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Wstęp

Niniejsza praca, Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze. Od Piotra Wielkiego do 
Mikołaja I, stanowi próbę rekonstrukcji sylwetki kobiecej na tle zmian będących kon-
sekwencją europeizacji Rosji, która dokonana zostanie na podstawie wybranych teks-
tów należących do literatury pamiętnikarskiej oraz epistolografi i uprawianej przez 
jednorodnego nadawcę (wykształconą w duchu europejskim rosyjską szlachciankę) 
w określonym czasie (od Piotra Wielkiego do Mikołaja I). Ograniczenie pola badań 
do kobiet wywodzących się z wyższych warstw społecznych podyktowane zostało 
doborem materiału badawczego: spisywanie dzienników, pamiętników, prowadzenie 
korespondencji wymagało od kobiety posiadania elementarnej wiedzy z zakresu pi-
sania i czytania. Te umiejętności pod koniec XVII wieku nabywały jedynie wybitne 
jednostki. W kolejnym stuleciu ich grono uzupełniały panny pochodzenia szlache-
ckiego, na które nałożono obowiązek kształcenia się. 

Pracę otwierają rozważania na temat położenia kobiet na Rusi w ciągu ponad 
siedmiu stuleci – od czasów pogańskich do zmian zapoczątkowanych przez działal-
ność reformatorską Piotra I. Na tym etapie w charakterze źródeł badawczych wy-
korzystane zostały zabytki piśmiennictwa staroruskiego oraz ustawy książęce. Ana-
lizę rozpoczyna okres pogański, odtworzony na podstawie Powieści minionych lat. 
Poruszono problem formy zawierania małżeństwa, wielożeństwa, zasad dziedzicze-
nia. Pojawienie się Ustawu Jarosława i innych dokumentów będących następstwem 
przyjęcia chrześcijaństwa, a normujących prawa kobiet, warunki zawierania i rozwią-
zywania małżeństwa oraz warunki udzielania rozwodu niewątpliwie wpłynęło na 
zmianę ich pozycji w rodzinie i społeczeństwie. Jako odrębny problem omówiono 
zagadnienie mieszkanek Nowogrodu i Pskowa, poparte analizą gramot brzozowych. 
Od czasów najazdów mongolskich następuje stopniowe oddzielenie kobiet od śro-
dowiska mężczyzn, co na kolejnych etapach przyjmuje formę obyczaju określanego 
„teremowym zatworniczestwem”, który znalazł odzwierciedlenie w szesnastowiecz-
nym zabytku piśmiennictwa staroruskiego – Domostroju. 

Drugi rozdział pracy stanowi podstawę i przygotowanie do badań na temat kon-
sekwencji europeizacji Rosji. W drugiej połowie XVII stulecia, okresie przejściowym 
pomiędzy epoką średniowieczną a czasami nowożytnymi, rozpoczyna się proces 
uwalniania kobiet z niewoli systemu teremowego. Głównym katalizatorem przemian 
było oddziaływanie państwa polskiego, a jego kultura, nauka, piśmiennictwo, krzewio-
ne przez wychowanków Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (Symeon Połocki, Teofan 
Prokopowicz), znalazły tutaj licznych odbiorców. Pośrednictwo Rzeczypospolitej 
wraz z polskim barokiem zainicjowały pierwszą fazę europeizacji Rusi Moskiewskiej 
defi niowanej jako laicyzacja i polonizacja kultury. Niektóre spośród przedstawicielek 
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warstw uprzywilejowanych, jak Teodozja Morozowa – reprezentantka możnego rodu 
bojarskiego, najwierniejsza sojuszniczka „starej wiary” i najbardziej nieugięta prze-
ciwniczka reform cerkiewnych patriarchy Nikona, o czym donosi Opowieść budująca 
o świątobliwej męczennicy Teodorze, w świecie marności doczesnej bojarzynie Teodozji Morozo-
wej – na przekór nowym europejskim tendencjom wchłanianym przez oświeconą
część społeczeństwa, pozostaną wierne ideałowi życia klasztornego, domostrojow-
skim regułom. Inne zaś, jak carówna Zofi a, ukształtowane przez zachodnią kulturę,
szerzoną przez polskich nauczycieli-wychowawców, uwolnią się od surowych zasad
średniowiecznego modelu życia rodzinnego.

