie tylko „pano
wie”, ale wszyscy ci, których na to stać. Również bogaci niegdyś włościanie:

Ломовы хоть и разорились пол судом, но жили в остроге богачами. У них, видимо, были 
деньги. Они держали самовар, пили чай.

(IV, 186)

Uznanie herbaty przez przedstawicieli biedniejszej części więziennej społeczności 
za napój warstw uprzywilejowanych, służy jednakże jako pretekst do tego, aby wyrazić 
całą nagromadzoną przez lata nienawiść do szlachty:

Скажите, пожалуйста продолжал я расспрашивать поляка ведь вот они тоже едят свое 
кушанье, а я пью чай. Л между тем они смотрят, как будто завидуют за этот чай. Что это 
значит?

Это не за чай ответил поляк. Они злятся на вас за то, что вы дворянин и на них нс похожи. 
Многие из них желали бы к вам придраться. Им бы очень хотелось вас оскорбить, унизить. 
Вы еще много увидите здесь неприятностей. Здесь ужасно тяжело для всех нас. Нам всех 
тяжелее во всех отношениях. Нужно много равнодушия, чтоб к этому привыкнуть. Вы еще 
нс раз встретите неприятности и брань за чай и за особую пищу, несмотря на то, что здесь 
очень многие и очень часто едят свое, а некоторые постоянно пьют чай.

(IV, 32)

Autor wspomnień już wkrótce miał się przekonać o słuszności przestróg Polaka. 
Picie przez niego herbaty budziło irytację i wrogość więźniów reprezentujących niższe 
warstwy społeczne jako przejaw znienawidzonej przez nich „pańskości”:

А позвольте спросить начал он (он говорил по-русски), вы из каких доходов изволите 
здесь чаи распивать?

Я молча переглянулся с моим товарищем, понимая, что всего лучше молчать и нс отвечать 
ему. С первого противоречия он пришел бы в ярость.

Стало быть, у вас деньги есть? продолжал он допрашивать. Стало быть, у вас денег 
куча, а? Л разве вы затем в каторгу пришли, чтоб чаи распивать? Вы чаи распивать пришли?

(IV, 341 .342)

Z jednej strony rzeczywiście katorga to chyba ostatnie miejsce, w którym spokojnie 
można by się raczyć herbatą, skoro traktuje się ją  jako oznakę domowego rozpieszcze
nia, przytulności i beztroski. Z drugiej jednak, skoro herbata budzi takie skojarzenia, 
to tym bardziej jej obecność właśnie ta m  była tak ważna. Chociaż jest „martwy”, 
to jednak jest to „dom”, a picie herbaty w „martwym domu” sprawia, że można go na 
chwilę „ożywić”. Aby to osiągnąć, należało mieć cechę, którą w końcu posiadł bohater 
wspomnień z domu umarłych: obojętność, wspomnianą przez Polaka („Нужно много 
равнодушия, чтоб к этому привыкнуть”), konieczną, by przetrwać w nieludzkich wa
runkach. Obojętność ta pozwoliła autorowi wspomnień stworzyć własny, intymny świat, 
ograniczony zarówno miejscem, jak i czasem -  stołem z malutkim blaszanym samowa
rem, wykonanym przez jednego z więźniów, i kilkunastoma minutami, które musiały 
wystarczyć na wypicie szklanki gorącej herbaty. Takie czajepitije stawało się oazą nor
malności w nienormalnym świecie „martwego domu”. Było chwilą wewnętrznego wy
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ciszenia, spokoju, pozwalało odzyskać równowagę i dystans wobec otaczającego chaosu 
i -  co równie ważne -  dawało szansę na kontakt z drugim człowiekiem. Wprawdzie 
więźniowie przebywali z sobą dzień i noc, rozmawiali, kłócili się, prowadzili wspólne 
interesy, ale relacje te nie mogły służyć budowaniu emocjonalnej więzi, nie przezwycię
żały poczucia wyobcowania i osamotnienia, które tak mocno dawały się we znaki wielu 
więźniom. Wspólna herbata była najlepszą metodą, by tę samotność pokonać. Dowodem 
niech będzie postawa narratora, który pije herbatę z Akimem Akimyczem właśnie po to:

Я пробовал было рассматривать и разузнавать об них у Акима Акимыча, с которым очень 
любил пить чай, ч т о б  н с б ы т ь  о д н о м у  [wyróżn. moje M.Ch.]. Мимоходом сказать, 
чай, в это первое время был почти единственною моею пищею. От чаю Аким Акимыч нс 
отказывался и сам наставлял наш смешной, самодельный, маленький самовар из жести, ко
торый дал мне на подержание М. Аким Акимыч выпивал обыкновенно один стакан (у него 
были и стаканы), выпивал молча и чинно, возвращая мне его, благодарил и тотчас же прини
мался отделывать мое одеяло.

(IV, 69)

I mimo że podczas tego spotkania nie pada żadne słowo oprócz krótkiego podzię
kowania za poczęstunek, to nie ulega wątpliwości, że między pijącymi nawiązuje się 
pewna bliskość, którą można nazwać dialogiem bez słów. Wyraża się w nim szacunek 
dla siedzącego naprzeciwko człowieka -  przyjęcie poczęstunku jest formą akceptacji 
tego, który częstuje. Takie więzienne czajepitije zmienia się w mały rytuał będący wyra
zem właśnie - tej koniecznej dla przetrwania -  obojętności na okoliczności zewnętrzne. 
A stolik, na którym stoi krzywy blaszany samowar, staje się przestrzenią ciszy, zgody 
i harmonii, punktem wyłączonym z brudnego więziennego świata.

Obojętność, o której mowa, jest odpowiedzią na nieludzkie warunki panujące w wię
zieniu, na wrogość współwięźniów. W żadnym razie nie jest to jednak obojętność na 
drugiego człowieka i na jego cierpienie. Dowodzi tego wzruszający opis szczególnego 
i jedynego w swym rodzaju czajepitija:

Я вглядывался в его лицо: казалось, он ни о чем нс думал в эту минуту, смотрел странно 
и дико, беглым взглядом, которому, видимо, тяжело было остановиться на чем-нибудь вни
мательно. Мне показалось, что он пристально посмотрел на мой чай. Чай был горячий; пар 
валил из чашки, а бедняк иззяб и дрожал, стуча зуб об зуб. Я пригласил его выпить. Он молча 
и круто повернул ко мне, взял чашку, выпил стоя и без сахару, причем очень торопился и как- 
то особенно старался нс глядеть на меня. Выпив всё, он молча поставил чашку и, даже не 
кивнув мне головою, пошел опять сновать взад и вперед по палате. Но ему было нс до слов 
и нс до киваний.

(IV, 137)

Również w tej dramatycznej scenie mamy do czynienia z milczącym dialogiem, 
w którym uczestniczą dopiero co poddany karze chłosty młody żołnierz i „pan”, któremu 
właśnie przygotowano herbatę. Gest, na który zdobywa się narrator -  oddanie własnej 
filiżanki herbaty - w warunkach katorgi przemienia się w akt miłosierdzia. Jest w nim 
litość i współczucie, zrozumienie i poszanowanie godności drugiego człowieka, a mil
czenie jest najlepszym środkiem wyrażenia tych uczuć i emocji.

Przez swój stosunek do herbaty bohaterowie Dostojewskiego potrafią manifestować 
postawę wobec życia, świata czy drugiego człowieka. Jeśli więc mieszkaniec domu
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umarłych potrafił zrezygnować z własnej przyjemności, dodajmy -  jednej z nielicznych, 
jeśli nie jedynej, w obliczu cierpienia współwięźnia, człowieka, którego widział pierw
szy raz w życiu, to bohater Notatek z podziemia (Записки из подполья), przedkładając 
osobisty spokój i możność picia herbaty nad losy świata, w dobitny sposób wyraża swój 
skrajnie egoistyczny stosunek do rzeczywistości:

Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня нс беспокоили, весь свет сейчас же за копейку 
продам. Свету провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, 
а чтоб мне чай всегда пить.

(V, 174)

Mieszkaniec podziemia nie potrzebuje do herbaty towarzystwa najchętniej piłby 
ją  sam, by nikt nie zakłócał mu spokoju, by sam mógł zanurzyć się w swej chorobliwej 
świadomości, prowadzić dialog sam z sobą. Pod tym względem autor notatek z pod
ziemia jest nieco podobny do postaci Aleksego Niłycza Kiriłłowa -  bohatera powieści 
Biesy, który z samowarem i szklanką prawie się nie rozstaje, a herbata często zastępuje 
mu normalny posiłek:

Я чай люблю сказал он ночью; много, хожу и пью; до рассвета. За границей чай ночью 
неудобно.

Вы ложитесь на рассвете?
Всегда; давно. Я мало см; все чай.

(X ,92)

On również znany jest w swoim środowisku jako dziwak, który noce poświęca na 
rozmyślania i samotne picie mocnego, smolistego naparu. Kiriłłow jednak, choć nad 
towarzystwo przedkłada samotność, to jeśli zajdzie potrzeba, potrafi się swoją herbatą 
dzielić, czasami częstuje gości, ale, co ma istotne znaczenie, nie wszystkich. Gdy bo
wiem Kiriłłow zaprasza na herbatę, to jego zaproszenie jest wyrazem jeśli nawet nie 
szczególnej sympatii, to przynajmniej akceptacji i zaufania. Do samowaru Kiriłłowa 
przysiadają się zatem: narrator powieści, Iwan Szatow, Mikołaj Stawrogin, a nawet zbój 
Fiedka Katorżny. Jednej tylko osobie Kiriłłow szklankę herbaty proponuje wyjątkowo 
niechętnie. To Piotr Stiepanowicz Wierchowieński. Kiriłłow go nie lubi, do czego się 
otwarcie przyznaje („Nie lubię pana”). Wprawdzie jest sprawa, która ich łączy, lecz jej 
charakter nie dopuszcza istnienia nawet cienia życzliwości. Trudno przecież o niej mó
wić w przypadku prześladowcy i jego ofiary, a tym pozostajądla siebie Wierchowieński 
i Kiriłłow. Piotr Stiepanowicz sam zatem musi upominać się o herbatę, co czyni w spo
sób bezceremonialny i bezczelny i jeżeli zdarza się, że ją  wreszcie otrzymuje, to jest 
ona zimna i musi pić ją  sam -  Kiriłłow nigdy mu nie towarzyszy. W ten sposób niejako 
odcina się od Piotra Wierchowieńskiego, manifestuje swoją niezależność od niego, jak
by chciał udowodnić sobie i jemu, że nie mają z sobą nic wspólnego, a decyzję o samo
bójstwie Kiriłłow podjął samodzielnie i Wierchowieński nie ma na nią żadnego wpływu. 
To też przejaw „wolnej woli”, tego atrybutu boskości, którego szukał Kiriłłow, tyle że 
w wydaniu powszednim, w małej, codziennej skali.

Нет, не прекрасно, потому что вы очень мялстс. Я вам нс обязан никаким отчетом, и мыслей 
моих вы нс можете понимать. Я хочу лишить себя жизни потому, что такая у меня мысль,
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потому что я нс хочу страха смерти, потому..., потому что вам нечего тут знать. Чего вы? Чай 
хотите пить? Холодный. Дайте я вам другой стакан принесу.
Петр Степанович действительно схватил было за чайник и искал порожней посудины.

(X, 290)

Skoro więc czajepitije może być wyrazem sympatii uczestniczących w nim osób, 
buduje lub wzmacnia między nimi więź emocjonalną, skoro z założenia towarzyszą mu 
otwartość i pozytywne emocje, to taka ostentacyjna odmowa uczestnictwa w nim wy
raża indywidualizm Kiriłłowa i niechęć, jaką żywi on do Wierchowieńskiego. A fakt, 
że herbata jest zawsze zimna, można traktować jako przejaw jawnego chłodu i braku 
szczerości panującego w ich stosunkach. Wierchowieński czuje pogardę Kiriłłowa i zda- 
je sobie sprawę, że jest traktowany przez niego z wyższością. Podczas jednej z ostatnich 
wizyt, w której trakcie ma zostać wyznaczona data samobójstwa Kiriłłowa, Piotr Stie- 
panowicz zauważa, że ten go ignoruje -  nie odpowiada na zwykłe podczas ich spotkań 
życzenie wypicia herbaty. Tak samo dzieje się w dniu, w którym Kiriłłow ma popełnić 
samobójstwo. Odwiedzający go Wierchowieński cierpko zauważa:

Л впрочем, и чай холодный значит, всё вверх дном. Нет, тут происходит нечто неблагона
дежное.

(X ,465)

Późniejszy bieg zdarzeń, moment, w którym Kiriłłow o mały włos nie niweczy pla
nów Wierchowieńskiego, utrudniając sporządzenie dokumentu potwierdzającego rzeko
mą winę Kiriłłowa, rzeczywiście może sugerować „rzeczy niezasługujące na zaufanie”. 
Na pewno jednak -  tym razem ostygła herbata, tak jak dogasająca w dalszej części tej 
sceny świeca -  staje się alegorią losu Kiriłłowa. Już wkrótce jego życie również zgaś
nie, a ciało wystygnie. Ale dopóki samowar wre, Kiriłłow zawsze jest gotów oddać go 
komuś, kto o niego poprosi:

Кириллов, у вас всегда чай; сеть у вас чай и самовар?
Кириллов, ходивший по комнате (по обыкновению своему, всю ночь из угла в угол), вдруг 
остановился и пристально посмотрел на вбежавшего, впрочем без всякого удивления.

Чай сеть, сахар сеть и самовар есть. Но самовара не надо, чай горячий. Садитесь и пейте 
просто.

Кириллов, мы вместе лежали в Америке... Ко мне пришла жена.
Я... Давайте чаю... Надо самовар.

Если жена, то надо самовар.
(X ,435 436)

Chociaż Kiriłłow jest dziwakiem, samotnikiem, skrajnym indywidualistą, choć nie
chętnie spotyka się z ludźmi, niechętnie z nimi rozmawia, to rację ma Szatow, gdy woła 
do niego, chwytając imbryk:

Кириллов! Если б..., сели б вы могли отказаться от ваших ужасных фантазий и бросить ваш 
атеистический бред..., о, какой бы вы были человек, Кириллов!

(X, 436)
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Rzeczywiście Kiriłłow, choć sam stroni od ludzi, to miejsca przy swoim stole z her
batą nigdy im nie odmawia, tak jak nie odmawia im swojej powściągliwej życzliwości.

Siedząc sytuacje, w których bohaterom powieści Dostojewskiego towarzyszy samo
war, można zauważyć jego szczególną pozycję; często staje się on żywym świadkiem 
istotnych zdarzeń -  jest obecny w najważniejszych chwilach życia. W takim charakterze 
występuje w przywołanej powyżej scenie z powieści Biesy. Tutaj te najważniejsze chwi
le to dla Iwana Szatowa niespodziewane przybycie żony i, niedługo potem, narodziny 
dziecka. Gdy rodzi się człowiek, zazwyczaj nieodzowna jest obecność akuszerki, ale 
okazuje się, że równie jak ona potrzebny jest samowar. Wprawdzie żadnego racjonal
nego związku między porodem a samowarem nie ma, ale mimo to Kiriłłow, dla którego 
jest sprawą oczywistą, że Ja k  żona, to potrzebny samowar”, troszczy się, aby podczas 
porodu samowar nie wygasł. Dzięki temu w zimnym i pustym mieszkaniu Szatowa po
jawiają się osoby i rzeczy dotychczas nieobecne w jego życiu: żona, dziecko, czyli nowe 
życie, i gorący samowar. Przedmiot ten w sposób symboliczny zdaje się wyrażać prze
mianę, jaka (co prawda tylko na chwilę) zachodzi w życiu Szatowa -  woda symbolizuje 
życie, ogień zaś domowe ognisko. Samowar wnosi więc ciepło do zimnego pomieszcze
nia -jako  przedmiot fizyczny, a jako przedmiot symboliczny zwiastuje nowe życie i to
warzyszy jego pojawieniu się, staje się fundamentem przyszłego domu. Związek między 
narodzinami a samowarem nabiera zatem uzasadnienia. Podobne zależności, ale jakby 
„odwrócone”, odnajdujemy zarówno we fragmentach Biesów, jak i na kartach innych 
powieści Dostojewskiego. Jak już wspominałam, scenom spotkań Kiriłłowa z Piotrem 
Wierchowieńskim, podczas których są omawiane szczegóły planowanego przez gospo
darza samobójstwa, zawsze towarzyszy zimna herbata. To właśnie odwrócenie sytuacji 
opisanej wcześniej, w której gorący samowar i gorąca herbata były tak mocno związane 
z pojawieniem się nowego życia. Gdzie pojawia się życie, tam panuje ciepło, tam zaś, 
gdzie śmierć -  tam wyczuwa się chłód.

Самовар кипел с восьмого часу, но..., потух..., как все в мире. И солнце, говорят, потухнет 
в свою очередь...

(X ,207)

Tę sentencjonalną myśl wygłoszoną przez kapitana Lebiadkina, w odniesieniu do po
czynionych dotychczas analiz można potraktować jak metaforę ludzkiego życia. Szcze
gólne znaczenie zyskuje ona również w kontekście dalszych losów kapitana; otóż już 
niebawem zginie on w niejasnych okolicznościach. W jego słowach zawiera się więc 
podtekst, którego kapitan nie jest świadomy...

W powieściach Zbrodnia i kara {Преступление и наказание) oraz Bracia Kara- 
mazow {Братья Карамазовы) motyw wystygłego, można rzec -  martwego samowaru, 
pozostawionej niedopitej szklanki (lub filiżanki) zimnej herbaty, także związany jest 
ze śmiercią, a ściślej, tak jak to było w przypadku bohatera Biesów, ze śmiercią samo
bójczą. W sposób najbardziej wyrazisty ta niejasna i tajemnicza zależność uwidacznia 
się w opisie ostatnich godzin życia Arkadiusza Iwanowicza Swidrygajłowa oraz Pawła 
Smierdiakowa. Prześledźmy więc ostatni wieczór, gdy bohater powieści Zbrodnia i kara 
odbiera sobie życie. Zanim to jednak nastąpi Arkadiusz Swidrygajłow wałęsa się po 
podrzędnych traktiemiach i spelunkach, aby pić w nich herbatę. Oprócz jednego kielisz
ka szampana nie zamawia tam żadnego alkoholu:
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[Раскольников] в одном из крайних отворенных окон трактира, увидел сидевшего у самого 
окна, за ч ай н ы м  сто л о м , Свидригайлова.

(VI, 355)

Вина, н ап р и м ер , с о в с е м  нс пью . Кроме шампанского, никакого, да и шампанского- 
то в целый вечер один стакан, да и то голова болит.

(VI, 359)

Сам он нс выпил во все это время ни одной капли вина и всего только с п р о с и л  с е б е  
в в о к з а л е  чаю, да и то больше для порядка.

(VI, 389) 
[wyróżn. moje M.Ch.].

Również w hotelu -  swojej ostatniej doczesnej przystani -  Swidrygajłow z dań za
proponowanych przez obdartego posługacza: cielęciny, wódki i zakąski, zamawia jedy
nie cielęcinę i herbatę.

Чай сеть? спросил Свидригайлов.
Это можно-с.
Еще что есть?
Тслятина-с, волка-с, закуска-с.
Принеси телятины и чаю.
Л больше ничего нс потребуется? спросил даже в некотором недоумении оборванец. 
Ничего, ничего! [...]

Оборванец, воротившийся с чаем и с телятиной, не мог удержаться, чтобы нс спросить еще 
раз: «нс надо ли еще чего нибудь?» и, выслушав опять ответ отрицательный, удалился окон
чательно. Свидригайлов набросился на чай [...].

(VI, 389)

Zachowanie dziwne, jeśli nie podejrzane -  zarówno dla posługacza, jak i dla czytel
nika -  po cóż więc bohater zatrzymał się w hotelu? Przecież wódka w takich okolicz
nościach i o takiej porze byłaby rzeczą oczywistą. Wystarczyło spojrzeć przez szparkę 
w ścianie -  w sąsiednim numerze na stole stoi prawie opróżniona karafka z wódką. 
Swidrygajłow jednak, tak jak nie chce być chory w „takim” momencie (всё бы лучше на 
э т о т  раз быть здоровым [wyróżn. moje -  M.Ch.] -  dbałość o zdrowie cokolwiek 
absurdalna, zważywszy, że bohater za chwilę odbierze sobie życie -  tak samo pragnie 
pozostać trzeźwy. Gdyby się upił, samobójstwo pewnie nie doszłoby do skutku, a prze
cież decyzja już dojrzała. Dodajmy, że na stole w sąsiednim numerze oprócz karafki stoi 
czajniczek po herbacie i wygasły samowar, który znów jak gdyby sugeruje, że gdzieś 
w pobliżu czyha śmierć.

Na innym stole, na kartach innej powieści, również stoi wystygły samowar, niewiel
ki, miedziany i mocno pogięty, oraz dwie filiżanki. Widać, że gospodarz już jest po her
bacie. Dodajmy, że po ostatniej herbacie w swoim życiu. Już niedługo bowiem w tym 
pokoju popełni samobójstwo, wieszając się, Paweł Fiodorowicz Smierdiakow, bohater 
powieści Bracia Karamazow, a pierwsza dowie się o tym Marfa Kondratiewna:

«Вхожу этта к нему самовар прибрать, а он у стенки на гвоздике висит».
(XV, 85)
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Wróćmy teraz do powieści Zbrodnia i kara. Cóż pozostawia w swoim pokoiczku po
dobnym do trumny student Raskolnikow, wychodząc z domu z postanowieniem popeł
nienia zbrodni? Tym razem nie samowar -  zbyt biedny był przecież Raskolnikow -  ale 
nietknięty imbryk z zimną, wystałą herbatą. I choć niedoszły Napoleon nie sobie odbiera 
życie -  zabija przecież znienawidzoną lichwiarkę, to można uznać, że zbrodnia ta była 
samobójstwem; nie fizycznym jednak, lecz duchowym:

Разве я старушку убил? Я себя убил, а нс старушонку! Тут так-таки разом и уломил себя, 
навеки!

(VI, 322)

Nie wydaje się możliwe odnalezienie w powieściach Fiodora Dostojewskiego ra
cjonalnego związku (na przykład przyczynowo-skutkowego) między odebraniem sobie 
życia przez bohatera a towarzyszącym mu bezpośrednio lub pośrednio wystygłym sa
mowarem. Prawdopodobnie żadnego związku nie ma, a istnieje jedynie pewne skojarze
nie zawarte w cytowanym już sentencjonalnym zdaniu kapitana Lebiadkina. Pewne jest 
natomiast, że trzeźwość bohaterów w chwilach podejmowania przez nich najważniej
szych decyzji i konkretnych działań nie jest przypadkowa. Powodzenie tych przedsię
wzięć jest jak najściślej uzależnione od trzeźwości ich wykonawców. Najpierw, w stanie 
absolutnej trzeźwości umysłu, powstaje starannie opracowany plan, a potem następuje 
jego realizacja. Ciekawe jest to, że działania te mają na ogół charakter destrukcyjny 
(autodestrukcyj ny).

Znów przypatrzmy się Raskolnikowowi. Wybierając się do lichwiarki, aby zastawić 
kolczyk, student wchodzi do jakiejś nędznej knajpki, w której każę sobie podać..., ni 
mniej, ni więcej, tylko herbatę. I właśnie przy niej owa „dziwna” myśl, jak jąokreślił jej 
autor, zaczyna się wykluwać w jego głowie. W tym samym czasie przy sąsiednim stoliku 
dwaj inni panowie, również popijając herbatę, prowadzą dyskusję na temat zajmujący 
Raskolnikowa:

Этот ничтожный, трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем 
развитии дела: как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание.

(VI, 55)

W innej restauracji „rozległej i schludnej”, już po dokonaniu zbrodni, Raskolnikow 
znów zażąda herbaty. T y lk o  herbaty i starych gazet. Wódki, kilkakroć proponowanej 
przez garsona, student zdecydowanie odmówi (zupełnie, jak przywoływany wcześniej 
Swidrygajłow14). Widać więc jasno, że morderczy plan pozbawienia życia „nędznej sta
ruszki” powstaje w okolicznościach całkiem niewinnych, przy szklance herbaty. W ta
kim kontekście nie dziwią obawy Aleksandra Bakunina, że picie dużej ilości herbaty 
sprzyja wolnomyślicielstwu, a ono z kolei może się kiedyś stać zagrożeniem dla państwa

N Okoliczność ta po raz kolejny potwierdza tezę M. Bachtina o funkcjonowaniu w powieściach 
F. Dostojewskiego par bohaterów „luster”. Jedną z takich par tworzą właśnie Raskolnikow i Swidrygajłow: 
[...] „Wszystkie ewentualne oceny i ujęcia jego osobowości, jego charakteru, idei, zachowań, docierają do 
jego świadomości, są ku niemu skierowane w rozmowach ze [...] Swidrygajłowcm”. Por. M. Bachtin, Prob
lemy..., s. 114.
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rosyjskiego15. Z pozoru takie skojarzenie może wydawać się mocno wydumane, a na
wet dość zabawne, ale jeśli bacznie przyjrzymy się „wolnomyślicielom” z kart powieści 
Fiodora Dostojewskiego, dostrzeżemy pewną prawidłowość. Świadczy ona o tym, że 
Bakunin-senior rzeczywiście miał rację, obawiając się obywateli przedkładających her
batę nad wódkę. To właśnie oni odważyli się podnieść rękę na istniejący porządek po
lityczny i społeczny. Otwierającym galerię takich typów mógłby być Rodion Raskolni- 
kow ze swoją wywrotową teorią społecznej sprawiedliwości. Z powieści Zbrodnia i kara 
o tak zwanych „wolnomyślicielach” dowiemy się czegoś jeszcze za sprawą Andrieja 
Siemionowicza Lebiezatnikowa. Młodzieniec ów, choć przez autora ukazany w krzy
wym zwierciadle, niektórych bohaterów napawa lękiem. Obraca się przecież w kręgach 
„nihilistów i wywrotowców”. Jest „postępowcem, grającym znaczną rolę w pewnych 
ciekawych i tajemniczych kółkach”. Inaczej mówiąc -  Lebiezatnikowa pochłania idea 
utopijnego socjalizmu, jest on propagatorem nowych stosunków społecznych, równości, 
wyzwolenia kobiety z jarzma małżeństwa, tworzenia komun... I jeśli nawet jest postacią 
nieco groteskową, to jeden szczegół jego charakteru nie może ujść naszej uwagi -  An- 
driej Siemionowicz Lebiezatnikow nie pija alkoholu!

Это вы, низкий человек, может быть пьёте, а нс я! Я и водки совсем никогда не пью, потому 
что это нс в моих убеждениях!

(VI, 306)

1, со ważne, abstynencja Lebiezatnikowa nie jest bezideowa -  stanowi część jego 
przekonań! A spiskowcy i „kwiat najjaskrawiej czerwonego liberalizmu” gromadzący 
się pod pozorem imienin w domu przy ulicy Murawiejnej w powieści Biesy? Może przy
najmniej oni piją wódkę, albo chociaż szampana? Nie -  na stole stoi taca z dwudzie
stoma pięcioma szklankami i kipią dwa samowary16. Nawet Mikołaj Stawrogin nie pije 
alkoholu. Widać więc, że idee, które nabierają kształtu „przy herbacie”, nie należą do 
bezpiecznych.

Idee, na ogół kontrowersyjne, nie tylko powstają czy też „wykluwają się” przy her
bacie. Szczególna sytuacja i warunki tworzące się podczas czajepitija ułatwiają zwerba
lizowanie idei sformułowanych już wcześniej. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynie
nia w powieści Bracia Karamazow. Akcja rozdziału Bracia się bliżej poznają (Братья 
знакомятся) rozgrywa się w restauracji, w której Iwan Karamazow spotyka swojego 
młodszego brata Aloszę. Po obiedzie bracia zamawiają herbatę i rozpoczyna się ich 
pierwsza, szczera, prawdziwie braterska rozmowa, która dla obu ma wielkie znaczenie 
-  dzięki niej dwaj bracia wreszcie poznają się bliżej. O czym będą rozmawiać racząc się 
herbatą i wiśniowymi konfiturami?

Вот например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. [...] о чем они 
будут рассуждать, пока поймали минутку в трактирс-то? О мировых вопросах, нс иначе: есть 
ли Бог, есть ли бсссмсртис? Л которые в Бога не веруют, ну тс о социализме и об анархизме

15 Рог. rozdz. niniejszej pracy: О antynomii wódka herbata w kulturze rosyjskiej.
Ih Przy okazji warlo dodać, że sam samowar jest przedmiotem, którego obecność nie wzbudza podejrzeń,

a wręcz, budzi zaufanie. Dlatego w Biesach, podczas spotkania spiskowców, ustawione na stole dwa samo
wary mają usprawiedliwiać obecność tak wielu osób i odsunąć ewentualne podejrzenia dotyczące legalności 
spotkania.
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заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь ото один же черт вый
дет, всё тс же вопросы, только с другого конца.