Początek XVIII wieku dla Rosji i jej obywateli był okresem szczególnym. Pa-
nowanie Piotra I i jego reformy pozwoliły Rosji, szerzej niż za czasów Aleksego 
Michajłowicza, otworzyć się na wpływy docierające z Zachodu. II faza europeizacji 
Rosji wyparła kulturę polską, dając pierwszeństwo wpływom niemieckim. Zmiany 
objęły wiele dziedzin życia politycznego, społecznego i kulturowego kraju (m.in. 
obyczaje, naukę, sztuki piękne, literaturę). Ważnym elementem reformy w sferze 
kultury stało się ofi cjalne wprowadzenie kobiety do wyższych sfer, życia salonowego 
stolicy. Zdawać by się mogło, że świat kobiecy, związany z odwiecznymi właściwoś-
ciami człowieka – z miłością, życiem rodzinnym, wychowaniem dzieci – powinien 
odznaczać się większą stabilnością niż niespokojny świat mężczyzn. Ale w wieku 
XVIII stało się inaczej – plany reformatorskie Piotra I przewróciły do góry nogami 
nie tylko życie państwowe, lecz także porządek domowy. Przedstawicielka wyższych 
sfer, jeszcze pod koniec XVII stulecia traktowana jak mniszka, teraz ujrzała cały 
przepych i słodycz „wielkiego świata”, wzbogacając go o intrygi, namiętności, niena-
wiść i miłość. Epoka Piotra I wciągnęła kobietę do świata piśmiennictwa.

Niezwykle cenny materiał w badaniach nad procesami transformacji kultury sta-
nowią pamiętniki i korespondencja rosyjskich szlachcianek. Rozważania nad tymi 
zagadnieniami otwierają trzeci rozdział: Literatura jako świadectwo życia szlach-
cianki, w którym poruszone zostały kwestie pamiętnika jako gatunku literackiego, 
początków rozwoju pamiętnikarstwa, motywów pisania pamiętników i ich prawdo-
mówności, pamiętnika jako źródła informacji, listu i jego odmian. Spostrzeżenia 
o charakterze teoretycznym znajdują potwierdzenie w przywołanych wspomnie-
niach (m.in. Katarzyny II, Katarzyny Daszkowej, Elżbiety Jankowej). Szerokie za-
interesowanie memuarystyką na przełomie XVIII i XIX stulecia odzwierciedlało
potrzebę poznania życia, jego prawidłowości i sprzeczności. Wśród pamiętników
kobiecych największą popularność zyskały autobiografi e caryc (Katarzyny II), dzia-
łaczek polityczno-państwowych (księżna K. Daszkow), wysoko postawionych dam
dworu (A. Smirnowa-Rosset). Istnieje również niezliczona ilość wspomnień dobrze
urodzonych szlachcianek, dla których istotą życia były zamążpójście, rodzina i jej
utrzymanie. Literatura wspomnieniowa oraz korespondencja stanowią nieocenio-
ne źródło informacji o okresie dorastania młodej, zwykle nieprzeciętnej jednostki,
która odsłania przed czytelnikiem procesy związane z kształtowaniem się jej cha-
rakteru, upodobań, dążeń, pragnień, wewnętrznych napięć i konfl iktów. Ponadto
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studiowanie dorobku pamiętnikarskiego rosyjskich arystokratek pozwala w sposób 
precyzyjny odtworzyć system wychowania i metody kształcenia w XVIII i na po-
czątku XIX wieku. 

W XVIII wieku większość szlachcianek odbierała wychowanie i wykształcenie 
domowe. Wynikało stąd duże zróżnicowanie poziomu edukacji dziewcząt, gdyż 
z jednej strony nie wszyscy rodzice mogli sobie pozwolić na wynajęcie odpowiednio 
przygotowanej kadry wychowawczo-nauczycielskiej, z drugiej – nie każdy z nich 
miał świadomość wpływu wykształcenia córek na ich przyszłe losy. Ten typ wycho-
wania, realizowany z udziałem mamek, niań i guwernantek, miał za zadanie przygo-
tować szlachcianki do pełnienia podstawowych funkcji społecznych: żony, matki, 
gospodyni. Odmienny charakter wykształcenia panien na prowincji wynikał głównie 
z położenia nacisku na wychowanie w duchu prawosławnym. Poszczególne elemen-
ty rodzimego dziedzictwa kulturowego prowincjonalna szlachcianka przyswajała in-
tuicyjne w odróżnieniu od prawdziwej wiedzy, przekazywanej przez zagranicznych 
wychowawców.

Edukacja i wychowanie instytutowe panien będą wymagać odrębnego potrak-
towania ze względu na swą specyfi kę. Rosyjskie żeńskie instytuty przełomu XVIII 
i XIX stulecia zgodnie z zamierzeniem Katarzyny II położyły akcent na wycho-
wawczy aspekt małych szlachcianek. Absolwentki miały się stać żonami i matkami 
o wysokiej moralności, pożytecznymi członkiniami społeczeństwa, zdolnymi łago-
dzić grubiańskie obyczaje szlachty. Choć instytutki wpisywały się w kanon zasad 
i norm obowiązujący warstwę szlachecką, obok niego w warunkach instytutowych 
istniał dodatkowy system pisanych i zwyczajowych norm. Utrzymywaniu porządku 
i kontroli wychowania sprzyjał system norm pisanych, do którego zaliczano woj-
skową dyscyplinę, rozbudowany system kar, przepisy regulujące sposoby ubierania 
się oraz układania włosów, sposób zwracania się do dziewcząt po nazwiskach lub 
numerach, wskazujący na niezwykle ofi cjalny stosunek kierownictwa do wychowa-
nek, troskę o duchowe życie panien. Wśród zasad niepisanych, tworzonych przez 
same wychowanki, na szczególną uwagę zasługuje tamtejsza obyczajowość, a szcze-
gólnie tzw. ubóstwianie, charakterystyczne głównie dla relacji pomiędzy samymi 
wychowankami, ich hierarchia ze względu na urodę, przekonanie o konieczności 
zewnętrznego wyrażania uczuć w towarzystwie, budowanie wyobrażenia o świecie 
na podstawie przeczytanych książek, co wiązało się z przekonaniem o świątecznym 
charakterze przyszłego życia.

Dla większości szlachcianek XVIII–pierwszej połowy XIX wieku dzieciństwo 
i okres panieński stanowiły okres przygotowawczy do małżeństwa, najważniejsze-
go wydarzenia w życiu. Temat małżeństwa i rozwodu porusza kolejny podrozdział 
pracy, w którym poprzez zestawienie ówczesnych aktów prawnych z pamiętnikami 
szlachcianek omówione zostają kwestie wyboru narzeczonego, małżeństwa wbrew 
woli rodziców, warunków jego zawarcia, fi larów małżeństwa oraz zasad udzielania 
rozwodów. Określono także tradycję i zmianę w odniesieniu do instytucji małżeń-
stwa w XVIII–pierwszej połowie XIX wieku. Choć wiele elementów związanych 
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ze ślubem i małżeństwem miało swe korzenie w przeszłości, dodawano do nich 
nowe emocjonalno-osobiste przyczyny, odzwierciedlające zmiany zapoczątkowane 
z nadejściem czasów nowożytnych. W wykształconych rodzinach szlacheckich ideał 
żony widziano nie tylko w pokornej i cichej gospodyni domu i matce, lecz także mał-
żonce zdolnej z jednej strony dać rodzinie zdrowe potomstwo, z drugiej – zaspokoić 
duchowe potrzeby męża. 

Rozdział IV pracy – Szlachcianka w teatrze życia codziennego – poświęcony 
został dwóm zagadnieniom: kulturze balu oraz modzie rosyjskiej XVIII–pierw-
szej połowy XIX stulecia. Mimo iż bal jako swego rodzaju kulturowy fenomen 
nie był właściwy tradycyjnej kulturze rosyjskiej, a został zapożyczony z Zachodu, 
jego pojawienie się uwarunkowane było społeczno-kulturowymi potrzebami (prze-
de wszystkim związanymi z interesami elity przygotowującej grunt dla szybkiego 
wdrażania innowacji). Właśnie dlatego, wbrew licznym przeciwnikom nowego spo-
sobu życia i czujnemu stosunkowi duchowieństwa, wieczór taneczny szybko staje 
się integralną częścią rosyjskiej codzienności. Choć bal pozostawał w sprzeczności 
z upowszechnioną tradycją i kulturowymi nawykami Rosjan, naruszył podstawy ży-
cia społecznego (zdjęto zakaz na tańce w ramach kontaktów towarzyskich, wyswo-
bodzona z niewoli systemu teremowego kobieta nabyła na spotkaniach tanecznych 
status „królowej balu”), przez kolejne dwa wieki stał się podstawowym elementem 
rosyjskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej, odzwierciedlonym w sztukach pla-
stycznych, muzyce, literaturze. Bale sprzyjały kreowaniu nowych form kontaktów 
międzyludzkich. Konwersacja, pierwszorzędny składnik assamblei, ze względu na 
wagę nie ustępowała miejsca nawet tańcom stanowiącym trzon balu. Sala taneczna 
nabierała cech salonu, w którym stworzono unikatową możliwość: nawiązywania 
znajomości niezbędnych do wspinania się po kolejnych szczeblach Tabeli rang, zna-
lezienia odpowiedniej partii dla swoich dzieci czy bycia przedstawionym członkom 
rodziny carskiej.