(XIV, 213)

О tym właśnie będą dyskutować Iwan i Alosza: o Bogu, o nieśmiertelności i o so
cjalizmie, a najistotniejsza okaże się ostatnia część rozmowy, czyli poemat o Wielkim 
Inkwizytorze, rzecz, która „wykluła się” w głowie Iwana Karamazowa. Co się zdarzyło, 
że po tylu latach bracia wreszcie zdobywają się na tak szczerą i długą rozmowę? Można 
szukać różnych przyczyn, zbiegów okoliczności, splotu szczęśliwych przypadków, ale 
ponad wszelką wątpliwość jednym z powodów były sprzyjające okoliczności, w jakich 
bracia się spotkali -  restauracja, oddzielny gabinet, świeża herbata, konfitury... Wspom
niałam na początku tych rozważań, że rytuałowi czajepitija towarzyszy zazwyczaj aura 
życzliwości (to prawda, że czasami tylko zewnętrznej, pozornej), że wyzwala on szcze
rość sytuacji uczestnictwo w spełnianiu tego rytuału ułatwia otwarte rozmowy, zbliża 
ludzi, ociepla ich stosunki, przynajmniej w chwilach wspólnie spędzanych przy stole. To 
tak jakby herbata występowała w roli, jaką często w kontaktach towarzyskich odgrywa 
alkohol, jakby pełniła jego funkcję, nie powodując jednak deformacji rzeczywistości tak 
charakterystycznej przy spożywaniu napojów alkoholowych. Do herbaty Aloszy i Iwana 
zostały podane konfitury. Ich smak przywołuje wspomnienie minionego dzieciństwa, na 
moment daje poczucie odzyskania utraconej beztroski, wprowadza atmosferę szczęścia, 
radości, spontaniczności. Takie okoliczności tworzą niepowtarzalną okazję do podjęcia 
długo oczekiwanej, otwartej rozmowy. Bracia tę okazję wykorzystali. Nie wszystkim się 
to jednak udaje.

W jednym z numerowanych pokoi Bakalejewa ma się odbyć ważne i zarazem trudne 
spotkanie. Gospodyni odczuwa niepokój przed zbliżającą się rozmową, więc aby zała
godzić sytuację pospiesznie sadza gości przy stole, na którym nastawiono już samowar:

Пульхсрия Александровна, тоже как будто сконфузившаяся, тотчас же поспешила рассадить 
всех за круглым столом, на котором кипел самовар.

(VI, 226)

Na próżno jednak -  jej zabiegi nie odnoszą oczekiwanego skutku. Łużyn i Raskolnikow 
nie zmienią wrogiego nastawienia wobec siebie. Nie jest w stanie pogodzić ich ani symbo
liczny okrągły stół, ani stojący na nim samowar -  symbol bliskości i wspólnoty. W przy
padku tego spotkania herbata zdaje się ułatwiać wyrażenie ostentacyjnego braku chęci do 
nawiązania rozmowy. Staje się wręcz pretekstem do wiele mówiącego milczenia:

Потом скажу Раскольников замолчал и обратился к своему чаю. Петр Петрович вынул 
часы и посмотрел.

(VI, 229)

Przepaść dzieląca zasiadających przy wspólnym stole staje się bardziej widoczna 
właśnie dzięki stojącemu na nim samowarowi. Nawet jego ciepło nie jest w stanie poko
nać chłodu panującego między osobami siedzącymi przy stole. Mimo wszystko nawet 
w tym przypadku czajepitije spełnia jedną ze swoich funkcji sprzyja szczerości. I choć 
rozmowa pełna jest szyderstw, ironii, napastliwych ataków, mimo że jest dla wszystkich 
przykra, a chwilami upokarzająca, to jej uczestnicy odkrywają swoje prawdziwe zamia
ry względem siebie. Być może czynią to wbrew własnej woli i wcześniejszym planom,
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ale tym bardziej są spontaniczni, im większą odczuwają do siebie niechęć i im większy 
budzi się w nich gniew.

W powieści Zbrodnia i kara występuje jeszcze jedno czajepitije. Jest ono częścią 
stypy po stratowanym Siemionie Zacharowiczu Marmieladowie. Wdowa przygotowuje 
je z wielką dbałością o szczegóły, chcąc udowodnić sobie i lokatorom mieszkania, w któ
rym mieszka, że jest kimś lepszym, niż się z pozoru może wydawać:

В и н во множественном числе и многоразличных сортов не было, м а д е р ы  тоже: это было 
преувеличено, но вино было. Были водка, ром и лиссабонское, все сквернейшего качества, 
но всего в достаточном количестве. Из яств, кроме кутьи, было три четыре блюда между 
прочим и блины, вес из кухни Амалии Ивановны, да сверх того ставились разом два самова
ра для предполагавшихся после обеда чаю и пуншу.

(VI, 229)

Dwa samowary to, zważywszy na nędzę wdowy Marmieladowej, zbytek i niewątpli
wa rozrzutność. Ich obecność wcale nie powoduje jednak, iż zaproszeni goście zaczyna
ją  wierzyć, że pani Marmieladow wychowała się w szlachetnym i, jak sama podkreślała, 
„arystokratycznym, pułkownikowskim domu”, skutkiem czego nie była przygotowa
na, by prowadzić obecne smutne i żałosne życie. Wręcz przeciwnie -  na ich tle nędza 
i tragiczna sytuacja Katarzyny Iwanowny stają się jeszcze bardziej widoczne. W tym 
tak -  nieproporcjonalnie do możliwości gospodyni -  wystawnym przyjęciu jest tragizm, 
desperacja i szaleństwo. I nie pomagają aż dwa stojące na stole samowary; nie spo
wodują one, że uczestnicy przyjęcia zbliżą się do siebie. Wciąż pozostaną oni tylko 
przypadkowymi osobami, obcymi sobie ludźmi, lokatorami, których nie łączy nic, prócz 
wspólnego mieszkania i którzy nie potrafią wyzbyć się swych uprzedzeń i wrogości 
nawet podczas stypy.

Mimo że w powieści Zbrodnia i kara herbata na ogół jest zimna, wystała, rozwod
niona, niedopita i że nie staje się czynnikiem budującym wspólnotę, mimo że rytuał cza- 
jepitija nie zbliża ludzi, lecz ich dzieli, błędem byłoby sądzić, iż w tej powieści herbata 
występuje tylko jako symbol wyobcowania i samotności bohaterów. Pojawia się bowiem 
także w zupełnie odmiennym kontekście, jako wyraz troski, życzliwości i emocjonalnej 
bliskości. W tym jednak przypadku nie ma mowy o czajepitiju z całą jego odświętną 
oprawą -  stołem, samowarem. Tutaj czajepitije realizuje się raczej w sferze emocjo
nalnej niż rytualnej i nosi bardziej intymny charakter. Oto Raskolnikow i Razumichin; 
pierwszy leży złożony gorączką, a drugi troskliwie poi go herbatą, podając po łyżeczce 
prosto do ust niczym choremu dziecku. Pełna współczucia, choć może nie tak wylewna, 
jest również Anastazja, służąca gospodyni, od której Raskolnikow wynajmuje pokój. 
I ona także z własnej nieprzymuszonej woli przynosi choremu studentowi we własnym 
imbryku herbatę, a nawet cukier. Czy szczery, oddany Razumichin lub prostoduszna Na- 
stusia mogli podejrzewać, o kogo naprawdę się troszczą? Powyższe sceny w jaskrawy 
sposób pokazują, w jak wielkiej sprzeczności pozostawały wyobrażenia Raskolnikowa 
o samym sobie z tym, za kogo uważali go otaczający go ludzie, i kim był w istocie.

Takich scen, w których częstowanie herbatą jest czymś więcej niż tylko uprzejmym 
gestem, w powieściach Fiodora Dostojewskiego można znaleźć znacznie więcej. Deli
katność i życzliwość, jaką okazują sobie bohaterowie, ich emocjonalne zaangażowanie,
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nasuwają myśl, że ten, zdawałoby się, zwyczajny gest odgrywa rolę ukrytej pieszczoty. 
Wróćmy do sceny powrotu żony Szatowa. Gdy pojawia się ona w mieszkaniu swego 
męża -  chora, wycieńczona, tuż przed rozwiązaniem -  co proponuje z troską i po co 
przede wszystkim biegnie zaaferowany i wzruszony Szatow? Po herbatę właśnie:

Marie..., знаешь... ты, может быть, очень устала, ради Бога, нс сердись... Сели бы ты 
согласилась, например, хоть чаю, а? Чай очень подкрепляет, а? Если бы ты согласилась?...

(X ,435)

Na razie nic innego nie może jej zaoferować, ale poświęcenie, z jakim zdobywa dla 
żony to najbardziej uniwersalne lekarstwo, wskazuje na szczerość jego uczuć. Zresztą to 
nie jedyny raz, gdy herbata jest pierwszym, a często jedynym, lekarstwem w przypad
ku choroby i gdy przez podanie filiżanki gorącego napoju bez słów można okazać swą 
troskę i przyjaźń, tak jak czyni to Iwan, bohater powieści Skrzywdzeni i poniżeni (Уни
женные и оскорбленные). Przestraszonej, chorej i niezwykle nieufnej Helence przygo
towuje on herbatę w miedzianym imbryku -  niepodważalnym dowodzie jego ubóstwa. 
Dziewczynka przyjmuje jego zabiegi, by później wielokrotnie odwdzięczyć mu się tym 
samym. Pielęgnuje Iwana, gdy ten niedomaga i w tym samym imbryku gotuje wodę 
na herbatę dla niego. Taki sam rodzaj uwagi możemy obserwować w przypadku ojca 
chorego Iliuszy (Bracia Karamazow) oraz matki chorego Hipolita (Idiota). Można więc 
sądzić, że w przypadku bohaterów, którzy nie posiadają zbyt wiele i niewiele mogą 
ofiarować, taki gest pomaga wyrazić czułość i oddanie. Herbata przełamuje również 
dystans, jest wyrazem zaufania, ale i zaufanie budzi -  leczy więc duszę, ale jednocześnie 
rozgrzewa i „bardzo wzmacnia”, stanowiąc lekarstwo dla ciała. Usytuowanie zjawiska 
czajepitija w takim właśnie kontekście po raz kolejny nasuwa skojarzenia z podobnym 
ujęciem tego tematu przez Aleksandra Puszkina.

Zbliżając się do końca tych roważań, należy wspomnieć o sytuacjach, w których 
pole semantyczne herbaty i związanego z nią rytuału czajepitija poszerza się w nie
oczekiwany sposób, nabierając zupełnie nowych i bynajmniej nieoczywistych znaczeń. 
W twórczości Fiodora Dostojewskiego czajepitije -  prócz społecznej i symbolicznej -  
pełni również funkcję magiczną. Sama zaś herbata przestaje być jedynie neutralnym 
produktem spożywczym i nic nie tracąc ze swoich cech fizycznych, niespodziewanie 
przejmuje rolę narzędzia magii lub staje się przedmiotem w nie do końca zrozumiały 
sposób łączącym świat ziemski z tym, co nadprzyrodzone.

W rękach starca Siemiona Jakowlewicza z powieści Biesy, uchodzącego za jasno
widza i mędrca, herbata zostaje użyta jako główny rekwizyt w pewnej ceremonii. Za 
jej pomocą starzec prorokuje, według sobie tylko znanego klucza częstując przybyłych 
pielgrzymów:

Кушал он чай обыкновенно нс один, а наливал посетителям, но далеко нс всякому, обыкно
венно указывая сам, кого из них осчастливить. Распоряжения эти всегда поражали своей не
ожиданностью [...]. Наливалось тоже разно, одним внакладку, другим вприкуску, а третьим 
и вовсе без сахара. На этот раз осчастливсны были захожий монашек стаканом внакладку 
и старичок богомолец, которому дали совсем без сахара. Толстому же монаху с кружкой 
из монастыря почему-то нс поднесли вовсе хотя тот до сих пор каждый день получал свой 
стакан.

(X, 257)
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Czynione przez starca za pomocą herbaty oraz cukru wróżby i proroctwa niczego 
nie rozstrzygały, co jednak nie umniejszało autorytetu, jakim starzec cieszył się wśród 
mnichów oraz wiernych, którzy w pełni akceptowali jego zamiłowanie do herbaty (Пил 
только много чаю, которого был любимцем) i poczytywali sobie za zaszczyt, kiedy to 
im właśnie raczył podać szklankę. Upodobanie starca, które niewątpliwie z czasem prze
rodziło się w dziwactwo, w opinii uczestników tej niecodziennej ceremonii jest wyra
zem świętości i jako takie jest w pełni aprobowane. Przypomnijmy, że w całkiem innym 
położeniu znajdował się starzec Zosima (Bracia Karamazow), któremu zamiłowanie do 
herbacianego naparu przysporzyło wielu wrogów i w rezultacie stało się jedną z przy
czyn oskarżenia o sprzeniewierzenie się zasadom wiary i popełnienie grzechu. Według 
oponentów starca Zosimy herbata była napojem zarezerwowanym dla osób świeckich, 
należała do sfery profanum, a picie jej było niegodne pustelnika, mogło nawet stać się 
przeszkodą w dostąpieniu świętości. To właśnie w „dogadzaniu kałdunowi”, czyli nie
przestrzeganiu postów, które zakazywały spożywania herbaty, dopatrywali się wrogowie 
starca Zosimy hańby, którą po śmierci okryło się jego ciało.

W tej samej powieści znajdujemy jeszcze jeden moment, w którym herbata niespo
dziewanie zbliża się do sfery sacrum. Oto w ostatnich godzinach życia Stiepana Trofi- 
mowicza -  liberała i ateisty -  pojawia się jego przyjaciółka i w trosce o zbawienie duszy 
umierającego wzywa duchownego. Znając poglądy swego przyjaciela, gorączkowo szu
ka sposobu, by nie utracił on dopiero co odzyskanej łaski wiary. Z pomocą przychodzą 
jej wtedy duchowny i... herbata:

Прошу вас, батюшка, непременно остаться с больным, быстро остановила Варвара
Петровна разоблачившегося уже священника. К ак т о л ь к о  о б н е с у т  чай , п рош у  
вас н е м е д л е н н о  з а г о в о р и т ь  про б о ж е с т в е н н о е , чтобы поддержать в нем веру 
[wyróżn. moje M.Ch.].

(X ,505)

Tak więc nie wystarczyło samo udzielenie ostatnich sakramentów. Aby podtrzymać 
w niedowiarku Stiepanie Trofimowiczu wiarę, kapłan musi podjąć jeszcze jedną próbę, 
zatem z filiżanką w ręce rozpoczyna swoją przemowę o „rzeczach boskich”:

В наше греховное время плавно начал священник, с чашкой чая в руках вера во всевыш
него есть единственное прибежище рода человеческого.

(X, 505)

Wnosząc z reakcji Stiepana Trofimowicza, który po ostatnich słowach duchownego 
powściągliwie się uśmiechnął i „z głębokim uczuciem wypowiedział parę zdań zupełnie 
sprzecznych z dotychczasowymi poglądami”, można mniemać, że plan Barbary Pie- 
trowny powiódł się. Stiepan Trofimowicz ze spokojem przyjął słowa duchownego, nie 
buntował się ani nie obrażał. W powodzeniu planu swój udział między innymi miała 
herbata; jej pojawienie się jako rzeczy powszedniej, tak mocno związanej z doczesnoś
cią, a zarazem budzącej dobre emocje, powoduje, że sprawom ostatecznym, będącym 
treścią tej ostatniej rozmowy, zostaje nadany bliższy wymiar. Duchowny wezwany przez 
Barbarę Pietrownę odgrywa rolę mistrza jedynej w swym rodzaju ceremonii, zaimpro
wizowanej na potrzebę chwili. Zamiast kielicha ofiarnego występuje w niej filiżanka 
z herbatą, która staje się elementem przełamującym czysto sakralny charakter przemowy
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kapłana oraz pośrednikiem między światem doczesnym a tym, co nadprzyrodzone. Opi
sując w taki sposób ostatnie godziny Stiepana Trofimowicza pisarz uniknął zbędnego 
patosu, bo chociaż scenie nie brakuje dramatyzmu, to obecna jest w niej także odrobina 
dobrotliwej ironii, której nie szczędził autor, kreując postać starego liberała.

Poświęćmy teraz nieco uwagi jeszcze jednemu interesującemu przypadkowi; tym 
razem szklanka herbaty odgrywa rolę oręża przeciwko sile nieczystej. To sytuacja w pro
zie Fiodora Dostojewskiego zupełnie odosobniona, dlatego pozwolę sobie przywołać ją 
jako krótkie dopełnienie tej analizy. W rozdziale zatytułowanym Diabeł. Koszmar Iwa
na Fiedorowicza (Черт. Кошмар Ивана Федоровича) Iwana Karamazowa zaczyna
ją  prześladować halucynacje, które przybierają kształt diabła. Ów przybysz „z tamtego 
świata” wydaje się Iwanowi tak rzeczywisty i namacalny, a jego obecność tak dręcząca, 
że w geście rozpaczy i przerażenia z całej siły ciska w niego szklanką z herbatą. Obrona 
okazuje się jednak bezskuteczna, gdyż gość, strzepnąwszy tylko z ubrania krople pły
nu, nie przestaje zamęczać Iwana. Co więcej, po zniknięciu przybysza okazuje się, że 
szklanka nietknięta stoi na stole, stanowiąc jakby materialny dowód na to, że diabła nie 
było, a jego wyimaginowana obecność była skutkiem ataku choroby nerwowej bohatera.

Przypatrując się wielości znaczeń, jakich nabierają w utworach Dostojewskiego rytu
ał picia herbaty i sama herbata, nie można nie zauważyć, że stanowią one istotny element 
świata przedstawionego. Herbata bywa czynnikiem umożliwiającym lub ułatwiającym 
dialog, ten zaś jest rodzajem bliskiego kontaktu zarówno z drugim człowiekiem, jak 
i z samym sobą. W trakcie czajepitija światy dwóch, nierzadko obcych sobie osób, na 
chwilę odnajdują się w jednym wspólnym punkcie. W sytuacji natomiast, gdy czajepi- 
tije jest aktem indywidualnym, monolog bohatera nabiera charakteru dialogu z włas
nym „ja”17. Herbata tworzy więc wyjątkową przestrzeń i wyjątkowy czas przyjmuje 
rolę chronotopu zarówno dialogu, jak i monologu. Zdarza się również, że staje się ele
mentem podkreślającym całkowitą niemożność nawiązania kontaktu. Prócz tego napój 
współtworzy atmosferę bliskości, bezpieczeństwa i zakorzenienia. Gorąca herbata może 
być lekarstwem, ale zimny samowar występuje jako zwiastun nieszczęścia, symbol ka
tastrofy. Sama herbata jest nie tylko zwykłym środkiem spożywczym, pozbawionym 
większego znaczenia kulturowego. Może należeć zarówno do sfery sacrum, jak i profa- 
num, istnieć na granicy świata realnego i mistycznego. Bogactwo pola semantycznego 
tego elementu świata przedstawionego, a także stałość i powtarzalność jego składowych, 
pozwalają na potraktowanie go jako motywu stanowiącego ważną i integralną część 
struktury dzieł pisarza.

17 Więcej na temat dialogizacji monologu jako elementu polifoniczności prozy F. Dostojewskiego na 
przykładzie Braci Karamazow zob.: w: M. Bachtin, Słowo w dziele Dostojewskiego, [w:] idem. Problemy..., 
s. 384 394.
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SŁOWO PRZY HERBACIE. 
SPECYFIKA RYTUAŁÓW HERBACIANYCH 

ILU OBŁOMOWA I PORFIREGO GOŁOWLEWA

Jeśli przyjąć, że rację ma Mikołaj Dobrolubow, twierdząc, iż Ilia Iljicz Obłomow jest 
typem ogólnorosyjskim', to na przykładzie właśnie tego bohatera literackiego -  doma
tora i estety -  można ukazać, czym w świadomości Rosjanina jest rytuał picia herbaty. 
W kilkunastu zdaniach wypowiedzianych przez tytułowego bohatera na kartach powieści 
zawiera się ideał rosyjskiego czajepitija. Jest on kontynuacją dotychczasowej „herbacia
nej” literackiej tradycji zapoczątkowanej przez Aleksandra Puszkina. Użycie określenia 
„ideał” w odniesieniu do obłomowskiego czajepitija uzasadnia fakt, że obrazy i sceny 
z nim związane pozostają tylko w sferze marzeń i zachwytów bohatera, a zatem mają 
kształt idealny, w którym nie następuje żadna deformacja wywołana nieprzewidzianymi 
okolicznościami i zachowaniami. Czajepitije, które raz po raz przeżywa w swej imagi- 
nacji Obłomow, stanowi dlań niedościgniony wzór, niemający szans na realizację w real
nym życiu. To właśnie do takiego wzorca, świadomie lub nie, bohaterowie omawianych 
tutaj utworów (powstałych zarówno przed, jak i po pojawieniu się Oblomowa) dążą, lub 
też, korzystając z jego znaczeniowego potencjału, starają się użyć do własnych celów. 
Sam zaś Ilia Iljicz zgodnie ze swą naturą, poprzestając na surogatach, które podsuwa mu 
życie, pozwala ideałowi ożywać jedynie w wyobraźni. 

Wymarzone przez Obłomowa spotkania przy samowarze to poetycka sielanka, którą 
Andriej Sztolc z nieskrywaną dezaprobatą nazywa „obłomowską utopią”. Co kryje się 
za tym określeniem? Nic, co byłoby godne potępienia. Przeciwnie -  ideały Obłomowa 
pozornie wydają się wzniosłe:

Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую рощу, а нс 
то как в поле, на скошенную траву, разостлали бы между столами ковры и так блаженствова
ли бы вплоть до окрошки и бифштекса1 2.
Ты подумай, что ты не увидал бы ни одного бледного, страдальческого лица, никакой 
заботы, ни одного вопроса о сенате, о бирже, об акциях, о докладах, о приеме у министра, 
о чинах, о прибавке столовых денег. Л всё разговоры по душе!

(205)

1 11.Л. Добролюбов, Что такое обломовщина?, [w:] idem, Избранное, Москва 1975, s. 182.
2 И.Л. Гончаров, Обломов, Москва 1965, s. 204. Dalej cytuję według tego wydania; numer strony 

podaję pod cytatem.
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Samowar i deser, chłodnik i befsztyk zajmują wprawdzie centralne miejsce w tym 
obrazie, ale tło dla nich stanowi życie pozbawione trosk i cierpienia oraz szczerość mię
dzyludzkich relacji. Jego wyobrażenia dotyczące świata materialnego mają estetyczny 
i dopracowany w najmniejszym szczególe charakter:

Ему представилось, как он сидит в летний вечер на террасе, за чайным столом, под непро
ницаемым для солнца навесом деревьев, с длинной трубкой, и лениво втягивает в себя дым, 
задумчиво наслаждаясь открывающимся из-за деревьев видом, прохладой, тишиной; а вдали 
желтеют поля, солнце опускается за знакомый березняк и румянит гладкий, как зеркало пруд; 
с полей восходит пар; становится прохладно, наступают сумерки; крестьяне толпами идут 
домой; [...] кругом его самого резвятся его малютки, лезут к нему на колени, вешаются ему 
на шею; за самоваром сидит... царица всего окружающего, его божество ... женщина! жена!

(97 98)

Marzenia te mają swe źródło w Obłomówce. To w niej Ilia lljicz poznał ideał życia, 
na który składały się trzy główne elementy: niczym niezmącony spokój, pełna spiżarnia 
i pełny żołądek. Nic więc dziwnego, że jeden ze składników pełni „obłomowskiego” 
ideału musiała stanowić herbata. Bez niej nie mogli się przecież obejść mieszkańcy ro
dzinnego majątku bohatera, a tamtejsze czajepitije było rytuałem szczególnym, znów 
chciałoby się powiedzieć -  „obłomowskim”; swą „intensywnością” mogło budzić zdu
mienie i obawę o zdrowie jego uczestników. Ukazane przez pisarza ze sporą dozą do
brotliwej ironii, jest kolejną ilustracją bezwładu mieszkańców Obłomówki i przypomina 
rodzaj otępienia, ale i jakiegoś zapamiętania, w którym uczestnicy zupełnie się zatracają:

Вскоре из кухни торопливо пронес человек, нагибаясь от тяжести, огромный самовар.
Начали собираться к чаю [...].

Обед и сон рождали неутолимую жажду. Жажда палит горло; в ы п и в а е т с я  ч а ш ек  по 
д в е н а д ц а т и  чаю , но это  не п ом о гает: с л ы ш и тс я  о х ан ь е , с т е н а н ь е ; при
бегают к брусничной, к грушевой воде, к квасу, а иные к врачебному пособию, чтоб только 
залить засуху в горле [wyróżn. moje M.Ch.].

(136 137)

Prawdziwy rytuał obłomowski niewiele ma wspólnego z marzeniami liii lljicza. Nie 
ma w nim nawet odrobiny tej poezji, bez której nie mógł się obejść ideał czajepitija 
zrodzony w wyobraźni Obłomowa. Istnieje jednak pewna wspólna cecha łącząca te dwa 
sposoby picia herbaty. To towarzyszący im bezwład:

Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, поду
мать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться делом как следует.

С полчаса он вес лежал, мучась этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще 
сделать это и после чаю, а чай можно пить, по обыкновению, в постели, тем более что ничто 
нс мешает думать и лежа.

Так и сделал. После чаю он уже приподнялся с своего ложа и чуть было нс встал.
(28 29)

Он несколько лет неутомимо работает над планом [...].
Он, как встанет утром с постели, после чая ляжет тотчас на диван, подопрет голову рукой 
и обдумывает, нс щадя сил, до тех пор, пока наконец, голова утомится от тяжелой работы 
и когда совесть скажет: довольно сделано сегодня для общего блага.

(86 87)
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Przecież Obłomow intuicyjnie czuje, tak samo jak czuł to Raskolnikow i inni boha
terowie, że herbata rozjaśnia umysł i mobilizuje, że nim podejmie się ważką decyzję 
i przystąpi do poważnej pracy, dobrze jest wypić filiżankę herbaty, albo dwie, że gest ten 
symbolicznie oznacza początek nowych działań, i... na tej wiedzy poprzestaje. Niestety 
dla samego siebie -  inaczej nie potrafi. Przecież jest, jak sam siebie określa, Jaśnie pa
nem”. Co prawda Jaśnie pan” Obłomow mobilizuje się do pracy, a widocznym znakiem 
tej mobilizacji ma być pita z dużą powagą herbata, ale są to pozory; aktywność bohatera 
ogranicza się tylko do wypicia herbaty w łóżku, i to w pozycji leżącej, która wyklucza 
jakiekolwiek konstruktywne działanie.

Dzieciństwo spędzone w Obłomówce przyniosło rezultat w postaci nieprzeciętnego 
zainteresowania liii Iljicza sprawami spiżami i stołu. Warto więc zwrócić uwagę na to, 
jakie napoje, prócz herbaty, pojawiają się w mieszkaniu przy ulicy Grochowej. Dość 
często jest to kwas, który wprawdzie trudno zaliczyć do napojów poetycznych, za to 
jest swojski i prosty jak sama Obłomówka. I to właśnie ten napój sprowadza na Ilię 
Iljicza głęboki Sen, w którym odżywają wspomnienia beztroskiego dzieciństwa i powol
nego biegu życia, podobnego do snu. „Jak to go tam rozdyma z tego kwasu!” -  mruczy 
Zachar. Czasem zdarza się liii lljiczowi pić alkohol, ale to sporadyczne przypadki, bo 
mocne trunki w żaden sposób nie współgrają z sentymentalną i łagodną, flegmatyczną 
naturą Obłomowa:

Водки нс угодно ли? спросил голос.
Я нс пью; покорно благодарю еще ласковее сказал Обломов.

(334)

Ilia Iljicz zatem nie pije (chyba że jest to wyborna naleweczka na liściach porzecz
ki, przyrządzana przez samą Agafię Matwiejewnę, ale naleweczka zjawia się dopiero 
w przedostatniej części powieści), a alkohol trafia na jego stół sporadycznie i tylko 
wtedy, gdy odwiedzają go goście. Jest to wymóg form towarzyskich, ale też swoisty 
przymus, ponieważ goście w rodzaju Tarantiewa wymuszają na gospodarzu alkoholowy 
poczęstunek. Zresztą Obłomow niezbyt często przyjmuje gości, ponieważ wizyty wiążą 
się dla niego z niedogodnościami natury organizacyjnej -  musi się ubrać, zadysponować 
obiad lub kolację, czyli wykonać wysiłek ponad możliwości. Rzadko też bywa czyimś 
gościem, a jeśli już zdarzy mu się wyjść z domu, to wybiera ludzi mało wymagających 
i domy, w których czuje się tak bezpiecznie jak u siebie i w których atmosfera przypomi
na tę z jego poetyckich marzeń. Tak więc wybór pada najczęściej na przytulny, gościnny 
dom Iwana Gierasimowicza:

У него, знаешь, как-то правильно, уютно в доме. Комнаты маленькие, диваны такие глубо
кие: уйдешь с головой, и нс видать человека. Окна совсем закрыты плющами да кактусами, 
канареек больше дюжины, три собаки, такие добрые! Закуска со стола нс сходит. Г р а в ю р ы  
всё  и зо б р а ж а ю т  с е м е й н ы е  сц с н ы . Придешь, и уйти не хочется. Сидишь, не забо
тясь, не думая ни о чем, знаешь, что около тебя есть человек... конечно, немудрый, поменять
ся с ним идеей нечего и думать, зато нехитрый, добрый, радушный, без претензий и не уязвит 
тебя за глаза! [...] Потом Марфа приносит самовар [wyróżn. moje M.Ch.].

(196)
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Taki sposób spędzania czasu zbliża się do obłomowskiego wzorca życia. Jest tu 
i człowiek „nieprzebiegły, gościnny, bez pretensji”, który „nie obgada za plecami”, jest 
nawiązanie do marzeń o szczęściu rodzinnym oraz przedmiot, który uzupełnia i podkre
śla tę sielską atmosferę, czyli samowar. Bo w wyobrażeniu liii Iljicza szczęście rodzinne 
nie może się obejść bez samowaru, a picie herbaty jedynie wtedy jest uzasadnione, gdy 
odbywa się w gronie rodzinnym lub w towarzystwie wypróbowanych przyjaciół:

Остальной день подбавил сумасшествия. Ольга была весела, пела, и потом еще пели в опере, 
п отом  он пил у них ч а й , и за чаем  ш ел та к о й  за д у ш е в н ы й , и ск р ен н и й  
р а з г о в о р  м еж д у  н и м , т е т к о й , б а р и н о м  и О л ь г о й , что О б л о м о в  ч у в с 
т в о в а л  себ я  с о в е р ш е н н о  ч л е н о м  это го  м а л е н ь к о г о  с е м е й с т в а . Полножить 
одиноко: есть у него теперь угол; он крепко намотал свою жизнь; сеть у него свет и тепло 
как хорошо жить с этим! [wyróż.n. moje M.Ch.].