Historię mody rosyjskiej czasów nowożytnych możemy rozpatrywać jako jedną 
z pierwszych prób zbliżenia Rosji do zachodniej cywilizacji. Rosyjska szlachcian-
ka ubrana według najnowszych europejskich trendów mody i wprowadzona do ży-
cia salonowego miała się stać siłą napędową do przeprowadzania kolejnych zmian 
w kraju. Piotr I wiedział, że tylko kobieta, ze względu na swoją słabość do rzeczy 
pięknych i zaangażowanie w życie towarzyskie, może wpłynąć na przyspieszenie 
procesu reform. W wypadku gdy szlachcianki ślepo zaparzone w zachodnie wzorce 
przejmowały bez najmniejszej refl eksji francuskie modę, język, etykietę, zachowanie 
w towarzystwie, kształtowały się negatywne typy kobiet. 

Wpływ wychowania w duchu francuskim na formułowanie się charakteru i wize-
runku rosyjskiej szlachcianki poddany został analizie i surowej krytyce przez Mikoła-
ja Gogola, o czym traktuje ostatni rozdział pracy. Swoje poglądy dotyczące destruk-
cyjnych zjawisk zapoczątkowanych przez działalność reformatorską Piotra I autor 
Martwych dusz zawarł w korespondencji z Anną Wielgorską i Aleksandrą Smirnową-
-Rosset, częściowo zamieszczoną w Wybranych fragmentach z korespondencji z przyja-
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ciółmi, gdzie jednocześnie podejmuje próbę nakreślenia obrazu idealnej szlachcianki 
pierwszej połowy XIX stulecia. 

Wykorzystane w procesie powstawania niniejszej pracy zabytki piśmiennictwa 
staroruskiego oraz autentyczne relacje tekstowe młodych panien (wspomnienia 
Natalii Dołgorukiej, Anny Kern, Marii Wołkońskiej, Katarzyny Daszkowej, Kata-
rzyny Suszkowej, Aleksandry Smirnowej-Rosset, Elżbiety Jankowej) mają pozwolić 
na określenie czynników wpływających na życie kobiet na Rusi oraz rekonstrukcję 
wizerunku szlachcianki w ciągu dziewięciu wieków. Na kolejnych etapach realizacji 
projektu zaprezentowana zostanie kobieta wyższych sfer w przestrzeni rodzinnej, 
społecznej i publicznej z podkreśleniem jej wkładu w proces europeizacji Rosji.

Stan badań

Po raz pierwszy kobieta staje się obiektem badań historycznych w połowie XIX wie-
ku. Ogólnonarodowa dyskusja lat 60. na temat „kwestii kobiecej”, łatwiejszy dostęp 
do edukacji oraz pracy zawodowej, kształtowanie się ruchu kobiecego – wszystkie te 
czynniki zmusiły uczonych do zajęcia się problemem roli i znaczenia kobiety w hi-
storii Rosji. Zaistniała konieczność posiadania wiedzy o kobietach, wzrosło zapo-
trzebowanie na „kobiecą” tematykę. Zarówno obrońcy, jak i przeciwnicy kobiecej 
emancypacji szukali argumentów dla swych przekonań w przeszłości, co stanowiło 
impuls do rozwoju historii kobiet. 

Obiektem badań drugiej połowy XIX stulecia stała się kobieta, a przedmiotem 
– miejsce kobiety w procesie historycznym, jej wpływ na socjalną, kulturową, poli-
tyczną i ekonomiczną sferę funkcjonowania społeczeństwa. Prace Iwana Zabielina, 
Witalija Szulgina, Daniiły Mordowcowa, Włodzimierza Michniewicza i innych moż-
na uznać za pierwsze fachowe studia nad ustaleniem roli kobiety w historycznym 
i kulturowym rozwoju społeczeństwa. Wszystkie one stanowiły, oczywiście, prezen-
tację męskiego punktu widzenia.

Proces gromadzenia materiałów i prowadzenia analiz dotyczących życia kobiety 
na Rusi i w Rosji zapoczątkowany został w latach 60. XIX wieku przez historyka 
I. Zabielina1. Badacz wykorzystał zróżnicowane źródła: latopisy, świadectwa po-
dróżników, literaturę cerkiewną, zabytki kultury materialnej. Choć jego praca zawiera 
wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących sytuacji kobiety na Rusi od czasów pogań-
skich do średniowiecza, to postacie bohaterek – żon carów ruskich – przyćmione 
zostały szczegółowymi opisami warunków bytu tamtego okresu – sprzętu, stroju, 
porządku dnia codziennego. Współczesny I. Zabielinowi Mikołaj Kostomarow, stu-
diujący w głównej mierze dzieje XVI i XVII wieku, przytacza w swej książce Życie 
domowe i obyczaje narodu wielkoruskiego2 niemało faktów, zdumiewających czytelnika 
przewagą despotyzmu męża w relacjach z żoną w średniowiecznej Rusi. 

1  И.Е Забелин, Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, Новосибирск 1992.
2  Н.И. Костомаров, Домашняя жизнь и нравы великорусского народа, Москва 1993.



Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze14

Zadanie badawcze, jakie stawia Witalij Szulgin w pracy O sytuacji kobiet w Rosji 
do Piotra Wielkiego3, ma na celu prześledzenie udziału kobiet w wydarzeniach ży-
cia społeczeństwa staroruskiego ukazanych w źródłach kronikarskich. Od tego 
przedstawienia, będącego tłem całościowego obrazu, historyk przechodzi do próby 
określenia znaczenia kobiety w rodzinie ojca i męża oraz w społeczności lokalnej, 
uwzględniając przepisy prawa cywilnego oraz kościelnego. Na ostatnim etapie bada 
miejsce kobiety w opinii publicznej. Zdaniem W. Szulgina położenie kobiety w ana-
lizowanym okresie zmieniało się trzykrotnie: w okresie pogańskim wszystkie sfery 
życia były dla niej dostępne. Nie można również mówić o bezwzględnej zależności 
żony od męża. Po przyjęciu chrześcijaństwa kobieta stopniowo zostaje wykluczona 
ze środowiska męskiego. Ponowne połączenie obu społeczności dokonuje się w wy-
niku reformy obyczajowej Piotra Wielkiego. Głównym czynnikiem oddziałującym 
na zmianę praw i statusu kobiet był, zdaniem badacza, wpływ bizantyjski, wzmaga-
jący dążenie do ich religijnego odosobnienia.

Kolejni historycy z dużą dokładnością przywoływali życiorysy bohaterek prze-
szłości, mając na uwadze zachowanie ich imion dla potomnych. Takie podejście ce-
chuje prace D. Mordowcewa, autora kilku tomów poświęconych badaniom biografi i 
kobiecych. W dziele zatytułowanym Rosyjska kobieta czasów nowożytnych4 postu-
lował on nową strategię badawczą – spojrzenie na epokę historyczną przez pryzmat 
funkcji, jaką pełniła w niej kobieta. Innymi słowy, zasugerował nową metodologię. 
W związku z powyższym pisał, iż 

historia rosyjskiej kobiety nie tylko uzupełnia ogólną historię Rosji, ale także uświadamia, 
rozjaśnia ją bardziej niż suma wszystkich pozostałych materiałów historycznych […] prawie 
każda kobieta, tak czy inaczej wyłaniająca się z szeregu osobowości, niezauważonych i nieza-
chowanych przez historię, stanowi doskonale wypolerowany historyczny refl ektor, w którym 
można dostrzec, jeżeli nie całą współczesną jej epokę, to przynajmniej najbardziej charaktery-
styczne jej strony, potrzeby, dążenia5.

Obok nowego podejścia badawczego rozmyślania uczonego zawierają dwa inne cie-
kawe spostrzeżenia: rozróżnienie pomiędzy „historią kobiety rosyjskiej” a „ogólną 
historią rosyjską” oraz brak przechowywania w pamięci historycznej imion kobie-
cych. 

Dobór bohaterek kolejnych rozdziałów pracy D. Mordowcewa dokonany zo-
stał w sposób umożliwiający ukazanie kobiecych cech dominujących w danej epoce 
historycznej. W pierwszej połowie XVIII stulecia wprowadzona do życia towarzy-
skiego wyższych sfer, zagubiona szlachcianka doświadczała wielu niepowodzeń, 
próbując się odnaleźć w nowej roli. W ciągu kolejnego półwiecza dojrzewa do swe-

3  В. Шульгин, О состоянии женщин в России до Петра Великого, Киев 1850.
4  Д. Мордовцев, Русские женщины нового времени: биографические очерки из русской истории в 3 тт., Санкт-

-Петербург 1874; Idem, Русские исторические женщины. Популярные рассказы из русской истории. Женщины до-
петровской Руси, Санкт-Петербург 1874.