(384)

Tylko dla takich chwil Obłomow jest gotów opuścić domowe pielesze. Wyjście 
z domu, zawieranie nowych znajomości, picie herbaty z przypadkowymi, ledwo po
znanymi lub zupełnie obcymi osobami są dla Obłomowa męczące i stresujące przede 
wszystkim dlatego, że nie mają nic wspólnego z ideałem wspólnoty, jaki wyznaje. Oto, 
co daje poczucie szczęścia i spełnienia -  rodzina, poczucie przynależności. Po raz kolej
ny3 obserwujemy zestawienie ogniska domowego z gorącym samowarem. W zacytowa
nym powyżej fragmencie odnajdujemy nawet czytelną aluzję; w trakcie wspólnego picia 
herbaty, przy samowarze Obłomow czuje, że ma szansę na prawdziwy dom, rodzinę. 
I tak jak od gorącego samowaru bije blask, tak jasne są myśli Ilji Ilicza: есть у  него 
свет и тепло. Światło i ciepło są tu metaforą szczęścia rodzinnego i domowego ogni
ska, o których marzy bohater.

W marzeniach Obłomowa najistotniejszym punktem dnia, jego ukoronowaniem jest 
picie herbaty; wszystko jedno, czy wiąże się ono z wyjazdem do lasu lub na łąkę, czy też 
odbywa się w domu -  najważniejsze jest to, że ludzie biorący w nim udział to „dobrzy 
przyjaciele” i „mili sąsiedzi”, a przede wszystkim rodzina:

Кого нс любишь, кто нс хорош, с тем нс обмакнешь хлеба в солонку. В глазах собеседников 
увидишь симпатию, в шутке искренний, незлобный смех... Всё по душе! Что в глазах, в сло
вах, то и на сердце!

(203)

Samowar jest dla Obłomowa tym samym, czym dla wielu innych bohaterów literac
kich -  ucieleśnieniem domu, poczucia bezpieczeństwa, przynależności do określonego 
miejsca, stanu (Jaśnie pan”, a nie „ktoś inny”), zakorzenienia. W przypadku Obłomowa 
tęsknota za złocistym samowarem to jednak coś więcej niż tylko marzenie o estetycznej 
rozrywce. Czajepitije z wyobrażeń Obłomowa to jakby mały symbol jego wyimagino
wanego życia. Ilia lljicz marzy, by całe jego życie było właśnie jak czajepitije. Wyraża 
się w nim tęsknota za szczerością, oddaniem, szczęściem rodzinnym, niechęć wobec 
„ciągłej gry lichych namiętności” (вечная игра дрянных страстишек, 197), spokój 
i szczęśliwa bezczynność. W takim kontekście samowar można więc potraktować jak

1 Podobny zabieg został zastosowany w Biesach F. Dostojewskiego, gdzie pojawienie się samowaru 
towarzyszy narodzinom dziecka. Por. s. 67 68 niniejszej monografii.
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jeszcze jeden, symboliczny niczym Jaśniepański” szlafrok, przedmiot charakteryzujący 
egzystencję Obłomowa. Z tą jedynie różnicą, że szlafrok określa realny świat i prawdzi
we życie liii Iljicza, samowar natomiast symbolizuje jego wyimaginowaną, idealną i nie
osiągalną egzystencję. Biorąc pod uwagę cechy fizyczne obu tych przedmiotów, można 
pokusić się też o pewną paralelę; szlafrok ze swojej natury jest bezkształtny, miękki, 
ma nieokreśloną formę. Szlafrok Obłomowa dodatkowo ma nijaką barwę, plamy i łaty. 
Samowar zaś, wykonany z mocnego materiału, o określonym trwałym kształcie cha
rakteryzuje się głęboką świetlistą barwą i złocistym blaskiem. Podobnymi określeniami 
można by opisać odpowiednio realną bezbarwną egzystencję Obłomowa i piękne, jasne 
życie, które pozostaje tylko w sferze marzeń.

Dopracowany w najmniejszym szczególe ideał liii Iljicza urzeczywistnia się w naj
lepszym razie połowicznie. Zamiast herbaty pitej z przyjaciółmi podczas wyjazdów do 
lasu z samowarem, Obłomow pije świeżo mieloną kawę w ciasnym domku na przed
mieściu, a zamiast egzotycznych owoców z własnej oranżerii, podziwia dorodną kapustę 
na grzędach gospodyni. Choć i w tym domku na przedmieściu czasem odżywają prawie 
już zapomniane marzenia:

Эх, Андрей! Псрссзжай-ко сюда с Ольгой Сергеевной, найми здесь дачу: то-то бы зажили!
В роще чай бы стали пить, в ильинскую пятницу на Пороховс бы Заводы пошли, за нами бы 
телега с припасами и самоваром ехала.

(469)

Mieszkańcowi domku na Wyborskim Przedmieściu sił i entuzjazmu wystarczyło tyl
ko na marzenia o złotym samowarze -  przedmiot ten, choć realny (i materialnie obecny 
w jego życiu) stał się podobny do zaczarowanych, obdarzonych cudownymi właściwoś
ciami, a przez to kuszących i nieosiągalnych przedmiotów z baśni rodem.

Jakże cierpiałby dobry, łagodny Obłomow, dowiedziawszy się, w jak perfidny sposób 
i do jak niecnych celów można wykorzystać czajepitije -  rytuał jakby stworzony po to, 
by jednoczyć ludzi, wzmacniać w nich poczucie bezpieczeństwa przez szczere, życzliwe 
słowa. Cierpiałby na pewno, gdyby dane mu było poznać Porfirego Władimirowicza 
Gołowlewa, bohatera powieści Michaiła Sałtykowa-Szczedrina Państwo Gołowlewowie 
(Господа Гэловлевы). Otóż w herbacianych spotkaniach, których inicjatorem i gospo
darzem jest Porfiry Władimirowicz, oprócz samej zewnętrznej formy, niewiele pozosta
ło z ideału sformułowanego przez Ilię Iljicza. Nie ma w nich miejsca ani na szczerość, 
ani na wspólnotę, ani na szczęście rodzinne, ani nawet na zwykłą życzliwość. Nie są one 
tłem dla rozmów na tematy wzniosłe, nie towarzyszą pełnemu wzajemnego zrozumienia 
milczeniu. Przeciwnie -  u podstaw owych Gołowlewowskich spotkań przy samowarze 
tkwią fałsz i obłuda ich organizatora i mimo że ich uczestnikami są członkowie tej samej 
rodziny, próżno szukać w nich beztroskiej, sielankowej atmosfery, której wizje roztaczał 
Ilia Iljicz Obłomow. Osoby te są dręczone samotnością i strachem, obce jest im poczu
cie wspólnoty i więzi rodzinnej, a organizowane raz po po raz familijne zebrania przy 
samowarze budzą w nich wręcz niechęć i zniecierpliwienie. Po co więc się odbywają 
i dla kogo?

Powodów należy szukać w charakterze Porfirego Władimirowicza, zwanego Judasz- 
kiem oraz w specyfice stosunków rodzinnych, w których kształtował się jego charak
ter. Bracia Porfirego Władimirowicza Stiepan i Paweł -  są alkoholikami, a ich nałóg
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przybiera najbardziej skrajną postać. Obaj bracia umierają w męczarniach z przepicia. 
Siostra wprawdzie nie jest uzależniona od alkoholu, ale jej śmierć w niejasnych okolicz
nościach i z niejasnych przyczyn również jest kojarzona z niemoralnym prowadzeniem 
się. Czy w takiej sytuacji po czwartym z rodzeństwa można się spodziewać czegoś in
nego? Zdawać by się mogło, że nie i że Porfirego Władimirowicza czeka taki sam los. 
Judaszek jednak jest wystarczająco wyrachowany, by nie pójść w ślady braci i postana
wia pozostać trzeźwym. Musi być trzeźwy, aby dopiąć tego, czego nie udało się osiągnąć 
rodzeństwu -  przejąć majątek rodzinny, stać się jego jedynym właścicielem i zapanować 
niepodzielnie nad żyjącymi jeszcze domownikami. Po śmierci ostatniego z braci Porfiry 
Władimirowicz wprowadza w Gołowlewie nowe zasady. Wśród nich pierwszoplanową 
rolę odgrywa wycofanie alkoholu z domowego użytku. Ostatni kieliszek wódki Juda
szek wypija tuż po uroczystości pogrzebowej zmarłego brata i ten symboliczny gest 
można uznać za równie symboliczny koniec dawnego życia w Gołowlewie:

К обеду, который по обычаю, был подан сейчас, как пришли с похрон, были приглашены три 
священника (в том числе и отец благочинный) и дьякон. [...] Порфирий Владимирыч попро
сил отца благочинного благославить яствие и питие, затем налил себе и духовным отцам по 
рюмке водки, умилился и произнес:

Новопреставленному! Вечная память! Лх, брат, брат, оставил ты нас! а кому бы, кажется, 
пожить, как нс тебе. Дурной ты, брат! нехороший! Сказал, перекрестился и выпил'’.

Od tej рогу (aż do pewnego czasu) na stole Judaszka gościć będzie tylko herbata 
-  они (Porfiry Władimirowicz) пьяниц не любят (180). Dlatego w jego domu nikt nie 
ośmieli się pić alkoholu -  zamiast niego króluje herbata, a sam gospodarz nadzwyczaj 
często kieruje do obecnych zaproszenie: напились бы чайку. Mimo użycia zdrobniałej 
formy „herbatka”4 5, która może wyrażać intymność i serdeczność, zaproszenie to przypo
mina raczej kategoryczny, niecierpiący sprzeciwu nakaz, a goście Judaszka przemieniają 
się w jego zakładników, on natomiast w ich dręczyciela. Dręczy ich przede wszystkim 
słowami -  „зудит” według słów Ariny Pietrowny. Czajepitija organizowane przez Por
firego Władimirowicza nie służą ani podtrzymaniu więzi rodzinnych, ani rozrywce, lecz 
stają się narzędziem, dzięki któremu bohater może zaznaczyć swoją dominującą pozycję 
w domu. Rodzinne spotkania przy herbacie stają się swego rodzaju sceną, na której 
główną rolę -  moralizatora, mentora i wychowawcy odgrywa Porfiry Władimirowicz6. 
Pozostali są dla niego ważni o tyle, że może ich sobie podporządkować. Nie ma tu mowy 
o dialogu, jest tylko monotonny obłudny monolog. Spotkania takie zaspokajają jego na
miętność do pustej gadaniny. Ale jednocześnie, jako gospodarz, przykłada dużą wagę do 
zewnętrznej formy herbacianych spotkań i z wielką dbałością podchodzi do szczegółów. 
W powieści szczególnie wymowny jest jeden fragment:

4 M.E. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы, Воронеж 1983, s. 96. Dalej cytuję według tego wy
dania; numer strony podaję pod cytatem.

5 O funkcji zdrobnień w języku Judaszka (szczególnie zdrobnień ze sfery leksyki gastronomicznej) zob. 
K.ll. Григорьян, Роман M.E. Салтыкова-Щедрина „Господа Головлевы ”, Москва Ленинград 1962, s. 53.

6 W powieści Państwo Golowlewowie autor przykłada dużą wagę do warunków, w jakich rozgrywa 
się akcja; wszelkie szczegóły codziennego życia, w tym samowar i picie herbaty w rodzinnym gronie, grają 
ważną rolę w ujawnieniu cech charakteru głównego bohatera i tworzeniu jego portretu psychologicznego. Por. 
K.l I. Григорьян, op. cit, s. 91 92.
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Ноябрь в исходе, земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном. На дворе 
ночь и метелица; резкий, холодный ветер буровит снег, в одно мгновение наметает сугро
бы, захлестывает все, что попадается на пути, и всю окрестность наполняет воплем. [...] 
Но в барском доме светло, тепло и уютно. В столовой стоит самовар, вокруг которого 
собрались: Арина Петровна, Порфирий Владимирыч и Евпраксеюшка. [...] Из столовой 
открытые двери ведут, с одной стороны, в образную, всю залитую огнем зажженных лам
пад; с другой в кабинет барина, в котором тоже теплится лампадка перед образом. В жар
ко натопленных комнатах душно, пахнет деревянным маслом и чадом самоварного угля. 
Евпраксся, усевшись против самовара, перемывает чашки и вытирает их полотенцем. 
Самовар так и заливается; то загудит во всю мочь, то словно засыпать начнет и пронзительно 
засопит. Клубы пара вырываются из-под крышки и окутывают туманом чайник, уже с чет
верть часа стоящий на конфорке. Сидящие беседуют.

(П8)

Powyższy obraz żywo przypomina sceny herbacianych przyjęć, w których uczestni
czą bohaterowie utworów Aleksandra Puszkina. Są tu więc wroga natura -  mróz i sza
lejąca za oknami zamieć oraz -  podkreślone obecnością kipiącego samowaru -  przy- 
tulność, ciepło, bezpieczeństwo Gołowlewowskiego domu. Podobieństwa na tym się 
jednak kończą. Poza tym mają one tylko powierzchowny charakter. W Gołowlewie rze
czywiście jest bardzo ciepło, ale ciepło tylko w znaczeniu dosłownym. Co więcej -  to 
ciepło nie jest przyjemne. W niewietrzonych pomieszczeniach, w których zbyt mocno 
napalono, panuje upał i zaduch. Wysoka temperatura połączona z dymem palących się 
lampek bynajmniej nie wzmaga atmosfery przytulności, a przeciwnie -  męczy uczest
ników spotkania. Zmęczeni, znużeni upałem, nieco bezwolni i rozleniwieni wysoką 
temperaturą stają się łatwymi ofiarami słowotoku Porfirego Władimirowicza7, którego 
perfidia i wyrachowanie podpowiadają, by właśnie w takich warunkach przyjmować 
gości. „Kłęby рагу” (клубы napa), swąd i dym oraz zanoszący się przenikliwym głosem 
samowar budują atmosferę bez mała piekielną, a przy tym tworzą paralelę do pustosło
wia Judaszka; jego słowa, niczym gorąca para, dym lub mgła, stopniowo obezwładniają 
zebranych, odbierają im siły, a wtóruje mu samowar, który bez ustanku sapie, gwiżdże 
i huczy:

Она повизгивает, а мы здесь чаек попиваем так-то, друг мой маменька! отзывается Пор
фирий Владимирыч. [...]

Кому нехорошо, а нам горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а нам и свет
лехонько, и теплехонько. Сидим да чаек попиваем. И с сахарцсм, и со сливочками, 
и с лимонцем. [...]
Я говорю: теперича в поле очень нехорошо. Ни дороги, ни тропинки все замело. Опять 
же волки. А у нас здесь и светленько, и уютненько, и ничего мы нс боимся. Сидим мы 
здесь да посиживаем, ладком, да мирком. В карточки захотелось поиграть в карто
чки поиграем; чайку захотелось попить чайку попьем. Сверх нужды пить не станем, 
а сколько нужно, столько и выпьем. [...]

(П9)

W scenie tej dym samowaru miesza się z dymem palących się przed ikonami lampek. 
Tu należy odnotować jeszcze jeden charakterystyczny rys charakteru Judaszka -  osten

7 Więcej na temat charakteru i roli pustosłowia w tworzeniu portretów psychologicznych bohaterów 
M. Sałtykowa-Szczcdrina zob. [w:] ibidem, s. 53 58.
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tacyjną, ale jednocześnie powierzchowną -  pobożność, która ujawnia się nawet podczas 
jedzenia i picia. Tak samo jak do wspomnianego wcześniej ostatniego kieliszka wód
ki, Porfiry Władimirowicz z modlitwą na ustach będzie przystępował do każdej niemal 
szklanki herbaty. Tak więc zarówno czajepitije, jak i bogobojność Judaszka to metody, 
za pomocą których usiłuje on udowodnić otoczeniu swoją niewinność, pokorę oraz naj
czystsze intencje. Zarówno modlitwa na pokaz, jak i częste picie właśnie herbaty, a nie 
alkoholu, mają być wyznacznikiem moralnego życia, dlatego nieprzypadkowo Porfiry 
Władimirowicz raz po raz zaprasza to na modlitwę, to na nabożeństwo, a zaraz potem 
na herbatę:

Нс знаю, как хочешь! Л мой совет такой: о т с т о я л и  бы з а в т р а  об ед ен ку , н а п и л и с ь  
бы ч а й к у  [...].

(160)

И чайку попить, и покушать все, чего тебе вздумается, вес будет! [ .. .]О т с т о и м  о б е д е н 
ку, поедим на дорожку, ч а й к у  п о п ьем , п о б е с е д у е м ...

(182)

О т с л у ш а л и  о б е д н ю  с п а н и х и д о й , поели в церкви кутьи, потом домой приехали, 
опять кутьи поели и сел  и за чай .

(185)

Пошлете за батюшкой, в м е с т е  п о м о л и т е с ь , лампадочку у образов засветите [...], 
а п о с л е  мы с б атю ш к о й  ч а й к у  п оп ьем !

(212)

Весь следующий день Порфирий Владимирыч нс выхолил из кабинета и молился, прося 
себе у Бога вразумления. На третий день он вышел к утреннему чаю нс в халате, как обык
новенно, а одетый по-праздничному в сюртук, как он всегда делал, когда он намеревался 
приступить к чему-нибудь решительному. [...] Он молча вы п и л  свои  три  с т а к а н а  
чаю  и в п р о м е ж у т к а х  м еж д у  гл о тк а м и  ш ев ел и л  гу б ам и , с к л а д ы в а л  руки 
и с м о т р е л  на о б р аз.

(219)

[wyróż.n. moje М. Ch.].

Picie herbaty i modlitwę stosuje Judaszek jako formę manipulacji innymi ludźmi. 
Tak dzieje się również w chwilach, gdy najbliżsi zwracają się do Porfirego Władimiro- 
wicza z prośbą o konkretną pomoc. Wtedy najpierw następuje seria moralnych pouczeń 
i upomnień, a zaraz po nich pada zaproszenie na herbatę. Bliscy nie doczekają się jed
nak nawet próby rozwiązania swoich problemów, bo nauki Judaszka to obłuda w naj
czystszej postaci. Gdy rozprawia o miłości rodzicielskiej, o sprawiedliwości, o wierze 
i bojaźni bożej, pragnie tylko, by zostawić go w spokoju. Jego moralizatorstwo to pu
ste frazesy, za którymi kryje się niechęć do współodpowiedzialności za czyny bliskich 
i uczestnictwa w ich życiu:

[...] уже заранее в голове его зарождаются всевозможные пустословные поучения. Поучения 
эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют 
собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы
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для них тоже нс требуется: они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов и по
являются на свет Божий по мере того, как наползают на язык.

(130)

A herbata jest zawsze najlepszą wymówką, by oddalić w czasie decydującą rozmowę 
z nadzieją, że uda się jej w ogóle uniknąć:

[...] никогда так сладко нс уснешь, как в Головлеве. Точно вот в колыбельке тебя покачива
ет. Так же мы с тобой: попьем чайку, что ли, сначала, или ты сейчас что-нибудь сказать хо
чешь? [...] И пожалуйста, ты меня в эти грязные дела нс впутывай, а пойдем-ка лучше чайку 
попьем. Попьем, да посидим, может, и поговорим об чем-нибудь, только уж, ради Христа, 
нс об этом.

(140 141)

Нет, нет, нет! Не хочу я твои пошлости слушать! Да и вообще довольно. Что надо было 
высказать, то ты высказал. Я тоже ответ тебе дал. А теперь пойдем и будем чай пить.

(142)

Л вот погоди. Сначала отдохни, да понежься, да поспи. Побеседуем да посудим и так 
посмотрим, и этак прикинем может быть, вдвоем что-нибудь и выдумаем! [...] Слава Богу! 
не в трактире, а у родного дяди живешь! И поесть, и чайку попить, и вареньем полакоми
ться всего вдоволь сеть! [...] А лето настанет по грибы в лес поедем! на траве чай станем 
пить!

(168 169)

Я вам серьезно повторяю, дядя, что мне надо торопиться! - сказала она.
Л вот пойдем, сначала чайку попьем, а потом и поговорим!
Да почему же непременно после чаю? Почему нельзя до чаю поговорить?
А потому, что потому. Потому что все чередом делать надо. Сперва одно, потом 
другое, сперва чайку попьем да поболтаем.

(176)

Cytowana nieco wcześniej scena czajepiłija podczas śnieżnej zamieci otwiera tryum
falny „herbaciany” okres w życiu Judaszka. Rezygnując z alkoholu udowadnia on oto
czeniu swoją przewagę nad nieżyjącym rodzeństwem; w swoim mniemaniu jest od nich 
lepszy. Oni nie żyją, bo prowadzili grzeszne życie (может за это Бог посылает им, 
82), zgubił ich alkohol. Judaszek odcina się od nich, nie chce być do nich podobny 
i pewnie dlatego „nie lubi pijaków”. Nie da się jednak umknąć przed losem, wydaje się 
mówić narrator:

Бывают семьи, над которыми тяготеет как бы обязательное предопределение (281).

До сих пор Порфирий Владимирыч, однако ж, крепился. Может быть, он сознательно обе
регался пьянства, ввиду бывших примеров, но, может быть, его покуда еще удовлетворял 
запой пуетомыелия. Однако ж, окрестная молва недаром обрекала Иудушку заправскому, 
«пьяному» запою.

(283)

Na nic zdają się zabiegi Judaszka - podobieństwo do braci nałogowców nie pozo
stawia wątpliwości. Jest tylko jedna różnica -  oni nadużywali alkoholu, Judaszek nad
używa słów, a w końcu -  z braku kogoś, do kogo mógłby mówić (i z kim mógłby pić 
herbatę) -  pogrąża się w otmętach pustych myśli. Wreszcie i to przestaje mu wystarczać.
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Да он и сам по временам как бы чувствовал, что в существовании его есть какой-то пробел; 
что пустомыслис ласт многое, но не все. Л именно: не достает чего-то оглушающего, остро
го, которое окончательно упразднило бы представление о жизни и раз навсегда выбросило 
бы его в пустоту.

(283)

A wtedy w Gołowlewowskim majątku niespodziewanie pojawia się siostrzenica 
Porfirego Władimirowicza. Powtórny przyjazd Anusi do Gołowlewa stanie się punktem 
zwrotnym w życiu Judaszka, całkowicie rujnując budowany przez niego latami świat 
i jednocześnie stając się początkiem jego końca. Pierwszym symptomem świadczącym 
o nadchodzących zmianach jest następujący dialog:

Еду, да об одном только думаю: вот доберусь до Головлева, так хоть умру в тепле! Водки 
бы мне... есть у вас?

Да вы бы, барышня, чайку лучше; самовар сейчас будет готов.
Нет, чай потом, а теперь водки бы... Вы дяде впрочем, нс сказывайте об водке-то покуда...

(258)

Wraz z powrotem Anusi do domu wujka na jego stół powraca również wódka. Po
czątkowo skrycie, w tajemnicy przed Porfirym Władimirowiczem, potem już jawnie, 
za jego aprobatą i przy jego udziale. Dotychczasowe regularne spotkania rodzinne przy 
herbacie, podczas których Judaszek odgrywał rolę nauczyciela i strażnika moralności, 
zamieniają się w ponure, pijackie spory rodzinne, w których uczestniczą oboje wuj 
i siostrzenica. Ich inicjatorką jest Anusia, bezwzględnie i cynicznie obarczająca wuja 
odpowiedzialnością za nieszczęścia, jakie dotknęły ją  i ich rodzinę.

Такого рода сцены повторялись изо дня в день, без изменения. [...] Хмельные беседы про
должались далеко за полночь, и если б их не смягчала хмельная же беспорядочность мыслей 
и речей, то они, на первых же порах, могли бы разрешиться чем-нибудь ужасным.

(285-286)

Porfiry Władimirowicz pozostaje w tych sporach stroną zdecydowanie mniej ak
tywną. Broni się słabo, reaguje bezradnymi wybuchami wściekłości i krzykiem. Powta
rzające się uporczywie „rodzinne synodziki” zupełnie nieoczekiwanie poruszają w nim 
jednak resztki sumienia. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, gdy upojenie alkoholowe, 
w którym permanentnie znajduje się Porfiry Władimirowicz, prowadzi go do stanu mo
ralnego otrzeźwienia”:

В конце концов постоянные припоминания старых умертвий должны были оказать свое 
действие. [...].

И вдруг ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы [...].
К чему же привела вся его жизнь? Зачем он пустословил, притеснял, скопидомствовал? [...].

[...] совесть проснулась, но бесплодно Иудушка стонал, злился, метался и с лихорадоч
ным озлоблением ждал вечера нс для того только, чтобы бсстиапьно напиться, а для того,
чтобы утопить в вине совесть.

(287 288)

" Podobne oddziałuje alkohol na bohatera Zbrodni i kary. Raskolnikow, wypiwszy kieliszek wódki, 
wpadając w stan lekkiego upojenia, w sposób jasny i „trzeźwy” uświadamia sobie grozę i niegodziwość 
planowanego morderstwa. Por. s. 35-36 niniejszej pracy.
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Dla Judaszka alkohol stanie się i ocaleniem, i zgubą. Z jednej strony wódka jest 
środkiem, który wyzwala w nim ostatnie przebłyski człowieczeństwa, czyli sumienie 
(одичалая совесть), z drugiej, zgodnie z przeznaczeniem, doprowadzi go do śmierci.

Przybycie do Gołowlewa Anusi w przejrzysty sposób zamyka kompozycję utwo
ru, wyznaczoną przez kilka punktów-zdarzeń, które rozgrywają się z towarzyszeniem 
dwóch napojów; w pierwszej części powieści jest to przede wszystkim wódka -  autor 
ukazuje proces degeneracji obu braci, najpierw Stiepana, potem Pawła. Ich śmierć za
myka na dłuższy czas alkoholowy etap w życiu rodziny Gołowlewów. Po nim następuje 
okres trzeźwości, którego wyznacznikiem jest częstotliwość rodzinnych spotkań przy 
herbacie. Ostatnim punktem i zarazem punktem zwrotnym, jest przyjazd Anusi i zwią
zany z nim powrót alkoholu na Gołowlewowski stół. W ten sposób akcja zamyka się 
klamrą podkreślającą nieuchronność losu rodziny Gołowlewów.

Czemu jednak te dwie postaci -  Ilia Obłomow i Porfiry Gołowlew stały się bohate
rami jednego rozdziału? Czy coś łączy dobrego, łagodnego, nade wszystko ceniącego 
szczerość, gardzącego fałszem Obłomowa, „człowieka o gołębim sercu” z podstępnym, 
obłudnym manipulatorem, frazesowiczem i świętoszkiem? Wydaje się, że wszystko ich 
dzieli -  kontrast między nimi jest przecież oczywisty. Ale u źródeł tego kontrastu tkwi 
jednak pewne podobieństwo w przypadku obu bohaterów rytuał picia herbaty jest 
ściśle związany ze słowem. W obrazach przyszłego życia, kreślonych przez Ilię Iljicza, 
nigdy nie brakuje „szczerego słowa” -  Что в глазах, в словах, то и на сердце! Boha
ter nie koncentruje się jedynie na materialnej „gastronomicznej” stronie życia, choć ta 
zajmuje w nim znaczące miejsce, ale przykłada też dużą rolę do jej płaszczyzny moral
nej -  w swoich wizjach nie zapomina o takich wartościach, jak szczerość, dobro, przy
jaźń, które stanowią treść zarówno życia, jak i rozmów. Konkretne, bogate w szczegóły 
opisy rodzinnego czy przyjacielskiego czajepitija bohater zawsze uzupełnia „słowem” 
-  rozmową serdeczną i szczerą (разговор „задушевный”, „искренний”, „по душе”). 
Przeciwległy biegun stanowi dla Obłomowa Porfiry Gołowlew. Rodzinne spotkania przy 
herbacie organizowane przez Judaszka są zdominowane przez potok słów bohatera -  
obłudnych i fałszywych. Judaszek wykorzystuje potencjał semantyczny czajepitija, jego 
zewnętrzną formę, jak i pozytywne skojarzenia, które budzi, aby ukryć za nimi swoje 
podłe zamiary. Słowa w ustach Judaszka tracą swój prawdziwy, pierwotny sens, wskutek 
czego rzeczywistość widzialna zamienia się w pozór -  z rytuału pozostaje jedynie znak.

Przeciwstawienie postaw obu bohaterów pozwala interpretować je w kontekście ro
syjskiego przysłowia „Грех не в том, что в рот, а что изо рта”. Zawiera się w nim teza 
o ambiwalentnym charakterze języka, której autorem jest Jurij Łotman4. Badacz zauważa 
istnienie dwóch funkcji języka -  jedzenia i mowy -  tworzących parę zbudowaną na za
sadzie kontrastu. W przeciwstawieniu tym jedzenie występuje jako element pierwotny, 
prawdziwy i naturalny, a słowo -  przeciwnie -  jest fałszywe, dlatego stanowi źródło 
zła. Język zatem, jako organ mowy, w przeciwieństwie do języka -  organu służącego 
jedzeniu, jest grzeszny:

4 IO.M. Лотман, E. Погосян, От кухни до гостиной, [w:] IO.M. Лотман, История и типология 
русской культуры. Семиотика и типология культуры. Текст как семиотическая проблема. Семиотика 
бытового поведения. История литературы и культуры, Санкт Петербург 2002, s. 259.
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При этом язык как орган еды естествен и если он принимает участие в каких-либо грехах, то 
эти грехи легкие, быстро смываемые покаянием. Инос дело язык как орган речи"1.

W przypadku Obłomowa język jako organ mowy nie bierze udziału w grzechu (jeśli 
bohater ma na sumieniu jakiś grzech, to jest on związany z drugą funkcją języka -  to 
nieumiarkowanie w jedzeniu; zgodnie jednak z interpretacją Łotmana jest ono, w po
równaniu z grzechem dokonywanym za pomocą języka organu mowy, niegroźne). 
Rozpatrując w tym kontekście obłomowskie czajepitije, to „co do ust” pozostaje w har
monii z tym, „co z ust”, a zatem rytuał pozostaje spójny.