5  Idem, Русские женщины..., s. IX.
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go posłannictwa, stając się nie tylko pomocnikiem czy przyjacielem mężczyzny, ale 
także działaczem społecznym i literackim – uczniem Łomonosowa, Sumarokowa, 
Dierżawina, Fonwizina, Nowikowa, Woltera. Początek wieku XIX to czas ducho-
wych zawirowań i bezowocna fermentacja myśli – Rosjanka odchodzi w stronę ka-
tolicyzmu, porzuca ojczyznę, oddaje się mistycyzmowi, by ostatecznie przekształcić 
się w sympatyczną szlachciankę, matkę ludzi nowego pokolenia. To przyjaciółka 
Puszkina, Gogola, Lermontowa, Granowskiego.

Na nowe żeńskie imiona zapisane w historii zwraca uwagę również W. Michnie-
wicz, autor Rosyjskiej kobiety XVIII wieku6. Opierając się na materiale dokumental-
nym, badacz na przykładzie losów znanych i mniej znanych Rosjanek XVIII wieku 
wskazuje na zmiany w stylu życia, mentalności i psychologii kobiet (przede wszyst-
kim zaś szlachcianek), spowodowane działalnością reformatorską Piotra I i później-
szym rozwojem społeczeństwa. 

Uwagę W. Michniewicza przykuwa wyłącznie zewnętrzny charakter przemiany 
kobiety czasów piotrowych (zmiana wyglądu, ubioru, bale, przyjęcia). Stąd też bierze 
się porównanie osiemnastowiecznej Rosji do „teatru sławy”, a życie jej mieszkańców 
określa mianem „teatralnego”. Progresywny charakter działań ówczesnych Rosjanek 
odróżniał je od przedstawicielek innych krajów. Aktywna, energiczna natura staro-
ruskich kobiet nigdy nie zaakceptowała modelu życia teremowego, klasztornego, 
zgodnego z regułami Domostroju. Jej dusza, zauważa badacz, wyrażała nieustającą 
tęsknotę za wolnością. 

Zadania, jakie stawia przed sobą W. Michniewicz, to przedstawienie uogólnione-
go wizerunku Rosjanki XVIII stulecia, nakreślenie jej losów oraz rozwoju w istot-
nych momentach historii, wyjaśnienie jej społecznego znaczenia. Materiał pracy 
można umownie podzielić na następujące tematy: kategorie wiekowe (dzieciństwo, 
lata dziewczęce, panieństwo), edukacja (szkoła i wychowawcy, Instytut Smolny), 
małżeństwo (miłość, swaty, ślub). Michniewicz rekonstruuje dodatkowo typy ko-
biece poprzez analizę i opis ich roli społecznej (typ: gospodyni, ziemianka, pisarka, 
artystka, uczona, fi lantropka, imperatorowa, pustelnica)7.

Nowy etap w studiach nad problematyką kobiecą nastąpił z wkroczeniem płci 
pięknej do nauk historycznych. Zarówno ruch kobiecy, jak i następujący po nim na 
początku XX wieku ruch feministyczny pierwszej fali stały się motorem do kolej-
nych rozważań nad rolą kobiety w historii. Krytyka feministyczna podawała w wąt-
pliwość wiarygodność i naukowość koncepcji biologicznych, będących podstawą 
większości analiz. Badania nad przeszłością kobiet zaczęły się rozwijać w nowym 

6  В. Михневич, Русская женщина XVIII столетия, Москва 1990.
7  Idem, Замечательные русские женщины. Мария Савишна Перекусихина, „Истотический вестник” 

1899, t. 75, nr 1, s. 96–117; Idem, Русская женщина XVIII столетия (Хозяйка и помещица), „Женское обра-
зование” nr 2, s. 77–89; Idem, Русская женщина XVIII столетия (Писательница и ученая), „Женское обра-
зование” nr 4, s. 227–246; Idem, Русская женщина XVIII столетия (Артистка), „Женское образование” 
nr 5, s. 377–395; Idem, Русская женщина XVIII столетия (Благотворительница), „Женское образование” 
nr 8, s. 513–528.
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kierunku – w stronę poszukiwań źródeł i przyczyn nierówności genderowej. Poja-
wiały się próby wniknięcia w sens tradycyjnego podziału ról społecznych między 
płciami i omówienia możliwości ich zmian. Należy jednak zauważyć, iż profesjonalni 
historycy płci żeńskiej pod koniec XIX wieku należeli do wyjątków. Ich nazwiska nie 
były znane szerokiej publiczności, kółkom naukowym lub też pojawiły się znacznie 
później na stronach kobiecych czasopism. 

Drugim aktualnym tematem stało się zagadnienie kobiecej pracy zawodowej. Te-
mat, rozwinięty w pracach Marii Wiernackiej8 z lat 50. XIX wieku, zamknęła w la-
tach 20. kolejnego stulecia Aleksandra Kołłątaj9. Już w drugiej połowie XIX stulecia 
udziałem wielu kobiet stała się czasochłonna, choć dobrze opłacana praca w cha-
rakterze zawodowych historyków. Tak na przykład Nadieżda Biełozierska, sekretarz 
domowy M. Kostomarowa, zajmowała się tłumaczeniem powieści historycznych dla 
„Istoriczeskiego Wiestnika” („Исторический вестник”), pisała w imieniu D. Mor-
dowcowa recenzje do „Driewniej i Nowoj Rossji” („Древняя и новая Россия”). 
Zgoda na anonimowość była wynikiem braku legalnej możliwości zarabiania na ży-
cie intelektualną pracą zawodową. N. Biełozierska wspomina: 

D. Mordowcew, którego poznałam u Kostomarowa, zaproponował mi pisanie recenzji do 
„Driewniej i Nowoj Rossji”, wydawanej pod redakcją S. Szubińskiego, dodając, że moja praca 
przestawiana będzie jako jego, gdyż w innym wypadku nie zostanie ona przyjęta – jestem 
kobietą, i to główny powód. […] Zgodziłam się, ponieważ szansy na inną pracę nie było10.

Zdobywszy doświadczenie badawcze, N. Biełozierska skupiła się na odtwarzaniu 
portretów historycznych kobiet – Zinaidy Wołkońskiej, księżnej Liwen, Katarzyny I 
i innych11. 

Wytyczona przez badaczki droga rozwoju historii kobiecej prowadziła od pierw-
szych amatorskich poszukiwań w przeszłości, prac o charakterze publicystycznym 
i popularnonaukowym do powstałych na początku XX wieku opracowań monogra-
fi cznych, opartych na specjalistycznych studiach i odzwierciedlających światopogląd 
pisarek. Jako przykład przywołać należy autorkę fundamentalnych prac poświęco-
nych kobiecej edukacji – Jelenę Lichaczowę12, historyka rosyjskiego ruchu kobiecego 

8  М.Н. Вернадская, Женский труд, „Экономический указатель” 1858, wyd. 8 (60).
9  А.М. Коллонтай, Социальные основы женского вопроса, Санкт-Петербург 1909; Idem, Труд женщины 

в эволюции хозяйства: лекции, читанные в Университете им. Свердлова, Москва 1923.
10  Н.А. Белозерская, Автобиография, „Исторический вестник” 1913, czerwiec, s. 933.
11  Eadem, Княгиня Зинаида Александровна Волконская, „Исторический вестник” 1897, marzec–kwie-

cień; Eadem, Княгиня Д.Х. Ливен, „Исторический вестник” 1898, marzec; Eadem, Женский вопрос. Исто-
рические очерки, „Женское дело” 1899, nr 1, s. 3–23; nr 2, s. 27–49, nr 3, s. 24–41; nr 5, s. 59–82; Eadem, 
Происхождение императрицы Екатерины I, „Исторический вестник” 1902, nr 1.

12  Е. Лихачева, Материалы для истории женского образования в России (1086–1856), Санкт-Петербург 
1899.



17Wstęp

– Jelenę Szczepkinę13 czy profesora historii Aleksandrę Jefi mienko14, zajmującą się 
problematyką rosyjskiej chłopki.

W latach 1911–1912 próbę stworzenia uogólnionej pracy poświęconej historii 
kobiety rosyjskiej przedsięwzięła Je. Szczepkina15. Autorka cyklu wykładów dla słu-
chaczek wyższych kursów kobiecych oparła swe studia na materiale historyczno-lite-
rackim, z rzadka uzupełniając je wspomnieniami oraz nielicznymi zabytkami prawa. 
Wśród omawianych przez Je. Szczepkinę typów kobiecych można wyróżnić kilka 
grup: kobietę – aktywną pogankę, posłuszną chrześcijankę, staroruską ziemiankę, 
osiemnastowieczną damę pułkową, salonową lwicę, prowincjałkę, kobietę pracującą 
oraz feministkę. Rezultaty badań stanowią potwierdzenie wyników jej poprzedni-
ków: słaba pozycja kobiet w ciągu wieków była wynikiem panowania porządku pa-
triarchalnego, wpływu chrześcijaństwa i literatury bizantyjskiej.