W odniesieniu natomiast do Judaszka częste picie herbaty i częstowanie nią osób 
z najbliższego otoczenia można odczytać jako potrzebę złagodzenia działania języka 
jako organu mowy. Takie zachowanie nie wynika jednak ze świadomości popełnianego 
grzechu, ze skruchy i potrzeby wynagrodzenia skrzywdzonym słowami, czyli tym, „co 
z ust”. Przeciwnie -  ma przede wszystkim za zadanie przytępić czujność tych, prze
ciwko którym słowa są skierowane. Mowa (język) obok zewnętrznej warstwy rytuału 
służy jako przyzwoita fasada, za którą ukrywa się zło. Tak więc brak spójności rytuału 
powoduje, że nie spełnia on swojej funkcji. To bodaj jedyny w rosyjskiej dziewiętnasto
wiecznej literaturze przykład, gdy ukształtowana przez tradycję semantyka czajepitija 
zostaje ś w ia d o m ie  wykorzystana jako zewnętrzne decorum, znak mający ukryć nie
przystające do niego treści.

1(1 Ibidem.



ROZDZIAŁ PIĄTY

„ОТЧАЯННЫЕ” I „ВИНОВАТЫЕ”. 
OPOZYCJA WINO-HERBATA W WYBRANYCH 

UTWORACH MICHAIŁA SAŁTYKOWA-SZCZEDRINA, 
NIKOŁAJA LESKOWA I LWA TOŁSTOJA

Państwo Gołowlewowie to utwór, w którym opozycja między herbatą a alkoholem 
zostaje zarysowana bardzo wyraźnie. Nie tylko w warstwie treściowej, ale i w płasz
czyźnie formalnej. A delikatną aluzję do tej opozycji odnajdziemy już na pierwszych 
stronach powieści.

Да ты что ж сам-то! водочки бы долбанул?
Сроду нс пивал.
Чаем одним напиваешься? Нехорошо, брат; оттого и брюхо у тебя растет. С чаем надобно 

тоже осторожно: чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокроту накопляет, а водка 
разбивает1.

Autorem powyższej teorii о szkodliwości herbaty jest Stiepan Gołowlew, brat Por- 
firegoWładimirowicza. W kontekście późniejszych zdarzeń rozmowa ta może posłużyć 
jako pomocny drogowskaz w interpretacji losów rodziny Gołowlewów, chociaż równie 
dobrze można słowa Stiepana Gołowlewa potraktować jako wymówkę pijaka, który, by 
usprawiedliwić swój nałóg, ucieka się do pseudonaukowych argumentów.

Jedni, jak Stepan Gołowlew, by usprawiedliwić nadużywanie alkoholu, przywołu
ją  na pomoc argumenty medyczne, inni, jak magnetyzer z opowieści Nikołaja Lesko- 
wa, posługują się argumentami religijnymi -  traktują swoje pijaństwo jako obowiązek 
chrześcijański i ofiarę ponoszoną dla współbraci. Bohater cierpi za innych, chroni ich, 
by nie popadli w szpony nałogu i za swą zbawczą misję domaga się szacunku. A ten 
najlepiej można wyrazić, stawiając mu kolejkę wódki:

Зачем же рассуждаю, этой привычке так уже очень усердствовать? Ты сс брось. 
Бросить? отвечает. Л-га, нет братец, мне этого бросить невозможно.
Почему же говорю, нельзя?
Л нельзя отвечает, по двум причинам: во-первых, потому что я, нс напившись вина, 

никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои 
христианские чувства нс позволяют.

М.Е. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы, Воронеж 1983, s. 27.
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Что же мол, это такое?
[...]

Да, вот ты отвечает, не хочешь этому верить... Так и все говорят... Л что, как ты полага
ешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь сс поднимет да возьмет: рад ли 
он этому будет или нет?

Спаси, мол, Господи! Нет, я думаю, не обрадуется.
А-га! говорит. Вот то-то и есть, а если же это так надо, чтобы я страдал, так вы 
уважайте же меня по крайней мерс за это и вели мне еще графин водки подать!2

W tym jednym żądaniu magnetyzerowi brakuje pokory. W pozostałych jest jej uoso
bieniem: świadomy ogromu zła, jakie wyrządził w przeszłości, obecnie swoje pijaństwo 
traktuje jak krzyż, jak pokutę za dawne grzechy. Z pokorą i zrozumieniem znosi cierpie
nia i pogardę, a wyrzuty sumienia obarczonego licznymi grzechami ucisza za pomocą 
alkoholu: только бы пьяным быть, про себя забыть3. Oto banalna i najczęstsza bodaj 
przyczyna alkoholizmu. Nic więc dziwnego, że tak jak Stiepan Gołowlew, również on 
łatwo z wódki na rzecz herbaty nie zrezygnuje:

Что это... ты чай пьешь?
Да, мол, чай. Хочешь и ты со мной пей.
Спасибо отвечает только я чаю пить не могу.
Отчего?
А оттого говорит что у меня голова нс чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне 
лучше еще рюмку вина подать!4

Czy ta wymiana zdań nie przypomina przytaczanej nieco wcześniej rozmowy z udzia
łem Stiepana Gołowlewa? Podobieństwo zawiera się tu w jasnym i jednoznacznym prze
ciwstawieniu dwóch napojów, a różnica polega jedynie na sposobie wyrażenia wyższości 
alkoholu nad herbatą. Choćby jednak słowa Stiepana brzmiały dla czytelnika żartobliwie 
(wszak wydaje się, że on sam jest przekonany o słuszności swego stwierdzenia i wygła
sza je z niezwykłą powagą), siła wódki bynajmniej nie przejawia się w tym, że мокроту 
разбивает. Jej siła jest znacznie większa i straszniejsza -  Stiepan odczuje ją na własnej 
skórze, wódka bowiem odniesie ostateczne zwycięstwo nie tylko nad herbatą, ale rów
nież nad samym Stiepanem. Oto, jaki przebieg ma ta skryta i nierówna walka:

Впереди у него был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с не
удержимою силой тянул его к себе. Этот ресурс напиться и позабыть. Позабыть глубоко, 
безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтоб и выкарабкаться из нес было нельзя. 
[...] Наконец он не выдержал.

Сегодня, брат, надо ночью штоф припасти сказал он однажды земскому голосом, нс 
предвещавшим ничего доброго.

Сегодняшний штоф привел за собой целый последовательный ряд новых, и с тех пор 
он аккуратно каждую ночь напивался. В девять часов, когда в конторе гасили свет и люди 
расходились по своим логовищам, он ставил на стол припасенный штоф с водкой и ломоть 
черного хлеба, густо посыпанный солью. Нс сразу приступал он к водке, а словно подкрады
вался к ней. Кругом все засыпало мертвым сном; только мыши скреблись за отставшими от 
стен обоями да часы назойливо чикали в конторе. Снявши халат, в одной рубашке, сновал он

2 Н.С. Лесков, Очарованный странник, Москва 2004, s. 136 137.
1 Ibidem, s. 137.
4 М.Е. Салтыков-Щедрин, ор. cit., s. 136.



„Отчаянные" i „виноватые”. Opozycja wino herbata w wybranych utworach... 91

взад и вперед по жарко натопленной комнате, по временам останавливался, подходил к сто
лу, нашаривал в темноте штоф и вновь принимался за ходьбу. Первыые рюмки он выпивал 
с прибаутками, сладострастно всасывая в себя жгучую влагу; мало-помалу биение сердца 
учащалось, голова загоралась и язык начинал бормотать что-то несвязное. Притупленное 
воображение силилось создать какие-то образы, помертвелая память пробовала прорваться 
в область прошлого, но образы выходили разорванные, бессмысленные, а прошлое не откли
калось ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно между ним и настоящей 
минутой раз навсегда встала плотная стена. Перед ним было только настоящее в форме на
глухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея пространства, и идея времени. 
[...] одна безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему нужно 
было заморить в себе чувство действительности до такой степени, чтоб даже пустоты этой не 
было. Еще несколько усилий и он был у цели5.

Cytowany powyżej fragment, z konieczności długi, jest w powieści najbardziej przej
mującym opisem powolnego umierania na skutek alkoholizmu. Ta wnikliwa obserwacja 
stopniowego rozkładu zarówno ciała, jak i psychiki, może budzić zarówno strach, jak 
i obrzydzenie, ale także zażenowanie. Jest ono wynikiem mimowolnego uczestnictwa 
w procesie, który ma przecież przebiegać w ukryciu i powinien pozostać najbardziej 
wstydliwą i upokarzającą tajemnicą. Kiedy matka zorientuje się, że jej syn jest bliski dna 
i kiedy zaprosi go wreszcie na herbatę w nadziei, że nieformalne okoliczności spotkania 
ułatwią porozumienie -  będzie już za późno. Mimo swej przebiegłości, Arina Pietrowna 
wykaże się wielką naiwnością. Proces psychicznego i fizycznego upodlenia Stiepana był 
już nieodwracalny.

Zdanie bardzo podobne do tego, które pada z ust Stiepana Gołowlewa (уменя голова 
не чайная, а у  меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!) 
odnajdujemy także w utworze Aleksandra Ostrowskiego /  koń się potknie (На всякого 
мудреца довольно простоты): Кто пьет чай, тот отчаянный -  mówi swatka Маг- 
fa i dziękując za zaproponowaną herbatę, zamiast niej prosi o wódkę. Kto zatem pije 
herbatę, ten zapewne jest w rozpaczy, ale widać również, że może być na odwrót -  kto 
jest w rozpaczy, ten musi pić wódkę. A już na pewno ktoś, kto pije wino (wódkę), jest 
winny (кто вино пьет, тот виноват).

Tę grę słów można kontynuować, sięgając po przykłady z wybranych utworów Lwa 
Tołstoja. I tak Fiedia, bohater dramatu Żywy trup (Живой труп) -  hulaka, krętacz i za
twardziały pijak czuje się winnym nieszczęścia swej żony i najlepszego przyjaciela. 
Za swój upadek natomiast wini właśnie alkohol (wino). W rozmowie z księciem Abre- 
kozowem, „człowiekiem, który się nad nim zlitował”, zwyczajem wszystkich pijaków 
próbuje znaleźć dla siebie usprawiedliwienie;

Вот уже десять лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, 
пожалел меня [... ] Как я дошел до своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то что вкус
но. Л что я ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. Я сейчас говорю 
с вами, и мне стыдно. Л уж быть предводителем, сидеть в банке так стыдно, так стыдно... 
И только, когда выпьешь, перестанет быть стыдно6.

5 Ibidem, s. 52 53.
6 Jl.II. Толстой, Живой труп, [w:] idem, Собрание сочинений в двадцати томах, Москва 1963, 

t. XI, s. 357.
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Kiedy jednak jest trzeźwy, uświadamia sobie ogrom swojej winy i bierze ją  na siebie: 
Теперь я не пьян и говорю всю правду. [...] если кто виноват, то я один1.

I jeszcze jeden przykład, tym razem z dramatu Potęga ciemnoty (Власть тьмы).

А ким . [...] Вино-то, вино-то, значит, что делает. Скверность!
Н и ки та . Вино? Что выпил? Это окончательно виноват, выпил с приятелем, проздравил* *.

Те przykłady wcale jednak nie oznaczają, że winą za zło wyrządzone innym można 
obarczyć wyłącznie alkohol. Takie wytłumaczenie byłoby zbyt proste. Zwłaszcza że dra
mat Potęga ciemnoty dostarcza jeszcze innych przykładów na to, że człowiek trzeźwy 
gotów jest dopuścić się najstraszniejszych zbrodni, być może o wiele gorszych od tych 
popełnianych pod wpływem alkoholu. A do dokonania tych czynów może wykorzystać 
całkiem niewinną, zdawałoby się, herbatę. I znów chciałoby się zacytować bohaterkę 
Aleksandra Ostrowskiego, Nastię Kruticką: Ах, этот чай! Вся беда-то от него... 
Rzeczywiście, herbata w cytowanym dramacie odgrywa fatalną rolę. Fakt, że wspo
mniana zostaje kilkanaście razy, nie pozostaje bez znaczenia, ale od częstotliwości poja
wiania się napoju istotniejsza jest jego moc. То „крепкий чай”, który ma moc usypiania 
i uśmiercania. W języku rosyjskim zwrot „напоить крепким чаем” oznacza „otruć”. 
W dramacie trucicielką jest Anisja, która kilkakrotnie, aż do skutku, poi herbatą „przy
prawioną” białymi proszkami swego męża Piotra. Działania proszków świadoma jest 
zarówno ona, jak i jej wspólniczka Matriona:

М атрена. [...] Что ж, говорю, чайком-то поила?
А н и сья . И не поминай. Помирал бы лучше сам. Все одно нс помирает, только греха на 
душу взяла. О-о! Головушка моя! И зачем ты мне давала порошки эти? [...]
М а тр ен а . Что ж, много извела?
А н и сь я . Два раза давала.
М а тр ен а . Что ж, нс приметно?
А н и сь я . Я сама в чаю пригубила, чуть горчит. А он выпил с часм-то, да и говорит: мне 
и чай-то противен. Я говорю: больному все горько. Да и жутко же мне стало, тетушка'1.

„Крепкий чай” objawia wreszcie swoją moc i Piotr umiera. Zbrodnia co prawda 
nie od razu wychodzi na jaw, ale pociąga za sobą następną, skutkiem czego Anisja i jej 
nowy mąż Nikita nie zaznają spokoju, a pozdrowienie Akima: „Pokój temu domowi” 
(Мир дому сему) nigdy nie będzie mogło się zrealizować. Na przeszkodzie szczęściu 
rodzinnemu stanie pijaństwo i rozwiązłość Nikity. Będący świadkiem gorszącej domo
wej awantury wywołanej przez pijanego syna, sprawiedliwy i bogobojny Akim w geście 
cichej rozpaczy („отчаяние”) odmawia wspólnego picia herbaty (уходит от чаю) 
i opuszcza synowskie progi. Na nic zdają się natarczywe nalegania Nikity; Akim nie 
może zasiąść do stołu z grzesznikiem, nawet jeśli to jego syn. Wypić herbatę wspólnie 
z nim znaczyłoby zaakceptować jego grzech, zgodzić się na niego i poniekąd stać się 
jego współuczestnikiem. Dodajmy, że po wyjściu Akima czajepitije już się nie odbędzie:

7 Ibidem, s. 382.
* Л.Н. Толстой, Власть тьмы, [w:] idem, op. cii., t. XI, s. 76. 
’ Ibidem, s. 54.
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Н и ки та . Д акудажты от чаю-то?
А ким . Уйду, потому, значит, нехорошо у тебя, значит, тас, нехорошо Микишка, тае, в доме, 
тас нехорошо. Значит, плохо ты живешь, Микишка, плохо. Уйду я.
Н и ки та . Ну, будс толковать. Садись чай пить. [...]
А к и м . [...] Грех, значит, за грех цепляет, за собою тянет, и завяз ты, Микишка в грехе . завяз 
ты, погруз ты, значит.
Н и ки та. Садись чай пить, вот и разговор весь.
А к и м. Не могу я, значит, тас, чай пить. Потому от скверны от твоей, значит, тае, гнусно мне, 
дюже гнусно. Нс могу я, тае, с тобой чай пить10 [wyróżn. moje M.Ch.].

Żal i rozpacz Akima wynikają z faktu, że jego jedyny syn, wychowywany w wierze 
prawosławnej, wybrał własną drogę, odrzucił zasady moralne wpajane przez ojca, a dyk
towane przez religię. A w wymiarze osobistym Akim po prostu brzydzi się grzechu, nie 
może zatem pić z Nikitą herbaty przy jednym stole.

Inaczej postępuje narrator w Sonacie Kreutzerowskiej (Крейцерова соната) -  on się 
nie brzydzi, nie gardzi herbatą zaproponowaną w przedziale pociągu przez towarzysza 
podróży, Pozdnyszewa, nie gardzi również nim samym. Nie przeszkadza mu nawet to, 
że Pozdnyszew również okazuje się grzesznikiem -  zabójcą. Jego opowieść o zdradzie 
małżeńskiej i zbrodni, stanowiąca zasadniczą część utworu, jest ciemna i gęsta jak her
bata nieodłącznie towarzysząca mu w podróży. Ta historia o miłości i namiętności ma 
w sobie coś trującego, jest jak „крепкий чай”. Jej narrator, nim rozpocznie opowiadanie, 
ostrzeże swego towarzysza, że herbata, którą częstuje, jest bardzo mocna. Uprzedza go 
niejako, że i opowieść należy do „mocnych”:

Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду.
О нет, помилуйте.
Ну, так нс угодно ли? Только крепок. Он налил мне чаю. Они говорят... И всё лгут... 

сказал он.
Вы про что? спросил я.
Да все про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать? 
Совеем нс хочу.
Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной 
было.
Да, если вам нс тяжело.
Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай. Или слишком крепок?"

Narrator jeszcze raz upewni się, czy jego towarzysz na pewno zechce go wysłu
chać i dopiero wtedy opowieść poleje się niczym struga herbaty ciemnej i mocnej Jak  
piwo”. On także należy do grona bohaterów zrozpaczonych, lub trafniej -  rozpaczliwie, 
zuchwałych (отчаянных). Łzy Pozdnyszewa pojawiające się w końcu opowiadania 
i powstrzymywany płacz jego słuchacza dopełniają tylko obrazu rozpaczy zawartego 
w opowiedzianej historii.

„Zrozpaczony zuchwały” i „winny” (отчаянный и виноватый) -  dwa stany psy
chiczne, lub stany duszy; oba ze znakiem ujemnym, i -  odpowiadające za nie, a jedno
cześnie mające stanowić antidotum -  herbata i wino. Chyba w żadnym z analizowanych

10 Ibidem, s. 83.
" Л.Н. Толстой, Крейцерова соната, [w:] op. cit., t. XII, s. 142.
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tutaj dotychczas przypadków ambiwalentność tych dwóch napojów, ale również łącząca 
je więź oraz dzielące różnice, nie wyrażały się tak jasno. I nawet jeśli skojarzenie tych 
dwóch napojów z pewnymi stanami ducha opiera się tylko na przypadkowym podobień
stwie brzmienia słów, to przytoczone przykłady dowodzą jego zasadności.



ROZDZIAŁ SZÓSTY

HERBATA PO KUPIECKU

Wśród niezliczonej liczby powiedzeń i przysłów funkcjonujących w języku rosyj
skim wiele dotyczy jednej z podstawowych sfer ludzkiego życia, jaką jest odżywianie. 
W powiedzeniach tych znalazł swe odzwierciedlenie stosunek do jedzenia w ogóle, ale 
wyrażają one również ten specyficzny sposób traktowania różnych pokarmów i napojów, 
który wykształcił się w określonym procesie historycznym, w szczególnych warunkach 
społecznych i obyczajowych. Z tego powodu pewne powiedzenia charakteryzują się bra
kiem uniwersalizmu i ich zrozumienie staje się możliwe dopiero po poznaniu kontekstu 
kulturowego, jaki towarzyszył ich powstaniu. Do tego rodzaju powiedzeń zaliczyć moż
na te, które bezpośrednio odnoszą się do picia herbaty. W porównaniu z powiedzeniami 
i przysłowiami, których treść dotyczy alkoholu (przede wszystkim wódki) i całego spek
trum jego oddziaływań na ludzką naturę, ich ilość nie jest imponująca. Słownik języka 
rosyjskiego autorstwa Władimira Dala1 podaje ich zaledwie sześć, pozostałe zaś nie są 
powiedzeniami w ścisłym znaczeniu tego słowa, nie mają charakteru aforystycznego, 
ale stanowią swego rodzaju metafory (na przykład „напоить крепким чаем” -  отра
вить; „такой чай, что сквозь него Кронштадт виден” -  жидкий чай; „вместе чай 
пить” купить, продать что, заключить обязательство; „чай с позолотой” -  чай 
с ромом i inne.). Spośród wspomnianych powyżej sześciu powiedzeń trzy zasługują 
na szczególną uwagę: „Где чаи там и немощи”, „По чаям ходить, добру не быть”, 
„По-купецки чай пьет, да не по-купецки расплачивается”1 2. Ostatnie z tych powiedzeń 
ma swoje korzenie w zwyczaju, który, zwłaszcza w XIX wieku, był w Rosji niezwykle 
powszechny. Zanim jednak przejdę do omówienia tego zwyczaju, przypomnę krótko 
drogę, jaką przebyła herbata, aby na stałe zagościć zarówno na kupieckich stołach, jak 
i w kupieckiej świadomości.

Herbata w Rosji od początku była ściśle związana ze środowiskiem kupieckim, nic 
więc dziwnego, że w tej warstwie społecznej znalazła sobie własne miejsce -  stałe i wy
jątkowe. Wynika to przede wszystkim z faktu, że to właśnie kupcy byli pośrednikami, 
dzięki którym herbata mogła się w Rosji upowszechnić i, co ważne, w ogóle tam się 
dostała. Nastąpiło to na początku XVII wieku, kiedy to zachodni kupcy wwozili na teren 
Rosji niewielkie jeszcze ilości herbacianego suszu. Później, gdy okazało się, że carowi 
Michaiłowi Fiodorowiczowi zasmakował napar z liści przywiezionych przez mongol
skiego chana, i gdy zaczął on szukać metod, które zapewniłyby stały i nieograniczony 
dostęp do herbaty, z pomocą przyszli także kupcy rosyjscy. Wiek XVII to czas, gdy

1 В.И. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, Москва 1998, t. IV, s. 580.
2 Ibidem.
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zaczęto nawiązywać pierwsze kontakty handlowe z Chinami, a już w XIX wieku zano
towano szybki i duży wzrost konsumpcji herbaty w Rosji, który dodał kupcom pracy 
i obowiązków, ale jednocześnie sprawił, że w szybkim tempie zaczęły się powiększać 
ich fortuny. Herbata stała się źródłem bogactwa niejednego kupieckiego rodu, ale naj
większe osiągnięcia na tym polu miały dwie rodziny: Botkinów i Popowów, których 
firmy od początku XIX wieku aż do rewolucji 1917 roku były wiodącymi w branży3.

Stały wzrost spożycia herbaty, obserwowany od początku XIX wieku, to skutek po
prawy sytuacji materialnej tak zwanych średnich warstw społecznych, w tym miesz
czaństwa i kupiectwa. Względny dostatek (będący między innymi wynikiem ożywio
nego handlu właśnie herbatą) spowodował, że dostępność herbaty w tych warstwach 
społecznych niepomiernie wzrosła, przyczyniając się do jej nieomal nieograniczonego 
spożycia. O ile z początku, czyli w wieku XVII i XVIII, picie herbaty mogło być rodza
jem nobilitacji społecznej -  w sytuacji, gdy wysoka cena tego napoju była barierą nie do 
przebycia dla zdecydowanej większości osób wywodzących się spoza kręgów arystokra
tycznych (nawet dla kupców), możliwość spożycia nawet jej niewielkiej ilości dawała 
pijącemu poczucie przynależności do lepszego środowiska -  o tyle w wieku XIX picie 
herbaty stało się zwyczajem powszechnym. Napój ten zagościł wówczas na stałe na ku
pieckich stołach, przeradzając się w stały element obyczajowości tej grupy społecznej.

Wśród kupieckich zwyczajów jednym z najbardziej charakterystycznych był ten, 
który towarzyszył zawieraniu umów handlowych i przeprowadzaniu innych transakcji. 
Sprawy te nie mogły odbyć się bez samowaru kipiącego na stole, przy którym dobijano 
targu. O tym, jak ważną rolę odgrywała herbata w życiu moskwian połowy XIX wieku 
pisał Nikołaj Polakow:

Ни одно тяжебное дело, ссора или мировое дело по коммерческим оборотам и т. п. никогда 
не обойдутся без чая. Чай у москвичей сеть благовидный предмет для всех случаев, напр. 
имеете ли вы какое-нибудь дело с кем-нибудь и вам нужно посоветоваться об этом деле.

Как бы нам уладить это дело? спрашиваете вы.
Да как отвечают вам пригласите его на чай.

Или:
Сходите с ним попить чайку вот и дело кончено. [...]
Если купцы спелись в цене, то идут пить чай, т.с. запивать могарыч4.

Władimir Gilarowski wspomina z kolei moskiewską traktiemię o nazwie „Giełda 
zbożowa” („Хлебная биржа”). Spotykali się w niej, jak sama nazwa wskazuje, hurtow
nicy handlujący zbożem. Traktiemia ta miała jedną cechę, odróżniającą ją  od innych 
tego typu miejsc -  panowała w niej wyjątkowa cisza:

Там заседали оптовики-миллионеры, державшие в руках все хлебное дело, и там делались 
все крупные сделки за чайком. Это был самый тихий трактир. Даже голосов нс слышно. Со
лидные купцы делают сделки с уха в ухо, разве иногда прозвучит:

Натура сто двадцать шесть [...].

’ Б.Ф. Егоров, Боткины. Преданья русского семейства, Санкт-Петербург 2004, s. 12.
4 11. Поляков, Москвичи дома, в гостях и на улице. Рассказы из народного быта, Москва 1858,

s. 294.
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На столах стоят мешочки с пробой хлеба. Масса мешочков на вешалке в прихожей... И на 
столах, в часы биржи, кроме чая ничего...5.

Kupcy mieli w traktiemiach swoje stałe miejsca, w których zawierali umowy na 
wielkie sumy:

У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были 
свои излюбленные столики. Приходили с покупателями, главным образом крупными про
винциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю. [...]

И вот за этим чаем, в пятиалтынный, вершились дела на десятки и сотни тысяч. И только 
тогда, когда кончали дело, начинали завтрак или обед6.

W tych samych traktiemiach były też zakątki, w których oddawali się nieokiełzna
nemu pijaństwu. Podczas zawierania transakcji solidni kupcy nie pili jednak alkoho
lu. Zbyt cenili własne pieniądze, by pozwalać sobie na ryzyko, jakie niosą zakrapiane 
spotkania. Bezpieczniej było pić herbatę, której działanie sprzyjało skupieniu i napiętej 
uwadze, niezbędnych przy przeprowadzaniu skomplikowanych nieraz operacji finanso
wych. Za to po pomyślnym zamknięciu spraw chętnie sięgano po mocne trunki, o czym 
świadczy zdanie: „А потом уж, после »делов«, завтракают и обедают”7 -  nieodłączną 
częścią tych, trwających wiele godzin, śniadań czy obiadów były szampany, wina, wód
ki, nalewki...

Bardzo dokładną literacką ilustrację powiedzenia „По-купецки чай пьет, да не по- 
купецки расплачивается”, a właściwie wyjaśnienie jego pierwszego członu, znajdzie- 
my natomiast w opowieści Tarantas (Тарантас) Władimira Sołłoguba:

В комнате, выкрашенной охрой, около одного из столиков сидели три купца: рыжий, черный 
и седой. Медный самовар дымился между их бород, и каждый из них, облитый тройным 
потом, вооруженный кипящим блюдечком, прихлебывал, прикрякивал, поглаживал бороду 
и снова принимался за работу. [...]

Вошел четвертый в синем изношенном армяке и остановился в дверях. [...]
Л чашечку?
Много доволен.
Одну хоть чашечку.
Благодарю покорно. Дома пил.
Эй, брат, чашечку!
Ей-богу, дома пил.
Полно. Выпей-ка вприкусочку на здоровье.
Нс могу, право.

Седой протянул чашечку Потапычу, а Потапыч, поблагодарив, выпил чашечку духом, 
после чего поставил ее бережливо на стол вверх дном на блюдечко и поблагодарил снова.

Ну вот знтак-то ладно. Спасибо, Потапыч. Ну-тка, еще чашечку.
Нет уж, сй-сй, невмоготу. Много доволен за ласку и угощение. Чувствительно благода

рен. Да я-с, Сидор Лвдссвич, к вашей милости с просьбой*.

5 В.Л. Гиляровский, Москва и москвичи, Москва 1968, s. 337.
6 Ibidem, s. 325.
7 Ibidem, s. 337.
* В.Л. Соллогуб, Тарантас, [w:] idem, Повести и рассказы, Москва Ленинград 1962, s. 234.
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Dalej następuje rozmowa na temat rodzaju przysługi i sposobu, w jaki ma ją  wy
świadczyć Sidor Awdiejewicz. Dla ścisłości należy dodać, że obiektem zainteresowa
nia uczestników spotkania również w tym przypadku jest pokaźna suma pieniędzy. Po
wyższy, dość długi cytat (i tak mocno skrócony) dowodzi, jak ważną rolę w sprawach 
handlowo-pieniężnych odgrywała w środowisku kupieckim obecność herbaty. Potapycz 
początkowo zdecydowanie wymawia się od filiżanki napoju, tłumacząc się, że pił już 
w domu, ale jego zachowanie to nic innego jak rodzaj gry, której zasady znają obie stro
ny -  częstujący i częstowany. Szereg następujących po sobie najuprzejmiejszych zapro
szeń do przyjęcia poczęstunku, przeplatany równie grzecznymi odmowami, składa się 
na niezbędny rytuał stanowiący uwerturę do sprawy zasadniczej, a w konsekwencji do 
jej pomyślnego załatwienia. Uprzejmości, które na przemian wyświadczają sobie Sidor 
Awdiejewicz oraz Potapycz (pierwszy wyraża swoją wdzięczność i zadowolenie ze sko
rzystania przez Potapycza z zaproszenia, drugi dziękuje za poczęstunek) są podstawą do 
stworzenia właściwej atmosfery i przygotowują grunt do dalszego postępowania. W ten 
sposób kupcy jakby dają sobie do zrozumienia, że mają względem siebie szczere zamia
ry, darzą się wzajemnym zaufaniem i akceptują warunki przez siebie stawiane4. Wspól
ne picie herbaty ma istotny wkład w budowę sprzyjającego klimatu, niezbędnego przy 
zawieraniu umów handlowych, a ponadto w symboliczny sposób podkreśla wspólnotę 
interesów. Jest jednocześnie elementem dodającym powagi (przy herbacie nie były po
ruszane żadne błahe i obojętne tematy; oprócz kurtuazyjnych zapytań o zdrowie najbliż
szych krewnych, rozmowy toczyły się wokół tematów ściśle handlowych) i znaczenia 
podejmowanym działaniom, otaczając je aurą wyjątkowości. Albowiem tylko poważne 
sprawy wymagają szczególnej oprawy, a wagi swej działalności handlowej, этого важ
ного двигателя народного благоденствия™, kupcy byli pewni: А уж, нричнательно- 
то сказать, об прихотях да турусах думать и не приходится".

Cała powyższa scena zajmuje w powieści prawie trzy strony trzeba więc przyznać, 
że aby „по-купецки чай пить” należało się wykazać dużą wytrzymałością. I to wcale 
nie mniejszą niż w przypadku picia alkoholu. W literaturze, we wspomnieniach różnych 
autorów, ale i w opracowaniach opisujących życie codzienne ludności rosyjskiej, odnaj- 
dziemy przykłady zapamiętałego picia herbaty, bardziej niż przyjemne spędzanie wolne
go czasu przypominającego ciężką pracę fizyczną, wyciskającą z pijącego siódme poty. 
Ot, choćby jak bohaterowie opowieści Tarantas w cytowanym powyżej fragmencie; 
[...] каждый из них, о б ли т ы й  т р о й н ы м  пот ом , во о р у ж ен н ы й  кипящим 
блюдечком, прихлебывал, прикрякивал, поглаживал бороду и снова п р и н и м а л с я  
за  р а б о т у  [wyróżn. moje -  M.Ch]. Inny, podobny przykład pochodzi z opracowania 
Aleksandra Tereszczenko z połowy XIX wieku:

’ Sformułowania o zaufaniu i szczerości zamiarów nic są bezpodstawne. Obserwującego cytowaną scenę 
bohatera Iwana Wasilicwicza szokuje odkrycie, że kupcy przekazują sobie, czy też pożyczają, znaczne sumy 
pieniędzy, nic żądając w zamian pokwitowania ani weksla: Да если б он от меня потребовал расписку, 
я бы ему его же деньгами рожу раскроил. / . . . /  Одного слова достаточно / . . . /  они торгуют, может 
статься, на мильон рублен серебром в год, а весь расчет на каких-нибудь лоскутках, да и то так 
только, для памяти (236). Słowa te mogą być pomocne w interpretacji drugiego członu przywoływanego 
już powiedzenia „по-купецки чай пьет, да нс по-купецки расплачивается”.

10 Ibidem, s. 237.
" Ibidem, s. 236.
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На севере России чай заменяет приятное препровождение времени [...]. С м у ж и к а  л ь е т  
пот гр ад о м , он пьет нс переводя духу; оботрется полой и снова за чашечку [wyróżn. moje

M.Ch.]12 *.

A Borys Jegorow w swoich wspomnieniach przytacza opowieść ojca o przyzwycza
jeniach woźniców sprzed rewolucji:

После нескольких часов езды на морозе ямщик останавливается у трактира, заказывает це
лый самовар (с заварочным чайником) и связку кренделей и начинает пить первые чашки 
чая, сидя в тулупе. Потом снимает тулуп, остается в зипуне и так далее; когда доканчивает 
самовар, он уже сидит в одной нижней рубашке11.

Po tego rodzaju lekturze nasuwa się wniosek, że rosyjski kupiec (zresztą tak jak i woź
nica czy chłop) cenił sobie ekstremalne doznania. Czy takie gorliwe pochłanianie ogrom
nej ilości gorącej herbaty na raz, gdy pot występuje na czoło i nawet w samej koszuli 
jest zbyt gorąco, nie przypomina kąpieli w rosyjskiej łaźni, w której im więcej wilgoci 
i im wyższa temperatura, tym dla ciała (ale i ducha) lepiej? Twierdzącą odpowiedź na to 
pytanie znajdziemy w dramacie Aleksandra Ostrowskiego Szukaj, a znajdziesz {За чем 
пойдешь, то и найдешь). Poniższa wymiana zdań odbywa się w scenie pierwszej:

Б а л ь з а м и н о в а  (пьет чай). Хорошо теперь, Матрена, чайку-то, после бани-то!
М атрен а . Уж зто на что лучше! По всем жилкам, по всем суставам пройдет14.

Herbata zatem to nieodłączny element kupieckiego życia, zarówno zawodowego, 
jak i domowego. Dowody na to znajdziemy nie tylko w literaturze, ale i w malarstwie. 
Najlepszym przykładem są obrazy malarza i scenografa Borysa Kustodijewa, którego 
twórczość w ogromnej mierze była inspirowana barwnym światem przedrewolucyjnej 
kupieckiej Rosji. Spośród motywów, po które najczęściej sięgał Kustodijew, jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych po dziś dzień jest młoda, tęga kupcowa pijąca ze spodka 
herbatę. Otoczona przyborami do herbaty, słodyczami i owocami, zakorzeniła się w świa
domości społecznej jako kwintesencja rosyjskiego (już nie tylko kupieckiego) czajepi- 
tija, a jej wizerunek zdobi współczesne opakowania sprzedawanej w Rosji herbaty. Za
interesowanie życiem moskiewskich kupców znalazło odzwierciedlenie w wielu innych 
obrazach Borysa Kustodijewa. Malarz doskonale wiedział, że samowar jest nieodłącz
nym atrybutem rosyjskiego kupca i niezbędnym elementem wyposażenia kupieckiego 
domu. Wskazują na to niektóre jego obrazy, na przykład wymieniona już „Купчиха за 
чаем”, a także „Купец -  сундучник”, „Купчиха и домовой”, „Голубой домик”, „Гос
тиный двор” czy „Чаепитие”15. Dodajmy, że fascynacja kupieckim światem sprawiła, 
iż Kustodijew malarz stał się także scenografem; na samym początku XX wieku osoby 
blisko związane z moskiewską sceną zwróciły uwagę na bliskie pokrewieństwo sztuki 
Kustodijewa z tym, co kilkadziesiąt lat wcześniej inspirowało i zajmowało Aleksandra 
Ostrowskiego, i zaproponowały mu współpracę. Związek Borysa Kustodijewa z teatrem

12 Л.В. Терещенко, Быт русского народа, Санкт-Петербург 1848. Cyt. za И.И. Шангина, Русский 
традиционный быт, Санкт-Петербург 2003, s. 236.

11 Б.Ф. Егоров, Воспоминания, Санкт-Петербург 2003.
14 Л. Островский, За чем пойдешь, то и найдешь, [w:] idem, Полное собрание сочинений, Москва 

1950, t. II, s. 345. Dalej cytuję według tego wydania, tom i stronę podaję pod cytatem.
15 Zob. И.Т. Ростовцева, Борис Кустодиев, Москва 1971.
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trwał wiele lat, a jego owocem stały się liczne projekty dekoracji i kostiumów do sztuk 
Aleksandra Ostrowskiego właśnie.

Na początku niniejszego rozdziału przytoczyłam kilka powiedzeń, spośród których 
jedno („По-купецки чай пьет, да не по-купецки расплачивается”) poddaje się sto
sunkowo łatwej interpretacji. W porównaniu z nim dwa pozostałe wydają się dosyć 
tajemnicze i jednocześnie prowokujące; dlaczego herbata miałaby być przyczyną nie
mocy, skoro od dawna znane są jej wręcz zdrowotne właściwości? Albo dlaczego picie 
herbaty miałoby wróżyć zły obrót spraw, skoro obecność samowaru była warunkiem 
pomyślnych transakcji? Jeśli zaś do tych powiedzeń dodamy jeszcze jedno -  „С чая 
лиха не бывает”16, które jawnie zaprzecza znaczeniu dwóch pierwszych - wtedy ich 
interpretacja stanie się jeszcze trudniejsza. Bez wątpienia herbata nie pozostawiała Ro
sjan obojętnymi, budząc w nich, jak widać, skrajnie ambiwalentne uczucia. Spróbujmy 
zatem odpowiedzieć na pytanie, co może leżeć u podstaw takich rozbieżności w ocenie 
tego bądź co bądź nieszkodliwego napoju. Z pomocą i w tym przypadku przyjdzie lite
ratura, a dokładniej utwory przywoływanego już Aleksandra Ostrowskiego - dramaturga 
i znawcy zarówno kupieckiego, jak i mieszczańsko-urzędniczego świata.

Zastanówmy się najpierw, co może kryć się za słowami „с чая лиха не бывает”. 
Biorąc pod uwagę, że na handlu herbatą wyrosła niejedna kupiecka fortuna, można by 
uznać, że rzeczywiście napój ten znacząco przyczynił się do zwiększenia ilości dobra 
w świecie, zwłaszcza dobra materialnego. Nie ta jednak okoliczność przyczyniła się do 
powstania tego powiedzenia. Chodzi tu o coś innego otóż wypicie nawet dużej ilości 
herbaty nie niesie z sobą przykrych następstw, nieodłącznych przecież od przedawko
wania napojów alkoholowych17. Skoro więc picie herbaty jest bezpieczne i nie niesie 
przykrych konsekwencji, to dlaczego tam, „где чаи там и немощи”, „по чаям ходить, 
добру не быть”? Takie sformułowania można interpretować różnie, lecz tutaj skupię 
się na ich kontekście literackim. Wprawdzie w dramatach Aleksandra Ostrowskiego, co 
może dziwić, bohaterowie nie piją herbaty zbyt często, a jej obecność nie jest przez au
tora szczególnie podkreślana, ale tym bardziej te rzadkie przypadki zasługują na uważną 
analizę.

Przyjrzyjmy się najpierw, jakich słów używają bohaterowie, gdy wypowiedzi dotyczą 
herbaty: „Что такое чай? Вода! А вода ведь она вред делает, мельницы ломает”(3а 
чем пойдешь, то и найдешь), „Чай грудь cyiuwf'(Воспитанница), „Кто пьет чай, тот 
отчаянный”(/7а всякого мудреца довольно простоты), „Ах этот чай! Вся беда-то 
от него”(//е было ни гроша, да вдруг алтын). Z tych określeń wyłania się bynajmniej 
nie niewinny, codzienny napój, przeciwnie -  można pomyśleć, że bohaterowie mają na 
myśli jakąś groźną miksturę, niebezpieczną, zgubną i przynoszącą rozpacz, posiadającą 
właściwości, o które herbatę trudno podejrzewać. To nie ten sam napój, który zbliża 
ludzi, tworzy atmosferę ciepła i życzliwości, rozgrzewa zziębnięte ręce i serca. W dra
matach Aleksandra Ostrowskiego herbata bywa źródłem nieszczęścia i nie bez przyczy
ny bohaterka jednego z utworów zauważa, że „кто пьет чай, тот отчаянный”. Sceny 
czajepitija w takim ujęciu, z jakim mamy do czynienia w utworach Aleksandra Puszki

16 Н.И. Шсйко, Пословицы и поговорки русского народа, Москва 2006, s. 141.
17 Taką interpretację uzasadniają liczne powiedzenia, które z jednej strony traktują o szkodliwości 

alkoholu, jak пр. „Вино вину творит”, a z. drugiej przeciwstawiają alkohol herbacie: „Чай нс водка, много 
нс выпьешь”.
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na lub Fiodora Dostojewskiego, w sztukach Aleksandra Ostrowskiego to rzadkość, tym 
bardziej więc warto zwrócić uwagę na ich znaczenie.

W drugim akcie komedii Nie było grosza, aż tu nagle złoty (Не было nu гроша, 
да вдруг алтын) scena z herbatą jest jedną z kluczowych w konstrukcji dramatu. Tu 
organizatorką małego herbacianego przyjęcia jest Nastia Kruticka, biedna sierota, krew
na uważanego za nędzarza kupca Krutickiego, którą przez pewien czas wychowywała 
matka chrzestna -  dama światowa i stosunkowo bogata. Niestety okoliczności zmuszają 
Nastię do powrotu do kupieckiego domu, w którym dziewczyna musi przystosować się 
do warunków bardzo odbiegających od tych, które panowały w domu majętnej krew- 
niaczki. Chociaż pobyt u ciotki nie trwał długo, dziewczyna zdążyła przyzwyczaić się 
do wygód, a ponieważ o tym, co dobre, nie da się łatwo zapomnieć, rozpieszczana przez 
ciotkę Nastia -  девушка избалованная, и кофейку, и чайку, того, другого (VI, 153) 
-  marzy. Marzy о tym, со w jej obecnych warunkach jest nieosiągalne, a co jawi się jej 
szczytem elegancji i synonimem wytwornego świata, który nieszczęśliwym zrządze
niem losu musiała porzucić. Tak przynajmniej myślą osoby z jej najbliższego otoczenia 
oraz sąsiedzi, którzy w marzeniach Nastii widzą jedynie przejaw próżności i zepsucia. 
A przecież w ten sposób wyraża się jedynie tęsknota dziewczyny za normalnym domem 
i życzliwym, kochającym i kochanym człowiekiem, któremu można podać filiżankę 
własnoręcznie przygotowanej herbaty. Cóż bowiem lepiej niż ona pozwoli, według Na
stii, wyrazić jej uczucia?

Н астя. Лх, как жаль, что у меня денег нет.
Л н н а. Ну, а если б были, что ж бы ты сделала?
Н астя. Вот что; наняла бы хорошенькую квартирку, маленькую, маленькую, только чис
тенькую; самоварчик завела бы, маленький, хорошенький. Вот зашел бы Модест Григорьич, 
стала бы я его чаем поить, сухарей, печенья купила бы. [...] Ах, тетенька, вы представить 
себе нс можете, какое это наслаждение принимать у себя любимого человека, а особенно 
наливать ему чай сладкий, хороший!

(VI, 167)

Jakże niewinnie brzmią te słowa, a do tego jak skromne wymagania ma Nastia! I oto 
te skryte niewinne marzenia mają szansę się spełnić. Gdy okazuje się, że miły sercu 
Nastii mężczyzna postanawia złożyć jej wizytę, być może nawet zechce poprosić ją  
o rękę, z pomocą skonsternowanej dziewczynie przychodzą sąsiedzi. Pożyczają włas
ny samowar i niezbędne przybory do herbaty, a stolik pomagają ustawić na zewnątrz, 
w ogrodzie, by ukryć nędzę panującą w domu. Samą herbatę Nastia kupuje za własne 
pieniądze ofiarowane jej przez okolicznych kupców jako datek dla ubogiej panny na 
wydaniu. Trzeba dodać, że Nastię wiele kosztowała ta herbata, nie tylko w sensie ma
terialnym, ale i emocjonalnym. Wstyd, upokorzenie, żal i rezygnacja -  to uczucia, któ
re towarzyszyły jej podczas zbierania gotówki. Okupiona taką ofiarą herbata stanowiła 
dla dziewczyny tym większą wartość. Kiedy więc pojawia się samowar i wszystko, co 
potrzebne, by zasiąść do herbaty, czyniąc zadość wymaganym formom, wydaje się Na
stii, że wreszcie uśmiechnie się do niej szczęście. Okazuje się jednak, że za skwapliwą 
uprzejmością sąsiadów i ich miłymi słowami kryją się uczucia, których w żaden sposób 
nie można nazwać szlachetnymi. Przeciwnie -  powoduje nimi zazdrość o rzekomo nie
zwykle bogatego narzeczonego, a ich intencją jest pognębienie młodej sąsiadki. Gdy 
spotkanie trwa w najlepsze, gdy dzięki zabiegom i staraniom Nastii atmosfera staje się
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prawie sielankowa i gdy prawie spełnia się jej marzenie, w chwili, gdy gość zachwala 
zalety i niezwykłą słodycz herbaty:

Н астя  (наливая стакан чаю). Нс прикажете ли чаю?
Б а к л у ш и н . Покорно вас благодарю (берет стакан).
Н астя . Нс знаю, хорошо ли я хозяйничаю. [...]. Сладко ли вам налила?
Б ак л у ш и н . Превосходно. Отличный чай, отличные сухарики.
Н а стя. Ах нынче и погода какая! И все так... Нс угодно ли вам еще?
Б а к л у ш и н . Позвольте (подаетстакан).
Н астя , (наливая). Ах, как мне весело, что мой чай вам нравится. Мне так ото приятно слы
шать от вас. (Подает стакан). Нс правда ли, у нас хорошо? Мы живем, конечно, небогато, но 
за то тихо, покойно.

(VI, 176 177)

-  na scenę wkraczają sąsiadki. Ordynarnie i bezpardonowo żądają natychmiastowego 
zwrotu samowaru, stolika i chustki. Wyrywają z rąk przerażonej i śmiertelnie zawsty
dzonej Nastii to, co przed chwilą z uśmiechem pożyczały. Dla biednej dziewczyny to 
prawdziwy cios, tym mocniejszy, że wspólna herbata to przecież zazwyczaj moment 
szczególnego spotkania -  czas intymności, bliskości, zgody i życzliwości. Sąsiadki wy
kazały wielką perfidię; przypomnijmy, że brak samowaru oznaczał jedno skrajną nę
dzę"1. Tak więc Modest Grigorycz Bakłuszyn dowiedział się o wszystkim, co wstydliwie 
chciała ukryć przed nim Nastia -  o jej biedzie i o prymitywizmie środowiska, w którym 
przyszło jej żyć. 1 to właśnie w odpowiedzi na okrzyk Modesta Bakłuszyna, w którym tli 
się jeszcze resztka nadziei, próba pocieszenia, że jeszcze wcale nie jest tak źle: Вам еще 
далеко до крайности, вы пьете хороший чай! Nastia z rozpaczą odpowiada: Ах этот 
чай! Вся беда-то от него (VI, 181).

Nastia Kruticka nie jest przypadkiem odosobnionym; wśród bohaterów Aleksandra 
Ostrowskiego raczej nie znajdziemy ludzi pijących herbatę ot tak, z radością, dla przy
jemności i całkiem bezinteresownie. Wręcz przeciwnie. Na przykład mieszkańcy miasta 
Briachimowa herbatę piją z jakąś masochistyczną wprost przyjemnością. Po zjedzeniu 
kapuśniaku i siedmiu godzinach snu sięgają po samowar, by wprawić się w stan tajem
niczej, „третьей тоски”:

Т ав р и л о . А вот около вечерен проснутся, попьют чайку до третьей тоски...
И ван. До тоски! Об чем тосковать-то?
Т ав р и л о . Посиди за самоваром поплотнее, поглотай часа два кипятку, так узнаешь. После 
шестого пота она, первая-то тоска, подступает...

(VIII, 158)

Gdy więc jedni piją herbatę, by się umartwiać, to inni po to, żeby zamanifestować 
swoje przekonania, tak jak czynił Wasilij Nikołajewicz Żadow, postać z komedii Intrat
na posada (Доходное место). Jego przekonania, choć są niebywale szlachetne, to wy
kluczają bohatera ze środowiska, w którym się obraca. Żadow - przedstawiciel нового 
поколения образованных, честных людей, мучеников правды (II, 108) wyznaje po
glądy, które pozostają w całkowitej sprzeczności z zasadami rządzącymi otaczającym go 
urzędniczym światem. Żadow nie może zdobyć akceptacji wuja zajmującego wpływowe

IH Także w powieściach Biedni ludzie i Biesy, aby określić stopień nędz.y bohaterów (Makarego Dicwusz- 
kina oraz kapitana Lebiadkina), narrator zaznacza, że obaj oni nic posiadali „nawet” własnych samowarów.
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stanowisko ani kolegów urzędników, ani tym bardziej nie może liczyć na zdobycie ty
tułowej intratnej posady. Żadow jest idealistą, który nie utracił jeszcze wiary w czło
wieka (я еще не потерял веру в человека, II, 48) i wierzy, że tylko własną wytężoną 
pracą zdobędzie środki na godne życie i utrzymanie siebie oraz młodej żony. Nie ukry
wa swych niepopularnych i śmiesznych w mniemaniu otoczenia poglądów. Potrafi je 
wyrazić bezpośrednio, w sposób werbalny, co czyni wtedy, gdy głośno potępia wszech
obecne łapówkarstwo i obłudę. Również swoim zachowaniem daje do zrozumienia, że 
odcina się od świata, w którym jedyną wartością jest pieniądz. Wyrazem tej postawy jest 
jego niechęć do alkoholu -  Żadow „nie pije” (II, 80). Ta cecha Wasilija Nikołajewicza 
wychodzi na jaw w akcie trzecim, rozgrywającym się w traktiemi. Gdy inni urzędnicy, 
świętując otrzymaną przez jednego z nich sporą łapówkę, popijają wódkę, wino i szam
pana, Żadow ogranicza się do herbaty. Na wszelkie zachęty i zaproszenia rozbawionych 
urzędników młody idealista odpowiada wytrwale: „не пью”. W rozbawionym pijanym 
towarzystwie Żadow przy swojej herbacie jest jak samotna wyspa. Herbata tworzy wo
kół Żadowa rodzaj zamkniętej przestrzeni oddzielającej go od pozostałych. Młody czło
wiek nie chce jej opuszczać. Takie ma zasady. A zatem i tutaj herbata nie daje pijącemu 
przyjemności, dodatkowo jest czynnikiem podkreślającym wyobcowanie bohatera.

Б с л о г у б о в  (наливает бокал и подносит Жадову). Уж я, братец, от вас не отстану. [...] Вы
кушайте! Для меня теперь это ничего нс значит-с. Будемте жить по-родственному.
Ж адов. Нельзя нам с вами жить по-родственному.
Б с л о г у б о в . Отчего жс-с?
Ж а д о в. Нс пара мы.

(11,78)

Żadow daje Biełogubowowi do zrozumienia, że nie akceptuje jego postawy, a w kon
sekwencji, że z n i m nie będzie pił, ale już za chwilę podejmuje rozmowę z Dosu- 
żewem, młodym adwokatem, który tak samo jak Żadow brzydzi się łapówek. Ta oko
liczność sprawia, że Dosużew jest dla Żadowa odpowiednim kompanem, zarówno do 
rozmowy, jak i do kieliszka:

Д о су ж ее . Поступил я на маленькое жалованье, взяток брать не могу душа не переносит
[...]. Уж коли нс ехать, так давайте, выпьем. Василий, водки!
Ж адов. Я нс пью.
Д о с у ж с в. Где вы родились? Ну, да это вздор! Со мной можно.

(II, 79)

Żadow ulega wreszcie namowom i wypija z nowym znajomym kilka kolejek, które 
natychmiast stają się źródłem wyrzutów sumienia: Нет! Пить нехорошо! Ничего не 
легче -  еще тяжелей (II, 81). То sprzeniewierzenie się własnym zasadom jest pierw
szym potknięciem i jednocześnie zapowiedzią drugiego, które już wkrótce stanie się fak
tem. Żadow podda się woli żony, która żąda, by wystarał się on o posadę umożliwiającą 
branie dużych łapówek. Zgnębiony, skruszony i ledwie żywy ze wstydu Żadow zjawia 
się u wuja i postępuje wedle życzenia żony. Jak określa to będący świadkiem sceny Ju
sów, Żadow „porzuca filozofię” (II, 108). Jednak tylko na chwilę. Ale niespodziewana 
wiadomość o tym, że wuja łapówkarza wreszcie dosięgła sprawiedliwość, przywraca 
młodzieńcowi wiarę w dotychczasowe ideały: Я  могу поколебаться, но преступления 
не сделаю; я могу споткнуться, но не упасть (II, 109). Wasilij Żadow powraca do
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swojej „filozofii” i nieoczekiwanie okazuje się jednym z tych ludzi, którzy w rosyjskiej 
literaturze rozpatrywanego tutaj okresu charakteryzują się jasno sprecyzowanymi, ale 
niekonwencjonalnymi poglądami, a przy tym unikają alkoholu, będąc wielkimi amato
rami herbaty14 * * * * 19.

Aleksander Ostrowski w przeważającej liczbie swoich utworów potępiał zwyczaje 
panujące w różnych środowiskach, przede wszystkim kupieckim i urzędniczym. Dema
skował ich obłudę, niemoralność i upadek. Przywołane powyżej perypetie wielbicieli 
herbaty -  Nastii Krutickiej i Wasilija Żadowa -  to jeszcze jeden dowód krytycyzmu 
autora wobec rzeczywistości, w której zasady współżycia społecznego są zachwiane, 
a obyczaje stają się nieobyczajne. 1 mimo że herbata zostaje obdarzona przez boha
terów niejednego dramatu określeniami o jednoznacznie pejoratywnym znaczeniu, 
co czasami ma służyć uwypukleniu pewnych charakterologicznych wynaturzeń postaci, 
to przecież nie picie harbaty jest niemoralne; do patologii opisywanych przez Aleksan
dra Ostrowskiego należy zaliczyć pijaństwo doprowadzone niejednokrotnie do absur
dalnych form.

W dramacie Panna bez posagu {Бесприданница) bogaci kupcy od samego rana piją 
szampana, nalewając go z imbryka na spodeczki dla niepoznaki, aby uniknąć komenta
rzy osób postronnych -  z jednej strony nie brakuje tej scenie komizmu, z drugiej -  ta
kie zachowanie kupców jest oznaką ich rozpasania. W utworze Gorące serce {Горячее 
сердце) zostały opisane szaleństwa kupca, który nie wiedząc, jak i na co wydać pienią
dze, szampanem każę podlewać grządki w ogródku20.

Dramaty Aleksandra Ostrowskiego, podobnie jak powieść Tarantas, przedstawiają 
określone środowiska i ich obyczaje, wśród których picie określonych napojów (herbaty 
i alkoholu) jest integralną częścią obyczajowości i w ren sposób funkcjonuje w utwo
rach. Próżno doszukiwać się w owych napojach ukrytych znaczeń i naddanych sensów. 
Nie są narzędziami umożliwiającymi bohaterom prezentowanie poglądów i wyrażanie 
idei (wyjątek może stanowić Wasilij Żadow, ale w jego przypadku widać, że postawa 
niepijącego urzędnika była pozorem). Tak więc w zaprezentowanych utworach napo
je są „bezideowe”, służą przede wszystkim wiernemu zaprezentowaniu rzeczywistości 
i panujących w danym środowisku obyczajów. Z tego też powodu nie wstępują z sobą 
w żadne specyficzne relacje, nie tworzą szczególnych związków ani też opozycji. 
Jedynym przeciwstawieniem herbaty i alkoholu, o jakim można mówić, jest właśnie

14 Ochr7.czony przez wuja „głodnym filozofem” Żadow wykazuje pod tym względem zaskakujące po
dobieństwo do bohaterów Fiodora Dostojewskiego. Przywołana scena w trakticmi przypomina nawet nieco
sceny Zbrodni i kary sprzed zabójstwa i po zabójstwie staruszki lichwiarki, w których Raskolnikow, nama
wiany przez posługacza do zamówienia wódki, zdecydowanie odmawia i żąda jedynie herbaty. W postawie
obu bohaterów wyraża się sprzeciw. Obaj wyłamują się z obowiązujących zasad Raskolnikow przygotowuje
się do pogwałcenia norm moralnych, Żadow Jedynie” protestuje przeciwko normom obowiązującym w jego
środowisku społecznym.

20 Obszerniej na temat pijaństwa i roli alkoholu w dramatach Л. Ostrowskiego zob. B.B. Ожимкова, 
«Нам трактир дороже всего!» (тема пьянства в произведениях А.П. Островского), [w:] Щслыковскис 
чтения 2005, А.И. Островский; личность, мыслитель, драматург, мастер слова. Сборник статей, 
Кострома 2006, s. 57-68.
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to związane z obyczajowością; przyjęło się bowiem, że alkohol towarzyszył sytuacjom 
odświętnym, czasowi wolnemu od pracy, podczas gdy herbata związana była z czasem 
wytężonego wysiłku. I to założenie nie ma jednak stałego i utrwalonego charakteru, 
a odstępstwa od niego nie są wcale rzadkością. Analizowane w niniejszym rozdziale 
utwory stanowią zatem przede wszystkim bogaty materiał poznawczy, który jest cennym 
uzupełnieniem niniejszej monografii.





ROZDZIAŁ SIÓDMY

RYTUAŁ NIESPEŁNIONY -  CZYLI O SAMOTNOŚCI 
W DRAMATACH ANTONIEGO CZECHOWA

Samowar wrze! skonstatował Anthony aforysta.
Pewno, że wrze. I eo najważniejsze, szumi. Z początku śpiewa, a potem szumi. Kiedy szumi, 

to znaczy, że woda tryska białym zdrojem zaczynał od nowa swoją ulubioną śpiewkę Kostia.
I wtedy trzeba pić herbatę popisał się Anthony wyuczoną lekcją.
I wtedy trzeba zaparzyć herbatę uściślił Kostia.
A samowar szumi. Pijc się herbatę, a samowar wciąż szumi z chytrą miną ciągnął Anthony.
Do czego zmierzasz? Konstanty nic tracił czujności.
Widziałem w filmach. Według Czechowa. Trzy siostry. Piją herbatę. A samowar szumi. Zaparzają.

Potem dolewają. Znów szumi. Znów dolewają. Znów zaparzają. A samowar kipi. Węgiel jest czerwo
ny. Dym bucha. Albo para. Sześć godzin kipi, a może i całą dobę woda jest przegotowana!1

Ten żartobliwy dialog pochodzący z powieści Zinovy Zinika ilustruje, w jaki spo
sób bywa postrzegany przez cudzoziemca rosyjski zwyczaj picia herbaty. Obserwacja 
Anglika, choć powierzchowna i odwołująca się do powszechnego stereotypu, według 
którego główne rozrywki Rosjanina to kąpiel w łaźni oraz picie herbaty i wódki, jest 
bardzo charakterystyczna. Opisuje to, co z punktu widzenia cudzoziemca jest dziwne 
i wyjątkowe, a zatem, by użyć określenia Jurija Łotmana -  jest pewnego rodzaju eksce
sem, zaś dla obserwatora miejscowego, zakorzenionego w danej kulturze, stanowi tylko 
естественный ход вещей, утвержденный порядок (обычай и нравы)1 2, niebędący 
niczym szczególnym.

Nie przypadkiem Anglik przywołuje właśnie dramat Czechowa Trzy siostry. Istotnie, 
bohaterom tej sztuki autor często wkłada w ręce to filiżankę z herbatą, to cały samowar, 
to znów każę się im upomnieć o świeży napój, o którym z jakichś powodów nagle za
pomniano. Może się wydawać, że podobne sceny pełnią jedynie funkcję swoistego wy
pełniacza akcji, albo że, jako pewnego rodzaju ornament zawierający elementy miejsco
wego, to znaczy rosyjskiego, koloiytu, służą podniesieniu estetyki dramatu. Mogą też 
zostać potraktowane po prostu jako jeden z aspektów codziennego życia, przeniesiony 
do realistycznego dramatu i niekryjący w sobie żadnych dodatkowych znaczeń3. Mimo

1 Z. Zinik, Grzybowstąpienie, prze). W. Karaczewska, Warszawa 1994, s. 186.
2 IO.M. Лотман, Повторяемость и уникальность в механизме культуры, [w:] idem. Истории 

и типология русской культуры, Санкт-Петербург 2002, s. 67-68.
’ Aleksandr Czudakow zauważa, że w dramatach Czechowa za pozornie nieistotnymi epizodami za

wsze ukrywa się „coś”, dodając jednocześnie, że te przypadkowe epizody bynajmniej nie są przesłoną, która 
uniemożliwia zobaczenie tego, co ważne, ale przeciwnie te pozornie nieistotne elementy są tak samo ważne
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to warto zatrzymać się na dłużej nad tym właśnie aspektem powszedniości, aby odgad
nąć, co kryje się w głębi samowaru lub na dnie butelki, jako że codzienne zachowania 
postaci powołanych do życia przez Czechowa, ich mimowolne, odruchowe, spontanicz
ne reakcje na wszelkie drobiazgi mają ukryty sens, co postaram się udowodnić w dalszej 
części rozdziału.

A zatem „samowar wrze”. Spróbujmy więc przyjrzeć się mu nie jako przypadkowe
mu rekwizytowi scenicznemu, lecz jako przedmiotowi, którego istnienie w dramacie jest 
ściśle związane z funkcjonowaniem postaci -  prowokuje określone zachowania i reakcje 
bohaterów, obnaża specyfikę relacji między nimi panujących, staje się wreszcie niemym 
świadkiem ludzkich katastrof, porażek i sytuacji dramatycznych.

Dramat Trzy siostry (Три сестры) otwiera scena imienin Iriny. W scenie tej dają 
się wyodrębnić dwie warstwy znaczeniowe: pierwsza -  zewnętrzna i widoczna, uwa
runkowana okolicznościami chwili, w której znajdują się bohaterowie, i druga ukryta 
pod pierwszą, a wyłaniająca się dopiero z wypowiedzi bohaterów i ich reakcji. Obie 
one, choć ściśle z sobą splecione, pozostają jednocześnie w sprzeczności, będąc led
wie uchwytnym odzwierciedleniem życiowego dysonansu wszystkich nieomal postaci 
dramatu.

Na pierwszą z tych warstw składają się okoliczności związane ze świętem, a wywo
łujące (przynajmniej pozornie) pozytywne emocje. Począwszy od warunków zewnętrz
nych -  pięknego, słonecznego majowego południa przez nakryty do odświętnego śnia
dania stół aż po radość solenizantki, jej pełną nadziei i wiary młodość, a nawet białą 
sukienkę, w którą jest ubrana. Wszystkie te zewnętrzne znaki sugerują, że odbiorca bę
dzie miał do czynienia z tą radosną beztroską, o której z takim zachwytem mówi jeden 
z bohaterów Czechowa:

[...] эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привле
кательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счас
тливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из 
церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти 
здоровые сытые и красивые люди весь длинный день ничего нс будут делать, то хочется, 
чтобы вся жизнь была такоюi * * 4.

Та odświętna atmosfera tła nie znajduje potwierdzenia w słowach i zachowaniach 
postaci. Ich wypowiedzi są przepojone goryczą, smutkiem i rozczarowaniem, a wspo
mnienie imienin sprzed roku, kiedy odbywał się pogrzeb ojca bohaterek, a wokół pano
wała śnieżna zima i trzymał mróz, zakłócają urodę majowego dnia i wprowadzają tak 
nieprzystający do niego element przygnębienia i niepokoju.

Prezent imieninowy w postaci samowaru, który otrzymuje Irina, również wpisuje 
się w dwie, opisane wyżej warstwy, należąc do obydwu z nich jednocześnie. Jako po
darunek powinien być źródłem radości zarówno dla obdarowanego, jak i darującego, 
tutaj jednakże jego pojawienie się odnosi skutek przeciwny do oczekiwanego i jedno

i znaczące jak główne wydarzenia. В „Дяде Ване" персонажи „пьют чай, водку, закусывают I Д . Этими
посторонними драматической идее образами пьеса переполнена на девять десятых своего объема ".
/ . . . /  Чехов/ . . . /  наполнил ими свою драму не без умысла и цели". Zob. Л.П. Чудаков, Поэтика Чехова, 
Москва 1971, s. 197 200.

4 А.П. Чехов, Долг с мезонином, [w:] idem. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах, 
Москва 1978. Dalej cytuję według tego wydania, tom i nr strony podaję pod cytatem.
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cześnie zupełnie nieprzewidywalny. Jest nim reakcja bohaterek, dość zaskakująca na 
pierwszy rzut oka. Na widok wniesionego do pokoju srebrnego samowaru Olga zakrywa 
załzawioną twarz rękoma i wołając: Самовар! Это ужасно!, odchodzi, natomiast Ma
sza i Irina zarzucają Czebutykinowi brak wstydu i rozrzutność. Te zaś uwagi wywołują 
u doktora rozżalenie, słowa wyrzutu i łzy. Cała ta przykra scena pełna jest niedomówień, 
skrywanych żalów, a wypowiadane słowa zdają się wyrażać nie to, co czują i myślą 
jej uczestnicy. Tak gwałtowne reakcje kobiet są niezrozumiałe, tym bardziej że jeszcze 
przed chwilą Irina miała poczucie, że wie, co jest w życiu najważniejsze, że poznała 
jego tajemnicę i odnalazła cel, do którego będzie dążyć. Czy powodem, dla którego Irinę 
przepełnia poczucie wszechogarniającego szczęścia, jest ta niespodziewana mądrość? 
Czy dlatego wydaje się Irinie, że to płynie, to znów leci? Pewnie to tylko jedna z przy
czyn, choć sama Irina tego nie wie: Отчего это? Отчего? -  zadaje Czebutykinowi 
pytanie. Nie wie tego również odbiorca dramatu, tak samo jak nie wie, dlaczego ów ra- 
dośnie-podniosły nastrój tak nagle, jak się pojawił, równie nieoczekiwanie znika. A zni
ka w okolicznościach, które mają wszelkie cechy ku temu, aby ten nastrój podtrzymać 
i wręcz wzmocnić. Dlaczego więc? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie nie należy 
do zadań prostych, ale szukać można jej chyba w kobiecej naturze. Trudno nie zgodzić 
się ze stwierdzeniem, że dramat Trzy siostry to w dużej mierze sztuka o naturze duszy 
kobiecej5. A skoro tak, to owa zmienność nastrojów bohaterek, przewijająca się przez 
wszystkie sceny dramatu, jest jednym z elementów tworzących jego emocjonalną struk
turę. Dlatego również dramat przypomina odrębny organizm „obdarzony żeńskimi ce
chami” i równocześnie ze zmianami nastroju bohaterek sam podlega takim samym emo
cjonalnym wahaniom -  jest zbudowany zgodnie nie z męską, lecz z żeńską logiką6.1 to 
tłumaczenie wydaje się jednak niewystarczające, bo równie trudno odpowiedzieć, czym 
kieruje się owa żeńska logika. Reakcje kobiet nadal pozostają niezrozumiałe, mimo ich 
wyjaśnień, że prezent jest niestosowny ze względu na swoją bardzo wysoką cenę. Takie 
wyjaśnienie również jest niepełne, stanowi tylko element zewnętrznej warstwy dramatu, 
a sens tej sceny ukryty jest znacznie głębiej. Pojawienie się samowaru7 już w pierwszym 
akcie i w takich właśnie okolicznościach jest symptomatyczne i znajduje swoje odzwier
ciedlenie i swoistą kontynuację w kolejnych scenach dramatu, w których bohaterowie 
spotykają się przy herbacie. Tam również samowar odgrywa istotną rolę, jest elementem 
spajającym te sceny, a jednocześnie pozwala bohaterom wyrazić charakterystyczne dla 
nich emocje i reakcje.

Już w pierwszej scenie zostaje zarysowany charakter relacji łączących bohaterów 
dramatu. Właściwiej jednak, zamiast słowa „łączących”, byłoby użyć określenia „dzie
lących”, ponieważ okoliczności, które w innych przypadkach zbliżają ludzi do siebie, 
tutaj zostają przedstawione jakby jedynie po to, by ukazać, jak nieprzebyty dystans 
dzieli bohaterów i jak pozorne łączą ich więzi. Z dotychczasowych rozważań wyni
ka, że zarówno sam samowar, jak i rytuał picia herbaty w prozie Aleksandra Puszkina 
(i w wielu przypadkach również w twórczości Fiodora Dostojewskiego) jest czynnikiem

5 Zob. W. Szczukin, O numeryczności i anumeryczności w „Trzech siostrach" Antoniego Czechowa, 
[w:] Czechow sto łat później, Kraków 2005, s. 36.

6 Ibidem, s. 36.
7 Charakterystyczne, że także w innym dramacie samowar jest skojarzony ze zdarzeniem budzącym 

grozę. Staje się tak samo jak wołanie sowy (zły omen) zwiastunem katastrofy. W Wiśniowym sadzie Firs 
przypomina: Черед несчастьем то же было: и сова кричала и самовар гудел бесперечь (XIII, 224).
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budującym i podtrzymującym więź. Taka funkcja rytuału picia herbaty wydaje się zresz
tą najbardziej kulturowo uzasadniona i najmocniej utrwalona w rosyjskiej w tradycji. 
W tym kontekście odmienność funkcji, jaką w sztukach Czechowa pełni herbata, staje 
się jeszcze bardziej widoczna. W dramacie Trzy siostry rytuał staje się jakby antyrytua- 
łem, zaprzeczeniem samego siebie.

W drugim akcie do ceremonii wspólnego picia herbaty wszystko przygotowane jest 
tak, jak tego wymaga tradycja: jest stół, jest samowar, obecni są uczestnicy, jest nawet 
staruszka Anfisa, niania, która ze względu na swoją pozycję w domu i podeszły wiek 
ma być mistrzynią ceremonii, a dla dopełnienia tego iście puszkinowskiego obrazu za 
oknami szaleje zimowy wiatr. Pojawia się więc realna szansa na to, że postaci spotkają 
się, zdobędą się na szczerość i otwartość, a spotkanie to przełamie dzielący ich dystans 
i, kryjącą się pod pozorem swobody zachowania, obcość. Szansa ta jednak zostaje za
przepaszczona, a cały rytuał przekształca się w przykrą karykaturę, tym bardziej jaskra
wą, im staranniejsze poprzedziły ją  przygotowania. Pierwszą, choć nieznaczną, oznaką 
zbliżającego się krachu jest wywołanie złej wróżby. Irina marzy o rychłym wyjeździe 
do Moskwy, a pasjans który układa, ma potwierdzić jej nadzieje na poprawę losu i, być 
może, w magiczny sposób do owej poprawy się przyczynić. Obecny przy tej scenie 
Fiedotik w bezwzględny sposób pozbawia Irinę złudzeń, wyjaśniając, że pasjans nie 
może się udać. Zdaniu, które przy tym wypowiada: Значит, вы не будете в Москве, 
towarzyszy śmiech -  ni to bezmyślny, ni cyniczny, ale na pewno taki, który można uznać 
za przejaw nieliczenia się z uczuciami Iriny i lekceważenia jej przeżyć.

Już ta pierwsza scysja niekorzystnie wpływa na nastrój towarzyskiego spotkania, 
w założeniu mającego być czasem radości, wytchnienia i pogłębienia zażyłości. Da
lej jest już tylko gorzej. Krótka utarczka słowna następuje między Nataszą a Solonym. 
Po niej sztabskapitan, najwyraźniej niezadowolony i obrażony идет со стаканом 
в гостиную и садится в угол. То jego dobrowolne odsunięcie się od grupy osób, 
które przecież razem miały spędzić wieczór, ostentacyjne oddalenie się ze szklanką her
baty można odczytać jako gest podkreślający jego własną indywidualność, ale i jako 
zewnętrzny przejaw braku szacunku do obecnych osób oraz zaznaczenie swojej nie
zależności i braku związku z pozostałymi. Tę wybitnie egoistyczną (i jednocześnie in
fantylną) postawę potwierdza jeszcze jedna okoliczność - Solony zjadł sam wszystkie 
słodycze, które przeznaczono do wspólnej herbaty i fakt ten został zauważony. Nie
trudno domyślić się, że był to kolejny powód niezadowolenia zebranych.

Po wybryku Solonego następuje kolejne nieprzyjemne wydarzenie. Niania Anfisa 
wręcza Wierszyninowi list. Adresat nie musi nawet zaglądać do środka, aby dowiedzieć 
się, co jest treścią listu; próby samobójcze jego żony zdarzają się nazbyt często. W tej 
sytuacji nie może dłużej pozostać w domu Prozorowów. Towarzystwo opuszcza więc 
osoba, z powodu której w ogóle do spotkania doszło, bo to przecież Wierszynin najgłoś
niej domagał się herbaty:

Мне пить хочется. Я бы выпил чаю. [...] Чаю хочется. Полжични ta стакан чаю!
(XIII, 145)

Wiadomość ta kładzie się długim cieniem na i tak ciężką już atmosferę tego dziwne
go spotkania. Właściwie wieczorna ceremonia picia herbaty ledwo się zaczyna, a już się 
kończy. Kończy się wybuchem złości Maszy, skierowanej przeciwko niczemu niewinnej
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niani, a wywołanej właśnie przez niespodziewane odejście Wierszynina. Irytacja Maszy 
jest kolejnym ogniwem w tym wieczornym łańcuchu nieporozumień i doprowadza Na
taszę do takiego napięcia nerwów, że musi ona opuścić salon. Kontynuacja i zakończenie 
tego wątku następuje nieco później, gdy na scenie pojawia się Kułygin, Olga i powtórnie 
Wierszynin -  witani słowami Iriny: Все ушли. Kułygin nie ukrywa swego rozczarowa
nia zastaną sytuacją i opuszczając dom, w którym nikt na niego nie czeka, rzuca:

Чаю очень хочется. Рассчитывал провести вечер в приятном обществе и о, fallaccm 
hominum spem!

(XIII, 156)

Okazuje się, że Kułygin również miał ochotę na herbatę, ale nie tylko o poczęstunek 
chodziło -  bohaterowi zależało na p rz y je m n y m  spędzeniu czasu, liczył na bliskość 
i życzliwość, a tymczasem spotkała go przykrość. Tak więc uczestnicy spotkania roz
chodzą się w swoje strony, marnując w ten sposób jedyną okazję do bliskiego spotkania; 
-  nie są w stanie pokonać poczucia wyobcowania, nie potrafią wzbudzić w sobie szcze
rego zainteresowania tym, co dzieje się z drugim człowiekiem. Bohaterowie Czechowa 
nie potrafią otworzyć własnej duszy ani spojrzeć w cudzą. Dzieje się tak ze względu bądź 
to na okoliczności zewnętrzne, własne uwikłania, bądź to na zwyczajny brak chęci lub 
egoizm. Ten niezrealizowany rytuał picia herbaty jest jeszcze jednym dowodem na to, 
co wielokrotnie podkreślali interpretatorzy twórczości Antoniego Czechowa -  na specy
fikę konfliktu dramatycznego rozgrywającego się jakby podskórnie, pod powierzchnią 
codziennych, banalnych zdarzeń.

Podobne relacje zachodzą między bohaterami dramatu Wujaszek Wiania (Дядя Ваня). 
Także w tym utworze odbiorca ma do czynienia ze zniekształconym rytuałem, tu jed
nakże sytuacja jest nieco inna niż w przypadku Trzech sióstr. Wprawdzie dochodzi do 
spotkania postaci przy samowarze" i każdy, kto ma na to ochotę, otrzymuje swoją porcję 
herbaty, ale również temu spotkaniu prawie od początku towarzyszą negatywne emocje: 
zniecierpliwienie, skrywany żal i rozgoryczenie. Trzeba jednak zauważyć, że pierwsza 
scena, tak jak i w dramacie Trzy siostry, mogłaby zwiastować zupełnie inny obrót zda
rzeń. Przyjrzyjmy się zatem przewidzianej przez autora scenografii pierwszej części aktu 
pierwszego:

Сад. Видна часть сада с террасой, на аллее под старым тополем стол, сервированный для 
чая. Скамьи, стулья; на одной из скамей лежит гитара. Недалеко от стола качели. Третий 
час дня.

(XIII, 63)

W tym obrazie są zawarte niemal wszystkie elementy, bez których w rosyjskim ma
jątku końca XIX wieku nie mogło się obejść żadne spotkanie towarzyskie, a tworzące

’ W dramacie Diabeł leśny, będącym swego rodzaju prototypem dramatu Wujaszek Wania, nic znalazło 
się miejsce dla samowaru. Czechow zamiast niego posłużył się pierogiem (пр. „Леший Не знаю, что она 
там застряла. Нора бы уж и пирог подавать', „Дядя Ваня Самовар уже два часа на столе, а они 
гулять пошли; „Леший В пироге уж значительно понизилась температура. „Дядя Ваня ":В самова
ре уже значительно понизилась температура). Zamiana dokonana w Wujaszku Wani może sugerować, 
że samowar był dla autora elementem bardziej nośnym, nasyconym znaczeniami, a nie pozostawał jedynie 
rekwizytem, tak jak pieróg.
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sielską, beztroską atmosferę leniwego wiejskiego popołudnia. Samowar, gitara, huśtaw
ka, a nawet stara topola będąca symbolem trwania i niezmienności tego porządku, mimo 
woli przywodzą na myśl fragment przywołanego wyżej opowiadania Dom z facjatą 
{Дом с мезонином) -  opis radosnego wiejskiego poranka z nieodłącznym samowarem 
w jego centrum. Wydaje się jednak, że sam autor też nie był przekonany o możliwości 
spełnienia marzeń swego bohatera o wesołym, niezmąconym troską czy żalem spotka
niu ludzi w atmosferze bliskości i zrozumienia, gdy samowar jest jednym z elementów 
budujących tę bliskość, a przynajmniej stanowi jej namacalne potwierdzenie. Już na 
wstępie tę niemożność sugeruje jeden szczegół oprawy scenicznej - mimo obecnych na 
scenie rekwizytów kojarzących się z wesołą rozrywką, jest pochmurno. Takie założenie 
powoduje pewną nieadekwatność i wprowadza niepokojący element dysharmonii. Nie 
łagodzi go nawet obecność na scenie staruszki niani robiącej na drutach pończochę i pil
nującej samowaru. (Dodajmy -  postaci silnie związanej z obrzędem czajepitija w trady
cji literackiej, reprezentowanej przez Puszkina czy wczesnego Dostojewskiego i obecnej 
również w dramacie Trzy siostry. Można więc chyba bez przesady stwierdzić, że również 
tutaj znajduje swe potwierdzenie nowatorstwo i indywidualizm Czechowa dramaturga. 
W tym przypadku przejawiają się one w destrukcji dotychczasowych schematów i ste
reotypów literackich). Jej propozycja wypicia szklanki herbaty, skierowana do Astrowa, 
nie zostaje przyjęta.

М а р и н а  (наливает стакан). Кушай, батюшка.
Л с т р о в (нехотя принимает стакан). Что-то нс хочется.

(XIII, 63)

Wprawdzie samowar jest, ale nie ma kto z niego korzystać. Dopiero potem na scenie 
pojawiają się kolejne postaci i, co prawda przyjmują zaproszenie i podejmują rytuał 
(inaczej niż w dramacie omawianym powyżej), ale i tu znów, podobnie jak w Trzech 
siostrach, każdy z bohaterów ze swoją filiżanką lub szklanką oddala się do swojego kąta. 
To dosłowne oddalenie się bohaterów od siebie, oddalenie w wymiarze przestrzennym, 
jest metaforą zachwianych więzi. Samowar wprawdzie stanowi centralny punkt w prze
strzeni, w której znjdują się bohaterowie, ale jest to centrum szczególne to nie punkt, 
do którego się dąży, ale taki, od którego wszyscy się oddalają. To centrum nie łączy, ale 
separuje. Jakby ciepło, które oddaje samowar, odstraszało podchodzące do niego postaci 
-  wydaje się, że obawiają się one szczerych, „ciepłych” uczuć. I jedynie pokorny i na
iwny Telegin wydaje się nieświadom tego, jak naprawdę kształtują się stosunki w domu, 
który dał mu schronienie:

Т е л е ги н . Еду ли я по полю, Марина Тимофеевна, гуляю ли я в тенистом саду, смотрю ли 
на этот стол, я испытываю неизъяснимое блаженство! Погода очаровательная, птички поют, 
живем мы все в мире и согласии чего еще нам? (принимая стакан). Чувствительно вам 
благодарен!

(XIII, 66)

Jakże różni się ta reakcja od reakcji Astrowa! Pełna jest entuzjazmu, zachwytu i wia
ry w dobro otaczających ludzi. Nic więc dziwnego, że Telegin z takim wręcz uniesie
niem przyjmuje z rąk Mariny szklankę -  ten gest wyraża pełną aprobatę, akceptację
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danej chwili, a także własnego położenia (Telegin jest zubożałym ziemianinem rezydu
jącym w domu Marii Wojnickiej i mężem opuszczonym przez żonę nazajutrz po ślubie). 
Telegin jest pogodzony i z sobą, i z rzeczywistością, i tylko taki stan ducha, zdaje się 
sugerować autor, pozwala spoglądać na świat w sposób właściwy dzieciom -  prosto 
i niewinnie.

Zupełnie inną postawę prezentuje profesor Sieriebriakow. Ten zgorzkniały, rozczaro
wany życiem i jednocześnie przekonany o swoim nieprzeciętnym talencie człowiek, jest 
w dramacie nosicielem pierwiastka burzącego, zakłócającego zastany porządek i wpro
wadzającego chaos zarówno w funkcjonowaniu domu (burzy porządek dnia, odmierza
ny przez pory nastawiania samowaru),

М ар и н а  (покачав головой). Порядки! Профессор встает в двенадцать часов, а самовар ки
пит с утра, вес его дожидается. Без них обедали всегда в первом часу, как везде у людей, а при 
них в седьмом. Ночью профессор читает и пишет, а вдруг часу во втором звонок... Что такое, 
батюшки? Чаю! Буди для него народ, ставь самовар... Порядки! [...] Вот и теперь. Самовар 
уже два часа на столе, а они гулять пошли.

(XIII, 66)

jak i w życiu bohaterów; już druga kwestia, którą wypowiada (po pierwszej, nic nie zna
czącej: Прекрасно, прекрасно... Чудесные виды), doskonale charakteryzuje zarówno 
jego samego, jak i jego stosunek do ludzi z najbliższego mu otoczenia:

С ер еб р як о в . Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет, будьте добры! Мне сегодня нужно 
еще кое-что сделать.

(XIII, 66)

Przez te słowa i przez ostentacyjne odcięcie się od domowych zwyczajów przebija 
lekceważenie, a nawet, co znajduje potwierdzenie w dalszej części dramatu, poczucie 
wyższości i rodzaj subtelnej pogardy, jaką żywi dla domowników profesor. Jego ego
istyczna postawa staje się przyczyną skandalu, po którym jedynym właściwym wyj
ściem, jak się wydaje, jest opuszczenie gościnnego domu i wyjazd do Charkowa.

Tak więc również w dramacie Wujaszek Wania Czechow daje swoim bohaterom 
szansę bliskiego emocjonalnego kontaktu, z której ci nie korzystają. Warto zwrócić uwa
gę na jeszcze jedną cechę łączącą oba te dramaty. W obu zaznacza się wyraźny podział 
na części: pierwszą z nich można by umownie nazwać herbacianą, drugą -  alkoholo
wą. W pierwszej, zarówno w dramacie Trzy siostry, jak i Wujaszek Wania bohaterowie 
gromadzą się przy samowarze, jakby próbując zbliżyć się do siebie i stworzyć rodzaj 
przynajmniej chwilowej wspólnoty. Gdy jednak ich wysiłki kończą się fiaskiem, gdy 
wszelkie próby nawiązania więzi okazują się daremne, gdy wyczuwa się, że bohaterowie 
działają na siłę i wbrew sobie, wtedy szklanki na herbatę w ich rękach zostają zastąpione 
kieliszkami z wódką, z koniakiem lub z szampanem. Wygląda to tak, jakby bohaterowie, 
nie mając już więcej motywacji do zmiany powstałych okoliczności, po prostu się im 
poddawali. 1 od tego momentu każdy z nich może już pić taki rodzaj alkoholu, na jaki ma 
ochotę, gdzie chce i bez żadnego zewnętrznego przymusu lub obowiązku. Nie ma więcej 
mowy o wspólnej herbacie. W dramacie Wujaszek Wania jest to ukazane szczególnie 
dobitnie. W pierwszej scenie pierwszego aktu, gdy Astrów niechętnie sięga po herbatę, 
Marina proponuje mu wódkę, której doktor również odmawia:
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М а р и н а .  Может, водочки выпьешь?
Л с т р о в. Нет. Я нс каждый день водку пью. К тому же душно.

(XIII, 63)

Prawie identyczny dialog występuje w jednej z ostatnich scen dramatu, tuż przed 
odjazdem Astrowa:

М ар и н а . Так и уедешь без чаю?
А стр о в . Нс хочу, нянька.
М ар и н а . Может, водочки выпьешь?
А стр о в , (нерешительно). Пожалуй...

(XIII, 114)

Tym razem Astrów, choć niezdecydowanie, ale przyjmuje jednak od niani propozy
cję poczęstunku. Obie sceny stają się swoistą klamrą dramatu, porządkują i wyodręb
niają jego zasadniczą część, a przy tym prowokują do pewnej refleksji; otóż Astrów, 
ale i pozostali bohaterowie dramatów Wujaszek Wania, Trzy siostry, a także Wiśniowy 
sad, jeśli sięgają po napoje alkoholowe, wszystko jedno, czy jest to zwykła wódka, czy 
bardziej wyrafinowany szampan, na ogół nie czynią tego w samotności4. Wręcz prze
ciwnie -  bohaterowie Czechowa sięgają po trunki w towarzystwie, podczas uroczystości 
i spotkań rodzinnych, gdy przez scenę przewija się wiele postaci. Nigdy nie widzimy 
ich pijących samotnie, co po przede wszystkim wynika z prostego faktu, że w drama
tach Czechowa (jeśli oczywiście nie weźmiemy pod uwagę monodramów, które ze swej 
istoty przeznaczone są dla jednego aktora), nie znajdziemy scen, których uczestnikiem 
byłaby tylko jedna postać10. Podobnie jednak jak w przypadku omawianego wyżej rytu
ału picia herbaty, nie da się nie zauważyć samotności towarzyszącej bohaterom nawet 
wtedy, gdy wspólnie, zwróceni do siebie twarzami, sączą ze szklanek ten sam rodzaj 
alkoholu. Paradoksalnie, okoliczność ta dodatkowo wzmacnia i podkreśla wyobcowanie 
bohaterów i brak nawet tej chwilowej bliskości, która, jest nieodłącznym składnikiem 
(a nawet oczywistym skutkiem niezależnym od woli uczestników) rytuału, w którym 
główną rolę odgrywa alkohol. W dramatach Antoniego Czechowa rytuały związane ze 
spożywaniem alkoholu mają niewiele wspólnego z radosnym, beztroskim oddawaniem 
się przyjemności, jaką daje lekkie oszołomienie dobrym winem pitym w zgranej kompa
nii, bliskim tradycji dionizyjskiej, oraz z ucztą, która może symbolizować uczestnictwo 
w określonej, choćby najmniejszej, społeczności. Nawet te rytuały, w których spożycie 
niewielkiej ilości alkoholu ma wymiar symboliczny i stanowi szczególne przypieczęto
wanie jakiegoś aktu, wydają się niepełne i powierzchowne.

Przyjrzyjmy się im zatem z bliska. W dramacie Trzy siostry pije się na ogół mało, nie
zależnie od tego, czy jest to herbata, czy różnego rodzaju napoje alkoholowe. I chociaż 
imieniny Iriny mogłyby się stać oczywistym i naturalnym pretekstem do biesiady, której 
towarzyszą toasty wznoszone za solenizantkę i pieni się szampan, to dzieje się inaczej. 
W tym dramacie jedynie Wierszynin wznosi toast i to nie za zdrowie solenizantki, lecz 
jej siostry Olgi. Pozostali zaś bohaterowie nie przyłączają się do toastu, zajęci swoimi

’ Szerzej aspekt pijaństwa Astrowa i Czebutykina rozwija 11.И. Ищук-Фадссва w artykulc?/uo»ucuiu 
чеховского театра, [w:] Мотив вина в литературе. Сборник научных трудов, Тверь 2002, s. 65 73.

10 W dramacie Trzy siostry jest wprawdzie scena, w której pijany Czcbutykin wygłasza monolog w prze
konaniu, że jest sam, z ukrycia obserwują go jednak Kułygin i Olga.
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sprawami. Toastów zatem nie ma, choć jest alkohol. Towarzyszy on jednak zgoła in
nym sytuacjom. Nie bierze udziału w tworzeniu więzi wśród bohaterów, choćby tylko 
chwilowej, tymczasowej. Nie jest źródłem radości -  nawet tej najbardziej prymitywnej, 
wywołanej nadmiernym spożyciem. Dlatego słowa wykrzykiwane przez Maszę: Барон 
пьян, барон пьян, барон пьян! -  są nieprzekonujące i nieco przesadzone. Oto baron 
Tuzenbach proponuje Solonemu kieliszek koniaku na zgodę. Sytuacja trochę dziwna, 
gdyż między mężczyznami nie nastąpiło żadne wydarzenie, którego konsekwencją mo
głoby być zaproszenie do takiego gestu i dlatego na razie może on wyglądać na nie
uzasadniony. Już jednak w pierwszym akcie daje się zauważyć szczególną niechęć, 
a chwilami nawet wrogość Solonego względem barona, wyrażającą się przede wszyst
kim w warstwie słownej. Groźby kierowane w stronę Tuzenbacha mogą wydawać się 
jedynie grubiańskimi żartami, ale baron chyba przeczuwa, że pod słowami kryje się coś 
więcej niż tylko zawadiacka natura kapitana. Nie wie na pewno, ale ma wrażenie, że coś 
między nimi zaszło, coś, co zakłóca normalne relacje: как будто между нами что-то 
произошло (XIII, 150). Zaproszenie do koniaku wynika więc raczej z pragnienia unik
nięcia czegoś, co dopiero może się zdarzyć, niż z chęci pogodzenia się, choć bohatero
wie na razie oficjalnie nie są skonfliktowani. Dlatego Solony odmawia udziału w tym 
swoistym, niedużym rytuale:

Почему мириться? Я с вами нс ссорился.
(XIII, 150)

Nie oznacza to jednak wcale, że odmawia koniaku. Wręcz przeciwnie. Tak więc z ry
tuału pozostaje tylko zewnętrzny znak, pod którym nie kryje się nic. To „nic” znaczy 
tyle, że nie ma on żadnej mocy sprawczej, niejedna bohaterów ani ich nie zbliża, pozo
staje pustym gestem, niemającym żadnych konsekwencji. Towarzyszy wprawdzie ba
ronowi Tuzenbachowi (i oprócz niego prawdopodobnie odbiorcy dramatu) nadzieja, że 
bohaterowie pogodzili się, ale jest to nadzieja złudna, o czym można przekonać się już 
wkrótce, a dokładnie w akcie czwartym, w którym baron ginie z rąk Solonego. Takich 
sytuacji pozornego rytuału jest w dramatach Antoniego Czechowa więcej. Wiśniowy 
sad, akt czwarty:

[...] Чувствуется пустота. Около выходной двери и в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные 
узлы и т.п. [...] Яша держит поднос со стакнчиками, налитыми шампанским.

(XIII, 242)

Taca zastawiona kieliszkami napełnionymi szampanem, mimo że jest elementem nie
przystającym do bieganiny i zamieszania towarzyszących wyprowadzce, to jednak nie 
powinna dziwić. Szampan towarzyszy nie tylko okazjom uroczystym i świątecznym" 
-  był (i nadal bywa) nieodłącznym atrybutem spotkań i pożegnań11 12. Często pojawia 
się również jako element przypieczętowujący korzystny interes lub zawarcie umowy. 
W dramacie występują sytuacje należące do obu tych kategorii (wyjazd i pożegnanie 
właścicieli majątku oraz zakup sadu), a jednak nie ma nikogo, kto wzniósłby toast za 
wyjeżdżających i za powodzenie nowego właściciela:

11 Więcej na temat motywu szampana w twórczości Antoniego Czechowa w: Т.Г. Ивлева, Шампан
ское в художественном мире А.II. Чехова, [w:] Мотив вина в литературе. Сборник научных трудов, 
Тверь 2002.

12 ПО. Багриновский, Энциклопедический словарь спиртных напитков, Москва 2003, s. 1146.
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Л о п а х и н  (в дверь, им вслед). Пожалуйте, покорнейше прошу! По стаканчику на прощанье.
Из города нс догадался привезть, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйте! 

Пауза.
Что ж, господа! Нс желаете? (Отходит к двери.) знал бы нс покупал. Ну, и я пить нс стану. 

Яша осторожно ставит поднос на стул.
Выпей, Яша, хоть ты.
Я ш а. С отъезжающими! Счастливо оставаться!

(XIII, 242)

I tutaj zatem rytuał pożegnania, jakkolwiek teoretycznie występuje, to jednak się 
nie urzeczywistnia, w tym bowiem przypadku wypaczona jest jego formuła. Osoby, dla 
których został przygotowany, odmawiają w nim udziału. I choć szampan zostaje wypity, 
a nawet zostają przy tym wypowiedziane zwyczajowe formuły pożegnania (С отъез
жающими! Счастливо оставаться!), to nie można nie zauważyć, że i tu sens rytuału 
po raz kolejny zostaje wykoślawiony, co jednocześnie powoduje, że nabiera on zabar
wienia humorystycznego (przecież Wiśniowy sad to komedia!). Jasza opróżnia butelkę 
szampana niejako w zastępstwie. Odgrywa tylko wcześniej przygotowaną scenę, staje 
się jakby aktorem, a przez to i sam rytuał nabiera znaczenia jedynie teatralnego, pustego 
gestu. Przy tym nasuwa się spostrzeżenie, że wyłącznym powodem uprzejmego zapro
szenia, które Łopachin kieruje do łaszy, jest troska o to, by z trudem zdobyty szampan po 
prostu się nie zmarnował. Fakt, że Jasza jest lokajem, który „zastępuje” swoich państwa, 
wzmacnia jeszcze wydźwięk tej sceny. Wszystkie te okoliczności powodują, że także i tu 
rytuał staje się tylko śmieszną karykaturą samego siebie.

To jeszcze jednak nie koniec scen, w których nowy właściciel sadu i niewypity szam
pan odgrywają główne role. Gdy wszyscy są już prawie gotowi do odjazdu, Łopachin 
nieoczekiwanie, pod wpływem nalegań Łubów Andriejewny, postanawia oświadczyć 
się Warii:

Л о п а х и н . [...] Если есть еще время, то я хоть сейчас готов... Покончим сразу и баста, 
а без вас я, чувствую, не сделаю предложения. [...] Кстати и шампанское есть. (Поглядев на 
стаканчики). Пустые, кто-то уже выпил.

(XIII, 250)

I po raz kolejny okazuje się, że gdy nie ma szampana, nie ma też miejsca na rytualne 
zachowania. Łopachin w końcu nie poprosi Warwary o rękę, a więc zrozumiały może 
wydawać się brak szampana będącego nieodłącznym atrybutem podobnych uroczystości. 
W tej scenie jednak system zależności zostaje niespodziewanie odwrócony - to właśnie 
pusta butelka po winie staje się sygnałem, zwiastunem niezrealizowanych oświadczyn, 
a nie na odwrót. Po raz kolejny rozgrywa się tu dramat nieurzeczywistnienia, dramat 
pustych form, który w tym wypadku otrzymuje dosłowną ilustrację pustą butelkę po 
szampanie. W tym miejscu należy przywołać inny z dramatów Czechowa Oświadczyny 
(Предложение). Wprawdzie i tu na scenie nie pojawia się wino w postaci materialnej, ale 
fakt, że oświadczyny dochodzą do skutku, zostaje przypieczętowany wołaniem o szampa
na. Szampana! Szampana! -  to ostatnie słowa tego żartu w jednym akcie.

Zresztą to nie jedyny przypadek, gdy obecność (lub też nieobecność) wina warunkuje 
zachowania rytualne. Oto w Wujaszku Wani stajemy się świadkami takiej rozmowy:
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Е л ен а  А н д р е ев н а . И вино есть... Давайте выпьем брудершафт.
С оня. Давайте.
Е л ен а  А н д р е е в н а . Из одной рюмочки... (наливает.) Этак лучше. Назначит ты?
С оня. Ты.

(XIII, 86)

Stojąca na bufecie butelka wina tym razem prowokuje kobiety do wypicia bruder
szaftu, do którego dochodzi jakby przypadkiem, na skutek niestaranności Astrowa (dok
tor nie zamknął drzwi od kredensu)13. I chociaż sprowokowany zbiegiem okoliczno
ści, w trakcie swego trwania rytuał ten nabiera określonego znaczenia -  jawi się jako 
archaiczny wariant aktu braterstwa, w którym wino symbolizujące krew pełni funkcję 
elementu zbliżającego i jednoczącego, umożliwiającego nawiązanie duchowej więzi 
(pokrewieństwa). Sonia i Elena pijające wino z jednego kieliszka stają się na tę jed
ną chwilę siostrami -  przyjaciółkami, otwierają przed sobą serca i pozwalają sobie na 
szczerą rozmowę (do czego w niemałym stopniu przyczynia się wino dające przecież dar 
wymowy), a więc dane jest im przeżywanie tego, czego brakło innym bohaterom, któ
rzy bardzo rzadko dają upust ukrytym uczuciom i myślom. Ta chwila trwa jednak tylko 
mgnienie, a towarzysząca jej wymiana zdań jest wyposażona w charakterystyczną dla 
czechowowskiego dialogu cechę: ukazuje rozdźwięk panujący między bohaterami. Za
uważmy, że właściwie obce sobie dotychczas kobiety zdobywają się przy bruderszafcie 
na prawdziwie intymne wyznania, powierzają sobie najgłębsze tajemnice, lecz wypiw
szy wino i wysłuchawszy zwierzeń „siostry”, natychmiast zapominają o sobie nawzajem 
i nie słuchając tego, co ma do powiedzenia druga strona, oddają się refleksji na temat 
własnego losu: Hem мне счастья на этом свете -  mówi Elena. Я так счастлива... -  
śmieje się Sonia. Warto w tym miejscu dodać, że powyższa scena jest przykładem bodaj 
jedynego w twórczości dramatycznej Czechowa pełnego i spełnionego rytuału, którego 
zewnętrznym wyrazem jest wspólne spożywanie alkoholu.

Bohaterów analizowanych dramatów dzieli dystans nie do pokonania. Ilustrują go 
nie tylko dialogi, o których często można powiedzieć, że są nie tyle rozmowami, ile 
właściwie jedynie kwestiami wypowiadanymi bez związku i w oderwaniu od tego, co 
mówią inni; to często podkreślana cecha dramaturgii Czechowa. Skutkiem tego jest 
niemożność nawiązania głębszego kontaktu, odosobnienie. O wyobcowaniu bohaterów 
świadczą również ich postawy, a postawy te najwyraźniej zarysowują się w zachowa
niach rytualnych, takich jak uroczystości lub ceremonie. To oczywiście małe, proste 
rytuały -  na miarę przeciętnych, zwykłych ludzi, których dramaty opisuje Czechow. 
Elementem wspólnym tych codziennych rytuałów są alkohol lub herbata, które, już poza 
sferą dramatu, niosą określone konotacje kulturowe. Jeśli bowiem założyć, jak propo
nują badacze, że podstawową funkcją alkoholu (czy innych używek, na przykład her
baty) jest zacieśnianie więzów wspólnotowych14, to każdy z tych małych rytuałów daje

” Przypadek w twórczości dramatycznej Antoniego Czechowa odgrywa niebagatelną rolę. Niejedno
krotnie zmienia relacje łączące bohaterów i wywiera wpływ na bieg wydarzeń. Przypadkowe zdarzenia (np. 
ktoś zobaczył coś czy usłyszał przypadkowo) może również nie prowadzić do żadnych znaczących zwrotów 
w rozwoju akcji, ale w bohaterach pozostawia wyraźny ślad i wywiera wpływ na stosunki między nimi panujące. 
Pisze o tym Margarita Goriaczcwa. Zob. M. Горячева, Случай и антислучай в драматическом сюжете 
Чехова, [w:] Dzieło Antoniego Czechowa dzisiaj, „Studia Rossica XVI”, Warszawa 2005.

14 R. Rudgley, Alchemia kultury. Od opium do kawy, przcł. E. Klekot, Warszawa 2002, str. 138.
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szansę albo na zbliżenie do drugiego człowieka, otwarcie się na niego z jego uczuciami 
i emocjami, albo przynajmniej na załatwienie pewnych wspólnych spraw bądź intere
sów. Czechow daje swoim bohaterom taką szansę wielokrotnie, lecz oni prawie nigdy 
nie potrafią jej wykorzystać. To prawda, że przecież próbują, ale z tych prób nic, albo 
prawie nic, nie wynika. Wiadomo, że всё будет по-старому. I mimo że absolutnie nie 
można powiedzieć, że bohaterowie nie wyrażają swoich emocji, że je skrywają, to wy
czuwa się w nich jednak chłód wynikający z pewnej jednostronności tych emocji, braku 
równorzędnej reakcji na nie. Wymownie brzmią w tym kontekście słowa wypowiedzia
ne w dramacie Wujaszek Wania:

С оня. [...] Холодный чай!
Т е л е ги н . В самоваре значительно понизилась температура.
Е л е н а  А н д р е е в н а . Ничего, Иван Иваныч, мы и холодный выпьем.

(XIII, 69)

Bohaterowie Czechowa, tak jak nie są w stanie utrzymać odpowiednio wysokiej 
temperatury w samowarze, tak samo nie potrafią ocieplić stosunków, które ich łączą. 
Kolejne próby zmiany takiego stanu rzeczy kończą się fiaskiem. Luźne więzi nie zostają 
zacieśnione, a bohaterowie wciąż pozostają samotni15.

Dotychczasowe analizy dotyczyły kwestii związanych z napojami, takimi jak herbata 
i niektóre rodzaje alkoholu. Nie znaczy to jednak, że bohaterowie dramatów Czechowa 
nie piją nic innego. Owszem, piją, ale częstotliwość pojawiania się innych napojów jest 
naprawdę mała i nie pozwala na formułowanie podobnych wniosków, jak te powyżej. 
1 w tych jednak nielicznych przypadkach można dostrzec przemyślany zamysł autor
ski, który ma na celu uwypuklenie niektórych cech osobowości bohaterów dramatów, 
uzasadnienie ich zachowania lub po prostu jest nieodłączną częścią obrzędu religijnego 
rozgrywającego się na scenie. 1 tak na przykład w Trzech siostrach w swoim przejmu
jącym monologu Andriej mówi o kwasie. Zwyczajnym rosyjskim kwasie chlebowym, 
napoju wprawdzie doskonale orzeźwiającym, ale za to całkowicie pozbawionym wdzię
ku i wszelkich cech wyrafinowania, kojarzonym raczej z najuboższymi warstwami spo
łeczeństwa ze względu na swoją taniość i dostępność (co jednak nie zmienia faktu, że 
napojem tym nie gardzili nawet rosyjscy carowie). Otóż ten właśnie kwas w parze z gę- 
siną w kapuście, równie mało wytworną jak jej towarzysz, oraz z poobiednim snem -  są 
dla Andrieja kwintesencją życia, jakie wiodą on i jego najbliższa rodzina, a oprócż nich 
wszyscy bez wyjątku mieszkańcy miasta. To życie ordynarne, pozbawione poezji, sub
telności, nie ma w nim miejsca na czyste uczucia, dobry smak, sztukę i prawdziwą na
ukę. Zamiast tych wszystkich wartości jego treść stanowią lenistwo, kłamstwo, hazard, 
obłuda i zdrada. A ponad tym wszystkim króluje gęś z kapustą i równie ordynarna wód
ka. W takich warunkach trudno nawet myśleć o eleganckiej herbacie pitej z przyjaciółmi 
na werandzie w wiosenne słoneczne popołudnie. Kto wie? Być może również dlatego 
nie dochodzi w dramacie do realizacji rytuału czajepitijdi Być może bohaterowie Trzech

15 Zagadnienie niepowodzeń komunikacyjnych i niemożności porozumienia, które trapią bohaterów 
prozy Czechowa, porusza Anna Jędrzejkicwicz. Zob. A. Jędrzcjkicwicz, Opowiadania Antoniego Czechowa 
studia nad porozumiewaniem się ludzi, „Studia Rossica IX”, Warszawa 2000; eadem. Twórczość A. Czechowa 
jako komunikat o komunikacji międzyludzkiej, [w:] Słowianie Wschodni. Duchowość Kultura Język, 
red. A. Bolek, D. Piwowarska, A. Raźny, Kraków 1998.



Rytuał niespełniony czyli o samotności w dramatach Antoniego Czechowa 119

sióstr czują się tak bardzo przytłoczeni brzemieniem pospolitości, że nie stać ich już 
nawet na tę odrobinę finezji, która jest konieczna, by wypicie filiżanki herbaty nie było 
jedynie przyziemnym zaspokojeniem potrzeby fizjologicznej. A właśnie do tego, według 
Andrieja, sprowadza się życie:

Только едят, пьют, спят и, чтобы нс отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплет
ней, водкой [...]

(XIII, 182)

Od takiego życia pragnie się wyzwolić Andriej, tego samego pragnąjego trzy siostry, 
chociaż nigdy w tak dosadny sposób, jak to czyni ich brat, nie formułują swoich marzeń. 
Dla nich ucieleśnieniem ideału życia pełnego, prawdziwego jest Moskwa. Andriejowi 
zaś wydaje się, że warunkiem koniecznym do zmiany życia jest nie zmiana miejsca, ile 
upływ czasu. Przyszłość jest piękna, przyszłość jest dobra, przyszłość wiele obiecuje, ale 
przecież nie wiadomo, kiedy ona nadejdzie. A na razie -  gęś z kapustą i kubek kwasu. 
Nie o takim życiu marzyli młodzi Prozorowowie.

W zupełnie odmiennym kontekście dramaturg wprowadza rosyjski kwas do sztuki 
Wiśniowy sad. Oto obywatel ziemski Piszczyk popija nim garść tabletek odebranych 
Lubow Andriejewnie, wygłaszając przy tym zdanie o szkodliwości zażywania lekarstw. 
Scena niewątpliwie absurdalna, ale jednocześnie mocno nacechowana komicznie. 
Wszak Wiśniowy sad\sst komedią i chyba trudno mówić tu o jakimś szczególnym zna
czeniu tego gestu. Stanowi on, jak się wydaje, jeden z wielu elementów budujących 
komizm sytuacji.

Pośród napojów popijanych przez bohaterów dramatów Czechowa przewija się, cho
ciaż rzadko, również kawa. Znów przywołajmy dramat Wiśniowy sad. Tutaj napój ten 
zajmuje odrębne miejsce. Jego wielką amatorką jest Lubow Andriejewna. Słabość do 
kawy przywieziona z Francji jest jedną z jej cech, które mogą świadczyć o europejskich 
manierach i przyzwyczajeniach (ale zgodnie ze zwyczajem rosyjskim, muzykantom 
przybyłym na bal od razu każę podać herbatę). Można chyba zaryzykować stwierdzenie, 
że ten rys charakteru Lubow Andriejewny pozwolił autorowi wyraźniej ukazać oddale
nie się bohaterki od problematyki rosyjskiego życia. Na pewno jednak jej przywiązanie 
do kawy (pije ją, jak sama przyznaje, w dzień i w nocy) przybiera chwilami komiczny 
charakter. Myśl o tym, że trzeba jeszcze wypić kawę, przerywa momenty nawet naj
większych uniesień związanych z powrotem do domu, wspomnieniem najbliższych 
i ojczyzny. To, co chwilami bywa komiczne, jest jednocześnie niezwykle gorzkie. Ta 
nadzwyczajna kobieta, dobra, wrażliwa, zdolna do poświęceń, jest owładnięta, wpraw
dzie niewinnym, ale jednak nałogiem, co dodatkowo potęguje wrażenie jej bezradności 
i bezsilności wobec otaczającej rzeczywistości i własnej słabości.

W jednoaktówkach Czechowa bohaterowie mają również do czynienia z alkoholem, 
chociaż nie zawsze (jak zaznaczyłam, omawiając Oświadczyny) występuje on w nama
calnej postaci, bywa, że jedynie się o nim napomyka. Tak jest w sztuce Łabędzi śpiew 
{Лебединая песня), w której potoczysty, szczery monolog głównego bohatera, pełen 
radosnych okrzyków, a czasem smutnej refleksji o życiu, jest w dużej mierze wywołany 
nadmierną ilością wypitych podczas benefisu trunków.
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Inną rolę odgrywa wino w jednoaktówce Tatiana Riepina. Jego obecność jest nieod
zowna ze względu na to, że osią sztuki są zaślubiny, pojawia się więc ono jako nieod
łączna część obrzędu religijnego, którego wieme odwzorowanie rozgrywa się na scenie.

W wodewilach i jednoaktówkach Antoniego Czechowa napoje pełnią zupełnie inne 
funkcje niż w późniejszych, dojrzałych dramatach. Wynika to prawdopodobnie z ogra
niczeń, jakie niosą tego typu gatunki, a ograniczenia te są związane z tematyką, choć 
przede wszystkim z objętością, tego rodzaju utworów. Oczywiście, że w krótkim dziełku 
scenicznym, do tego o charakterze komediowym, trudno zawrzeć tyle, ile w dramacie 
składającym się z czterech aktów. W dramatach Czechowa pije się stosunkowo mało. Na 
ogół jest to herbata, rzadziej alkohol czy kawa. W najkrótszych zaś utworach scenicz
nych pije się najmniej. I picie owo, jak się zdaje, to jedynie element, którego głównym 
zadaniem jest spowodować jak największą sugestywność rozgrywających się na scenie 
zdarzeń, wzmóc ich siłę przekonywania. Bo na przykład cóż to za wesele, na którym 
nie pito by alkoholu i nie wznoszono by toastów. W jednoaktówce Wesele (Свадьба) 
pije się zatem, bo ежели насчет выпить, то почему не выпить? Выпить можно... 
(356). Nie ma tu jakiejkolwiek filozofii i darmo doszukiwać się jakichś podtekstów. Tu
taj jedynym uzasadnieniem mogą być proste słowa bohatera, który zauważa oczywistą 
zależność: jeżeli można wypić, to czemu tego nie zrobić?

W tym miejscu warto wyjaśnić, dlaczego analiza znaczeń napojów w twórczości 
Antoniego Czechowa ograniczyła się jedynie do jego twórczości dramaturgicznej. 
Wprawdzie proza Czechowa może dostarczyć sporo scen, w których bohaterowie raczą 
się alkoholem lub zasiadają do herbaty, ale ich główną rolą jest budowanie sugestyw
nego tła dla zdarzeń. Jeśli więc w opowiadaniu Красавицы młoda Ormianka krząta się 
przy stole, pilnując samowaru i częstując gości świeżą herbatą, to można przypuszczać, 
że zamysłem autora było zaprezentować tę dziewczynę w takiej właśnie powszedniej 
sytuacji, która dzięki swej banalności podkreśla oryginalną urodę dziewczyny. Ten frag
ment codzienności staje się tłem dla niezwykłego piękna, jakie dla narratora uosabia 
córka bogatego Ormianina. Jeśli zaś odbywa się domowa uroczystość, to rzecz jasna nie 
może obyć się bez przynajmniej małej ilości alkoholu. Tak jak w opowiadaniu Имени
ны (Imieniny), gdzie z okazji imienin odrobinę słabego wina lub słodkiej malagi może 
wypić młodzież. Autor nie poświęca wiele uwagi temu aspektowi imienin -  nie więcej 
niż kilka zdań, w których bohaterka podkreśla, że malaga jako wino słabe nadaje się 
zarówno dla kobiet, jak i dla gimnazjalistów. I to wszystko. W dalszej części utworu nie 
ma żadnych konsekwencji tego poczęstunku, żadnego rozwinięcia ani nawiązania do 
niego. Podobnie w opowiadaniu Неприятность, w którym sędzia pokoju podejmuje 
lekarza ziemskiego herbatą. Bo czymże innym poczęstować niespodziewanego gościa? 
Najwyżej wódką i zakąską, ale za nie lekarz dziękuje nie jest głodny. Zresztą i wizyta 
ma charakter raczej służbowy. A propozycja wypicia szklanki bardzo mocnej herbaty 
(как кофе) dla opowiadania ma takie znaczenie, jak złapanie komara przez doktora. 
Tak samo jest w opowiadaniu Agrest (Крыжовник) -  świeżo upieczony właściciel ma
jątku ziemskiego zaprasza swoich pierwszych gości, oczywiście, na herbatę. Ale akurat 
tutaj ma ona znaczenie drugorzędne. Jest ważna o tyle, że to właśnie do niej podaje się 
tytułowy agrest. I to on, a nie herbata, jest najistotniejszym elementem w opowiada
niu. Niezwykle kwaśne i niewydarzone owoce są ucieleśnieniem spełnionych marzeń 
ziemianina o własnym, szczęśliwym kawałku świata. Kolejnym przykładem może po
służyć opowiadanie Огни (Ognie). Narrator snuje swoją opowieść przy butelce wina,
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a bohaterka opowiadanej przez niego historii zaprasza go na herbatę. Ona -  zamężna 
kobieta podoba mu się i pociąga go, a niewinne zaproszenie na herbatę do jej domu 
on -  wyrachowany uwodziciel - interpretuje błędnie jako zachętę do romansu złożo
ną przez znudzoną małżeńskim życiem prowincjuszkę. Sceneria, w której autor sytuuje 
bohaterów, i sposób jej przedstawienia są podobne do sposobu projektowania scenogra
fii w dramacie. Szczegółowy opis znajdujących się w pomieszczeniu przedmiotów, na 
przykład przyborów do herbaty, niejednokrotnie przypomina malowniczą martwą natu
rę, dodającą urody i budującą nastrój ulotnej chwili zatrzymanej przez pisarza.

[...] посреди комнаты [...] стоял круглый стол почему-то на шести ножках, на нем самовар 
и чашки, а на краю стола лежали раскрытая книга, карандаш и тетрадка.

(VII, 120)

Podobnych scen i przykładów można by przytoczyć jeszcze wiele. We wszystkich 
obecność napojów (alkoholu, kawy czy herbaty) jawi się jako stały element ludzkie
go życia, stanowiący jeden z nieodłącznych drobiazgów („мелочи жизни”), z których 
to życie się składa. Czechow, jako pisarz realista obdarzony niezrównanym darem ob
serwacji, z mistrzostwem oddaje te właśnie drobiazgi, które, między innymi, decydują 
o specyfice prozy i stanowią jej nierozerwalną część. Oprócz funkcji ilustracyjnej budują 
nastrój i zarazem tworzą tę nieuchwytną, z trudem poddającą się werbalizacji aurę ulot
nego piękna, tak charakterystyczną dla twórczości pisarza.

Na koniec niniejszych rozważań przyjrzyjmy się potraktowaniu przez Czechowa 
problematyki związanej z używaniem i nadużywaniem alkoholu, która niepokoiła go 
przede wszystkim jako lekarza. Świadomość nadmiernego przywiązania Rosjan do alko
holu była dla niego szczególnie bolesna, zważywszy na poważne problemy alkoholowe 
braci twórcy. Czechow jako pisarz nie prowadził jednak batalii przeciwko pijaństwu, 
nie występował otwarcie przeciwko nałogowi, nie oceniał go i nie próbował dociekać 
przyczyn. Aspekt socjologiczny nie leży w centrum jego zainteresowania:

В разговорах с пишущей братией я всегда настаиваю на том, что не дело художника ре
шить «узкоспециальные вопросы». Дурно, если художник берется за то, чего нс понима
ет. Для специальных вопросов существуют у нас специалисты; их дело судить об общине, 
о судьбах капитала, о вреде пьянства, о сапогах [...]

(III, Письма, 45)

Podobnie jak w wypadku innych napojów, również i w odniesieniu do alkoholu moż
na by zastosować określenie „drobiazgu życia”. Ponieważ sam motyw wina (właściwiej 
-  alkoholu) w twórczości Antoniego Czechowa był już niejednokrotnie poddawany pró
bom interpretacji1'’, dlatego ograniczę się tutaj jedynie do zaprezentowania wniosków 
owych badań, które zostały przeprowadzone w sposób bardzo rzetelny, szczegółowy i, 
jak się wydaje, wyczerpujący. Mimo to wnioski te trudno uznać za przejrzyste i jedno
znaczne. Wydaje się bowiem, że jeśli pole semantyczne alkoholu (czy to będzie wino, 
szampan, wódka, czy też inne rodzaje alkoholi) jest nadzwyczaj rozległe i zawiera w so
bie cechy wzajemnie się wykluczające, takie jak na przykład radość i rozpacz, komizm 
i tragizm, upadek moralny i bogactwo życiowych doznań albo zdrowie i choroba, to jest

16 Patrz na przykład przyp.; 11 oraz: Л.П. Шсхватова, Амбивалентность мотива вина в прозе 
А.П. Чехова, [w:] Мотив вина в литературе. Сборник научных трудов, Тверь 2002, s. 81 87.
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ono zbudowane na zasadzie, na której opiera się cała rzeczywistość zasadzie plusów 
i minusów będących podstawą wszelkich zjawisk otaczającego świata17. Jako taki jest 
więc alkohol (i kontekst, w którym jest on usytuowany) niczym innym jak tylko mate
riałem i nieodłącznym składnikiem realistycznego świata przedstawionego, tak samo jak 
inne napoje, o których była mowa powyżej.

Samotność, niemożność nawiązania emocjonalnego kontaktu z drugim człowiekiem, 
brak zrozumienia i pozomość więzi łączących ludzi -  to dla Antoniego Czechowa prob
lem wcale nie najważniejszy i nie jedyny. To tylko jedynie niewielki fragment wybrany 
z tak przecież wieloznacznej i wieloaspektowej twórczości pisarza, na której temat bada
cze toczą spory już drugie stulecie. Bogactwo aspektów i znaczeń daje możliwość wciąż 
nowych interpretacji, odkrywania nieodkrytych dotąd znaczeń, formułowania nowych 
wniosków. W twórczości tej w centrum zainteresowania zawsze jednak stoi człowiek. Za 
pomocą słów i zachowań swoich bohaterów, zetknięcia ich z innymi ludźmi autor stara 
się usytuować ich w otaczającym świecie. Pisząc o ich odosobnieniu, wyobcowaniu 
wciąż zadaje najważniejsze i zasadnicze pytanie -  pytanie o prawdę o człowieku.

Zagadnienie omawiane w pierwszej części rozdziału to tylko część prawdy o ludzkiej 
naturze, o relacjach łączących, czy też raczej dzielących, bohaterów z otoczeniem. Nie 
należy wszakże zapominać, że obok tego małego wycinka, i to wycinka o wydźwięku 
raczej pesymistycznym, istnieje wiele innych elementów składających się na prawdziwy 
i pełny obraz człowieka. Są to przede wszystkim te wartości, które przynoszą chwile 
ulotnego szczęścia: piękno -  piękno przyrody, piękno ciała, piękno idei czy choćby tylko 
marzenia o pięknie; sztuka -  muzyka, teatr; a także miłość. W dramatach piękno rosyj
skiego pejzażu, uroda lasów, jezior, poetyckie piękno wiśniowego sadu tworzą harmo
nijną i liryczną atmosferę, która stanowi przeciwny biegun dla wewnętrznego złożonego 
ze sprzeczności i konfliktów świata bohaterów.

Nie jest przesadą stwierdzenie, że Czechow dramaturg był subtelnym psycholo
giem. Stan psychiczny powołanych do życia postaci literackich ilustrował za pomocą 
ich uczynków, postępowania, mimowolnych gestów i odruchów. W tym celu Czechow 
musiał pokazywać swoich bohaterów w sytuacjach, które w najbardziej wyrazisty spo
sób ukazałyby ów stan psychiczny, wyjaśniłyby znaczenie tych mimowolnych gestów. 
Konflikty, sprzeczności, nieporozumienia, rodzaj więzi łączących bohaterów, lub raczej 
ich brak -  wszystko to wyłania się w codziennym biegu spraw, w prozaicznych rozmo
wach i zdarzeniach. Codzienne rytuały, również te zwyczajne, takie jak picie herbaty czy 
wina, należą do rodzaju tych działań, w których także ujawnia się dramat bohaterów, ich 
odosobnienie, niemożność nawiązania bliskich relacji z otaczającymi ludźmi.

17 Ibidem, s. X1 82.
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Na przełomie listopada i grudnia 1853 roku fregata Pallada, która nieco ponad rok 
wcześniej wypłynęła z Kronsztadu w rejs dookoła świata, dotarła do Szanghaju. Na jej 
pokładzie znajdował się Iwan Gonczarow, wówczas znany jako autor Zwykłej historii. 
Notatkom sporządzanym podczas rejsu pisarz nadał po powrocie do Rosji kształt szki
ców podróżnych, opisujących ówczesne zjawiska historyczne, społeczne i kulturowe, 
ale także, co nie mniej istotne, ukazujących osobisty stosunek autora do tychże zjawisk. 
Pobyt w Szanghaju stał się źródłem wielu interesujących spostrzeżeń, spośród których 
jedno zwraca szczególną uwagę:

«Да чай это, или кофе?» спрашиваю китайца, который принес мне чашку. «Теа or coffee
[чай или кофе]» бессмысленно повторял он. «Теа, tea [чай, чай]» забормотал потом, 
понявши. «Нс может быть: отчего же он такой черный?» Попробовал -  в самом деле та же 
микстура, которую я под видом чая принимал в Лондоне, потом в Капштате. Там проститель
но: а в Китае такой чай, заваренный и поданный китайцем!

Что ж, нету что ли, в Шанхае хорошего чаю? Как не быть! Здесь есть всякий чай, какой 
только родится в Китае. Вес дело в слове х о р о ш и й  . Мы называем «хорошим» нежные, 
душистые цветочные чаи. Нс для всякого носа и языка доступен аромат и букет этого чая: он 
слишком тонок. Эти чаи называются здесь пекос (Pekoe flower). Англичане хорошим чаем, 
да просто чаем (у них он один) называют особый сорт грубого, черного, или смесь его с зе
леным, смесь очень наркотическую, которая даст себя чувствовать потребителю, язвит язык 
и небо во рту, как почти все, что англичане едят и пьют. [...]

У нас употребление чая составляет самостоятельную, необходимую потребность; у ан
гличан, напротив, побочную, дополнение завтрака, почти как пищеварительную приправу: 
оттого им все равно, похож ли чай на портер, на черепаший суп, лишь бы был черен, густ, 
щипал язык и нс походил ни на какой другой чай. [...]

Впрочем, всем другим нациям простительно не уметь наслаждаться хорошим чаем: надо 
знать, что значит чашка чаю, когда войдешь в трескучий тридцатиградусный мороз в теп
лую комнату, сядешь около самовара, чтоб оценить достоинство чая. С каким наслаждением 
пили мы чай, который привез нам в Нагасаки капитан Фуругельм! Ящик стоит 16 испанских 
талеров; в нем около 70 русских фунтов; и какой чай! У нас он продается не менее 5 руб. 
серебром за фунт1.

Wielkie musiało być rozczarowanie pisarza, gdy okazało się, jak mamą jakością od
znacza się herbata w swojej ojczyźnie. Prawdziwa chińska herbata poddana procesowi 
„anglicyzacji” stała się dla Gonczarowa Rosjanina -  miksturą nie do przyjęcia. Powyż
szy cytat, w którym autor tyle miejsca poświęca jednemu produktowi, dowodzą tego, jak 
wiele może znaczyć dla Rosjanina herbata. Owszem -  opinia ta została sformułowana 
z dala od ojczyzny, a dystans taki często sprzyja idealizacji spraw, od których piszący 
jest oddalony, ale jednocześnie ułatwia wyodrębnienie najistotniejszych aspektów. Rosja

И.А. Гончаров, Фрегат „Паллада", Москва 1949, s. 393 -394.



124 O dwóch namiętnościach Rosjanina

w słowach Gonczarowa jawi się więc jako kraj, w którym herbatę traktuje się z należy
tym szacunkiem i niezbędną wiedzą. Nie dziwi więc ton wyższości, z jakim Gonczarow 
wypowiada się na temat ignorancji Anglików w dziedzinie parzenia i picia herbaty. Po
równując swoje herbaciane doświadczenia z zastaną na miejscu sytuacją, pisarz pozwala 
sobie na pewną pobłażliwość graniczącą chwilami ze złośliwością. Przemawia przez 
niego swego rodzaju „herbaciany szowinizm”; Anglików przedstawia jako profanów, 
którzy nie są godni, by pić dobrą herbatę. Podczas gdy oni sprowadzają herbatę jedynie 
do środka ułatwiającego trawienie, dla Rosjanina stanowi ona źródło niedostępnych dla 
innych nacji rozkoszy. Przede wszystkim jednak, i to wydaje się najważniejsze, picie 
herbaty samo w sobie jest czynnością niezbędną. У нас употребление чая состав
ляет с а м о с т о я т е ль н у ю , н е о б х о д и м у ю  п о т р е б н о с т ь 2 * * [wyróżn. moje 
-  M.Ch.]. W tym właśnie sformułowaniu kryje się istota rosyjskiego czajepitija. Spró
bujmy więc zastanowić się, czym uzasadniona jest ta „niezbędna potrzeba”.

Trudno byłoby obronić tezę, że rosyjski zwyczaj picia herbaty jest porównywalny 
na przykład z japońską ceremonią herbacianą lub z chińskim piciem herbaty w duchu 
tao. W Japonii ceremonia taka wiąże się z kultem estetyzmu, a uczestnictwo w niej jest 
każdorazowo próbą odnalezienia piękna w prozie codziennej egzystencji. Taoizm nato
miast, jak pisze Maguelonne Toussaint-Samat, narzucił kod,

[...] a nawet prawa „napój nieśmiertelności” musiał być przygotowywany i pity zgodnie ze 
ściśle określonym ceremoniałem, czyniącym z każdego gestu, każdego łyku herbaty rodzaj 
inicjacji, a zarazem poetyckiej ekstazy. Ceremonia picia herbaty, mimo że będąca czynnością 
dnia codziennego, stała się nic tylko degustacją, lecz przede wszystkim etyką, sztuką życia, 
filozofią [...]’.

W odniesieniu natomiast do owego specyficznego zwyczaju picia herbaty (możemy 
go również nazwać rytuałem lub ceremonią), który ukształtował się w obszarze kultury 
rosyjskiej, nie można mówić o żadnej doktrynie -  jego funkcja nie jest nawet w małym 
stopniu tak ściśle i jednoznacznie określona, jak w przypadku ceremonii Wschodu. Nie 
zajmuje też w kulturze tak silnie ugruntowanego miejsca zarówno ze względu na stosun
kowo krótką tradycję (w Chinach o herbacie wzmiankowano już przed naszą erą, w Ro
sji zaś jest znana dopiero od XVII wieku), jak i brak ścisłego związku z filozofią (i reli- 
gią), która w Chinach i Japonii, bardziej niż gdzie indziej, jest czynnikiem pomagającym 
określić i wyrazić narodową tożsamość. Rosyjskie czajepitije ma zdecydowanie swo
bodniejszy charakter, ale właśnie dzięki niemu, dzięki swej niejednoznaczności, zakres 
jego znaczeń poszerza się, co z kolei przyczynia się do jego większej uniwersalności. 
Mimo to wydaje się, że rosyjski zwyczaj picia herbaty nie jest pod względem znaczenio
wym wcale tak bardzo odległy od japońskiej ceremonii. Oddajmy głos Okakura Kakuzó, 
autorowi eseju poświęconego japońskiemu fenomenowi herbaty, o której tak pisze:

W XV stuleciu Japonia nobilitowała ją, tworząc herbatyzm swoisty kult estetyzmu. Hcrbatyzm 
jest kultem piękna, które dajc się odnaleźć w codziennej, szarej egzystencji. Wdraża nam poczucie 
czystości i harmonii, tajemnicę wzajemnej życzliwości i romantyzmu ładu społecznego''.

2 Ibidem
’ M. Toussaint-Samat, Historia naturalna i moralna jedzenia, przcł. Л.В. Matusiak, M. Ochab, Warszawa 

2002, s. 539.
'  K. Okakura, Księga herbaty, przcł. M. Kwiecicńska-Dcckcr, Kraków 2004, s. II.
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W kontekście niniejszych rozważań podstawowe znaczenie w cytowanym fragmen
cie mają trzy określenia: „czystość”, „harmonia” i „wzajemna życzliwość”. Niejedno
krotnie zwracałam uwagę, z jakimi pojęciami w literaturze rosyjskiej jest kojarzone pi
cie herbaty. To przede wszystkim bliskość i wzajemna życzliwość, ciepło i wspólnota, 
poczucie bezpieczeństwa, ład i harmonijna postawa. Próbowałam również udowodnić, 
że herbata jest nosicielką pierwiastka apolińskiego i towarzyszy bohaterom w sytuacjach 
podejmowania konstruktywnych działań i przemyślanych decyzji. Dodajmy jeszcze 
w tym miejscu, odwołując się do pracy M. Toussaint-Samat, że chiński rytuał parzenia 
herbaty był rodzajem ćwiczenia duchowego, a jednocześnie demonstracją siły i woli. 
Nie bez znaczenia jest również to, że herbaciarnie w Chinach odegrały znaczącą rolę 
w życiu politycznym, jako że to w nich właśnie, jak podaje autorka, przygotowywano 
rewolucję 1911 roku5. Jeśli więc przypomnimy zamiłowanie, jakie do chińskiego napoju 
żywili rosyjscy wywrotowcy6, to okaże się, że rosyjskie czajepitije jawi się jako swego 
rodzaju daleki spadkobierca wschodniej tradycji herbacianej. Mimo że trudno mówić 
o bezpośrednim podobieństwie do chińskiej czy japońskiej ceremonii picia herbaty, to 
rosyjski obyczaj zawiera w sobie wiele cech, które, być może, przeniknęły z obszarów 
będących ojczyzną herbacianych rytuałów. Piotr I, wydając swoim poddanym polecenie 
picia herbaty, widział w nim znak europejskich norm zachowania. Nowy zwyczaj miał 
wyrażać i podkreślać przynależność Rosji do kultury europejskiej ze względu na to, że 
w XVIII wieku herbata była już ulubionym napojem mieszkańców Wielkiej Brytanii, 
Holandii i Danii. W Rosji, mimo wysiłków Piotra I, pod zewnętrzną otoczką tej europej
skiej maniery zachował się wschodni duch. Ów azjatycki pierwiastek7, choć na pierwszy 
rzut oka wcale nie tak oczywisty, w rosyjskim rytuale herbacianym jest obecny. Sko
ro więc istotną cechą wschodnich ceremonii herbacianych jest dążenie do osiągnięcia 
wewnętrznej równowagi i harmonii z otaczającą rzeczywistością, a, jak pisze Wasilij 
Szczukin, właściwością rosyjskiej kultury jest brak formy:

Rosyjski pejzaż kulturowy przez cały czas sprawiał wrażenie nieprzytulności, braku dbałości 
o porządek, chaotyezności, bałaganiarstwa synonimicznych wyrażeń na oznaczenie tego stanu 
w języku rosyjskim jest mnóstwo".

-  to czy rosyjskie wspólne zasiadanie do herbacianego stołu również nie jest wyrazem 
tęsknoty za ładem i dążenia do, przynajmniej symbolicznego, uporządkowania otoczenia?

5 M. Toussaint-Samat, op. cit., s. 538 539.
6 Ciekawe, że wc Francji od czasów Ludwika XIV poglądy polityczne również znajdowały odzwiercied

lenie w zamiłowaniu do określonych napojów. Tam jednak, inaczej niż w Rosji, lewicowcy upodobali sobie 
kawę, herbata zaś była popularniejsza wśród zwolenników prawicy. Ibidem, s. 541.

7 Ów azjatycki pierwiastek może się kryć również w samym samowarze, którego prototypów można 
doszukiwać się w niektórych tradycyjnych chińskich naczyniach. Niestety dotychczas nie rozstrzygnięto, 
kto wynalazł samowar i wydaje się, że znalezienie jednoznacznej i pewnej odpowiedzi na to pytanie nic jest 
możliwe. Dlatego możemy się opierać jedynie na przypuszczeniach i czasami wręcz wykluczających się 
twierdzeniach badaczy: na przykład W. Miedinskij uważa, że samowar jest typowo rosyjskim wynalazkiem 
(por. В. Мединский, О русском пьянстве, лени и жестокости. Мифы о России, Москва 2008, 
s. 173), autorzy encyklopedii Русская изба podają natomiast informację, że samowary trafiły do Rosji 
w XVIII wiekuz.Europy Zachodniej,gdzie były używane do przygotowywania bulionów(l). Por.:A.A. Баранов, 
О.Г. Баранова, Е.Л. Мадлевская II.II. Соснина, О.М. Фишман, И.И. Шангина, Русская изба. Иллюст
рированная зциклопедия, Санкт-Петербург 2004, s. 302.

" W. Szczukin, Mit szlacheckiego gniazda, przcł. B. Żyłko, Kraków 2006, s. 322.
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Wydaje się, że teza ta znajduje swoje potwierdzenie w dziewiętnastowiecznej prozie 
rosyjskiej. Jeśli więc to prawda, że uczestnictwo w rytuale czajepitija było chęcią prze
ciwstawienia się „tradycyjnemu rosyjskiemu brakowi formy”4, to nasuwa się pytanie, 
czy -  na płaszczyźnie niniejszych analiz -  można wskazać czynnik, za pomocą którego 
ów brak formy się manifestuje? Za odpowiedź niech posłuży poniższy cytat zaczerpnię
ty z powieści Państwo Gołowlewowie\

Вот с водочкой тоже проститься придется!
Тоже скверность. Л мне водка даже для здоровья полезна мокроту разбивает. Мы, 
брат, как походом под Севастополь шли еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на 
брата вышло!
Чай, очунсли?
Нс помню. Кажется, что-то было. Я, брат, вплоть до Харькова дошел, а хоть убей 
ничего не помню. Помню только, что и деревнями шли, и городами шли, да еще, что 
в Туле откупщик нам речь говорил1".

Bez większych wahań można odpowiedzieć, że tym czynnikiem jest wódka. To właś
nie ona jest odpowiedzialna za chaos, kreując go i nosząc w sobie jego zalążek. Ów 
marsz w stronę Sewastopola, który opisuje Stiepan Gołowlew żywiołowy, nieokiełz
nany, o nieprzewidywalnych skutkach, mógłby stać się metaforą samego aktu picia wód
ki. Nieodłącznie towarzyszy mu nieumiarkowanie i brak zasad. Wprawdzie sytuacja, 
w której pije się ten alkohol, również może mieć charakter rytualny (a więc będą się 
na nią składać gesty i zachowania o określonym porządku), lecz często będzie to rytuał 
tworzony na potrzebę danej chwili, spontaniczny i jednorazowy, a więc będący zaprze
czeniem tego, z czym mamy do czynienia w przypadku czajepitija. Jeśli przez ten rytuał 
wyraża się równowaga i powściągliwość, to rytuały związane z piciem wódki noszą 
cechy niepohamowania, nieumiarkowania, są trudne do ogarnięcia. Mimo to, a może 
właśnie dlatego, herbata i wódka pozostają z sobą w silnym związku. Są nierozłączne 
jak znak plus i znak minus, jak chaos i porządek, jak pierwiastek dionizyjski i apoliński. 
Mimo wszystkich różnic zaznacza się między nimi pokrewieństwo wynikające z podob
nej roli, jaką odgrywają w życiu społecznym. Źródło istniejących między nimi różnic ma 
zaś wymiar czysto materialny i sprowadza się do ich właściwości chemicznych.

W tytule niniejszej pracy widnieje słowo „napoje”, ja natomiast skoncentrowałam się 
przede wszystkim na herbacie i na wódce. Zauważalna dysproporcja w ilości miejsca, ja
kie zajmują w monografii te napoje, jest proporcjonalna do tego, jak dużo uwagi poświę
cają im autorzy omawianych utworów. Gdzie zatem inne „napoje” -  kwas, lemoniada, 
szampan, piwo czy nawet woda? Otóż miejsce, jakie zajmują one w pracy, odzwierciedla 
stopień ich obecności w literaturze analizowanego okresu. Może to znaczyć, że twór
cy, wybrali te właśnie dwa napoje, gdyż wyczuwali ich nierozerwalność umożliwiają
cą uchwycenie pewnej dwoistości, i jednocześnie pełni, rosyjskiego charakteru. Dobór 
utworów literackich był natomiast podyktowany obecnością w nich interesujących nas 
toposów. Stąd na przykład nie ma w niniejszym opracowaniu twórczości Iwana Turgie
niewa czy takich dzieł, jak Wojna i pokój, bądź Anna Karenina Lwa Tołstoja. Wprawdzie 
bohaterowie Turgieniewa i Tołstoja piją sporo różnych płynów, ale sposób ujęcia przez

’ Ibidem.
M.E. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы, Воронеж 1983, s. 23 24.
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autorów tej sfery życia ma raczej charakter ilustracyjny i jednostkowy, zatem dla niniej
szej monografii, której przedmiotem zainteresowania były s ta łe  i p o w ta rz a ln e  
motywy, ma to znikome znaczenie.

Zakończyłam rozważania na analizie twórczości Antoniego Czechowa, co nie zna
czy, że literatura XIX wieku wyczerpuje i zamyka temat. Nie oznacza to również, że 
niniejsze opracowanie zawiera wszystko, co w odniesieniu do literatury tamtego okresu 
można na ten temat powiedzieć. Przeciwnie. Zadaniem moim było przede wszystkim 
zwrócenie uwagi na istnienie w literaturze rosyjskiej toposów związanych z piciem oraz 
określenie ich szerokiego pola semantycznego.

XX stulecie odziedziczyło dorobek literacki XIX wieku, a wraz z nim już wykształ
cone motywy związane z piciem. Są one stale obecne w literaturze XX wieku, podlegają 
nieustannym modyfikacjom, zostają wzbogacane i przekształcane. Odnajdziemy je mię
dzy innymi w twórczości Maksyma Gorkiego, Borysa Pilniaka, Wieniedikta Jerofiejewa 
czy Władimira Sorokina. To ogromny i fascynujący materiał badawczy, który może się 
stać trzonem następnego obszernego opracowania związanego z tą tematyką.
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РЕЗЮМЕ

За годы своего многолетнего присутствия в русской действительности чай 
и водка из обычных, семантически нейтральных продуктов продовольствия пре
вратились в семантически насыщенные, прочные элементы русской культуры. Эта 
перемена касается также формировавшихся на протяжении многих лет ритуалов, 
сопровождающих питие вина и чая. В сознании как русских, так и иностранцев 
эти два напитка воспринимаются как типично русские и, несмотря на факт, что 
по своему происхождению оба они вовсе не являются восточноевропейскими, на
циональный, русский характер чая и водки неоспорим. В настоящей работе пред
принята попытка доказать упомянутую «русскость» обоих напитков, проследить 
процесс проникновения мотивов вина и чая в русскую литературу XIX столетия и 
растолковать их значение в творчестве отдельных писателей, обращая внимание на 
их повторяемость и общезначимый характер.

Во вступительной главе кратко представлены традиции научных исследований 
сферы бытового поведения. В контексте достижений русских семиотиков (прежде 
всего Ю. Лотмана) ритуализованное потребление напитков (водки, вина, чая) рас
сматривается как «культурный текст».

Первая глава посвящается истории водки и чая в России и одновременно про
слеживает процесс их социально-культурной идентификации. В ней приводятся 
обстоятельства появления на Руси водки и обсуждаются последствия образова
ния царскими властями в XVI столетии так называемых «царёвых кабаков». Точ
ное время появления хлебного вина на русской земле ученым до сих пор не уда
лось определить: по данным разных источников его история на Руси начинается 
с XIV, XV или XVI столетия. Основание первого кабака означало усиление конт
роля государства над продажей и производством спиртных напитков. В последу
ющих фрагментах речь идет об очередных мерах, которые применяли государс
твенные власти для упорядочения потребления алкоголя, в том числе о четырех 
монополиях, попеременно вводимых и отменяемых с XV по конец XIX века, 
об откупной и акцизной системах продажи спиртных напитков, а также о борьбе 
властей и православной церкви с пьянством и его последствиями. Заключительная 
часть главы содержит рассуждения о причинах невероятной популярности водки 
в России. Среди этих причин существенную роль играют бытовые условия, эконо
мические факторы, снисходительное отношение властей к пьянству и так называ
емый национальный характер русского человека.

История чая в России не так уж бурна, как история хлебного вина, но все-та- 
ки она заслуживает особого внимания. Чай привез в Россию в 1638 году Василий 
Старков, а первыми, кто его отведал, были царь Михаил Федорович и его бояре. 
Затем наступил медленный, но последовательный процесс «демократизации» но
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вого напитка, т.е. его проникновения в низшие общественные классы. В работе 
подчеркивается отчетливо выраженная общественная функция чаепития: на осно
ве примеров мемуарной литературы делается вывод, что в XIX столетии потреб
ление чая небогатыми, простыми людьми, особенно в чайных или трактирах, вос
принималось ими как в некотором роде перемещение на несколько ступеней выше 
в общественной иерархии, сопровождаемое упрочением чувства собственного до
стоинства. Заключительный фрагмент главы посвящается месту и роли чая в рус
ской деревне, в которую он попал довольно поздно; из-за своей дороговизны лишь 
только в XX веке чай стал повседневным напитком крестьян, раньше он был пока
зателем имущественного положения жителя деревни. В работе приводятся некото
рые примеры народных обрядов, основным элементом которых является чаепитие. 
Интересно, что в конце XIX века потребление чая в России было самым большим 
в мире, зато уровень потребления водки в сравнении с такими странами, как Фран
ция или Дания, был довольно низок, что противоречит распространенному мне
нию, по которому в России с незапамятных времен выпивалось намного больше 
алкоголя, чем в других странах Европы.

В следующей главе обращается внимание на существующую в русской культу
ре антиномию, возникшую на основе противопоставления чая и вина (водки). Ис
ходной точкой для развития этой темы является сформулированная русскими се- 
миотиками Ю. Лотманом и Б. Успенским теория полярности русской культуры, 
которая выражается в дуальной природе её строя. В контексте этой теории вино 
и чай рассматриваются как элементы русской культуры, представляющие собой 
воплощение таких оппозиций, как «старина -  новизна», «свое -  чужое», «эмоции 
-  интеллект». Аргументами для доказательства этого тезиса послужили примеры, 
почерпнутые как из литературных произведений (Братья Карамазовы, Преступ
ление и наказание, Бесы Ф. Достоевского, Последнее лето на Волге Ф. Горенштей- 
на, поэма Торжок А. Бакунина), так и из воспоминаний бывших студентов Мос
ковского университета, относящихся к жизни студенческих кружков половины 
XIX столетия, в том числе А. Герцена и К. Аксакова.

Глава третья, в которой рассматривается семантика чая и вина в творчестве 
А. Пушкина, открывает вторую часть работы, почти полностью посвященную ана
лизу и интерпретации мотивов разных напитков в русской литературе XIX века. 
Элементы повседневного быта, в том числе потребление чая и вина, которое в во
семнадцатом веке было характерно лишь для низших жанров, стали органичес
кой частью произведений так называемой «высокой» литературы именно благода
ря А. Пушкину. По этому поводу его творчество (в первую очередь эпика) является 
отправной точкой для всех дальнейших рассуждений, помещенных в настоящей 
работе. Речь идет о символике и взаимных связях чая и вина как семантически 
насыщенных компонентов образного мира Пушкина, о постоянных мотивах, со
путствующих им, а также об их соотношении с аполлоновской и дионисийской 
традициями мировой культуры. В творчестве Пушкина чай и самовар ассоцииру
ются с любовью, благополучной новостью, домом, чувством безопасности, миром 
и уютом. Они связаны с персонажами верных слуг и молодых женщин. Вместе 
с алкогольными напитками они образуют своеобразную антиномическую пару, 
в которой чай представляет дионисийское, а водка аполлоновское начало.
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Дальнейшее развитие пушкинских мотивов чая и чаепития наблюдается в про
зе Ф. Достоевского. Об этом идёт речь в следующей главе книги. На примере ро
манов (Бедные люди, Униженные и оскорбленные, Записки из мертвого дома, Бесы 
и др.), а также высказываний современников Достоевского, автор работы пытается 
доказать целесообразность появления этих элементов повседневного быта в про
изведениях писателя и объясняет некоторые аспекты их смыслового пространства, 
приходя к выводу, что чай и ритуал чаепития обычно возбуждают положительные 
чувства, помогают создавать и укреплять эмоциональные связи между героями, 
способствуют откровенности, диалогу, который в свою очередь представляет со
бой вид близкого контакта с другим человеком или с самим собою. Горячий само
вар вызывает ассоциации с домом, воспринимается как неотъемлемый элемент до
машнего очага, нередко также связан с началом новой жизни, а холодный самовар 
выступает как предвестник и спутник несчастий и катастроф. Богатство семанти
ческого поля этих мотивов, а также их постоянность и повторяемость позволяют 
определить их как элементы, прочно закрепленные в структуре произведений пи
сателя.

Следующая глава посвящена анализу мотива чаепития в романе Господа 
Головлевы М. Салтыкова-Щедрина в контексте заключений, сделанных в предшес
твующих главах, а также в сравнении с тем же мотивом в Обломове И. Гончаро
ва. Подход к мотиву чаепития в романе Салтыкова-Щедрина своеобразен: его се
мантический потенциал использован для далеко не благородных целей -  здесь оно 
выступает в роли некоего приличествующего декора, за которым скрываются ли
цемерие главного героя и его низкие намерения. Исходя из предположения о двой
ной природе языка -  как органа речи, с одной стороны, и органа еды, с другой -  де
лается вывод о греховности Порфирия Головлева, за чаем «убивающего» словами 
своих близких, и невинности Обломова, который в своих мечтах чаепитие всегда 
сопровождает «искренними излияниями» и задушевными разговорами.

Тематику, затронутую в начале работы и касающуюся противопоставления чая 
и водки, продолжает и развивает глава пятая. Здесь, исходя из внешнего сходства 
слов «отчаянный» и «чай», а также «виноватый» и «вино», ведется характеристика 
литературных героев, а точнее, анализируются их психические и душевные состо
яния (отчаяние, чувство виновности), причина которых заключается то ли в при
страстии к чаю то ли -  в злоупотреблении водкой.

Роль чая и водки как неотъемлемых элементов ритуалов, сопровождавших 
жизнь русских купцов, рассматривается в предпоследней главе работы. Иллюст
ративным материалом служат здесь прежде всего фрагменты повести В. Соллогу
ба Тарантас и драм А. Островского, а также избранные русские пословицы и по
говорки.

Работу заключает глава, посвященная месту мотивов чая и алкоголя в драма
тургии А. Чехова. Чехов-драматург был тонким психологом, который изображал 
психическое состояние своих героев с помощью деталей их поведения, действий, 
бессознательных жестов и слов. Мир человеческой психики, его внутренние кон
фликты, недоразумения, характер связей проявляются в обычном ходе дел, в обы
денных действиях. Повседеневные ритуалы, в том числе чаепитие или потребле
ние алкоголя, принадлежат к числу тех действий, в которых проявляются драмы
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героев, их отчуждение, одиночество, невозможность установить глубокие, чисто
сердечные связи с окружающими людьми. Анализ ритуалов, основанных на кол
лективном потреблении напитков, помогает лучше понять и описать драму отчуж
денности, характерную для чеховских героев.

Творчество А. Чехова приходится на рубеж девятнадцатого и двадцатого сто
летий. Однако девятнадцатый век не исчерпывает затронутую в работе тематику. 
Напротив -  литература двадцатого столетия продолжает, обогащает и по-своему 
превращает литературное наследие девятнадцатого века, в том числе и использо
вавшиеся в то время темы и мотивы. Можно их найти в творчестве М. Горького, 
Б. Пильняка, В. Ерофеева, В. Сорокина и многих других писателей. Всё это пред
ставляет собой богатый материал для дальнейших исследований.
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