Związek między kształtowaniem się historii kobiet jako kierunku badawczego 
w rosyjskiej historiografi i a rozwojem ruchu kobiecego w Rosji jest faktem bez-
sprzecznym. „Odkrycie” postaci kobiecych w dziedzinie kultury, sztuki, polityki cza-
sów przeszłych związane było z zadaniem polepszenia położenia kobiet, ich rów-
nouprawnieniem.

Klasowe podejście w badaniach nad kobietą okresu radzieckiego zaprezentowane 
zostało przez A. Kołłątaj w pracy Społeczne podstawy kwestii kobiecej16. Książka, 
napisana w pośpiechu i o wybitnie politycznych celach – A. Kołłątaj pragnęła, by 
została opublikowana przed Pierwszym Wszechrosyjskim Zjazdem Kobiet, zwoła-
nym przez feministki – określiła elementarne podejścia do rozważań nad badanym 
problemem w radzieckiej nauce tamtych lat. Autorka twierdziła, iż „kwestia kobieca” 
jest głęboko zakorzeniona w ekonomice, a „świat kobiet, podobnie jak i męski, dzieli 
się na dwa obozy […] burżuazyjny i proletariacki”17. Ostatnia fraza utrwaliła ogólną 
tendencję rozpatrywania „kwestii kobiecej” przez pryzmat ekonomiki i antagonizmu 
klasowego. Obowiązkowymi składnikami prowadzonych studiów były wyolbrzymia-
nie roli aktywności politycznej proletariuszek, antyfeminizm oraz bagatelizowanie 
problemów genderowych wewnątrz ruchu robotniczego. Nakładało to na badacza 
surowe ograniczenia w jego pracy nad tematem, co spowodowało, że zainteresowa-
nie historią kobiet zaczęło gasnąć.

W opracowaniach historycznych okresu radzieckiego poświęconych kobietom 
możemy zaobserwować tendencję zamiany podmiotu badań: uczeni nie skupiają 
swej uwagi na przestudiowaniu kobiecych doświadczeń, strategii życiowej, osiągnięć, 

13  Е. Щепкина, Женское население Петербурга, „Образование” 1897, nr 5; Eadem, Женщины в русских 
университетах, „Вестник Европы” 1912, nr 9; Eadem, Деятельность, окончивших Высшие женские курсы, 
„Вестник Европы” 1913, nr 9; Eadem, Из истории женской личности в России, Тверь 2005.

14  А.Я. Ефименко, Крестьянская женщина, „Дело” 1873, nr 2; Eadem, Народные юридические воззрения 
на брак, „Знание” 1874, nr 1.

15  Е.Н. Щепкина, Из истории женской личности в России, Тверь 2005.
16  А.М. Коллонтай, Социальные основы...
17  Eadem, Женщины-работницы в современном мире, „Труды первого Всероссийского женского 

съезда”, Санкт-Петербург 1908.
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analizie procesów wpływu kobiet na kulturowo-polityczny kontekst epoki, lecz na 
pochwale systemu socjalistycznego. Kobiety stały się dobrym pretekstem dla władzy, 
by prezentować siebie, jako tę, która ostatecznie rozwiązała „kwestię kobiecą”18.

Ukazanie się na przełomie lat 70. i 80. XX wieku monografi cznych opracowań 
zachodnich uczonych, opartych na źródłach rosyjskich19, stanowiło wyzwanie dla 
badaczy radzieckich. Jako odpowiedź powstały prace Grigorija Tiszkina20, Eleonory 
Pawluczenki21, Natalii Puszkariowej22. Przekonania o niskim położeniu kobiet i po-
zbawieniu ich większości praw w ciągu wielowiekowej historii aż do czasów rewolu-
cji zostały podane w wątpliwość.

Postawione przez rodzimych uczonych zadania badawcze kładły nacisk na prob-
lem włączenia kobiet do ogólnej historii, ponownego wniknięcia w sens ich roli oraz 
ich wpływu na rozwój społeczeństwa. W pracach N. Puszkariowej jest już obecna, 
choć jeszcze niewyraźnie, refl eksja feministyczna. Poczynając od jej szkiców, może-
my mówić o odejściu od historii opisowej, opartej na metodologii marksistowskiej, 
i powrocie do nowej historii kobiet, bazującej na innych podejściach metodologicz-
nych, w tym również genderowych.

Monografi a N. Puszkariowej Kobiety starej Rusi stanowi próbę przedstawienia 
rodzinnego, społecznego, prawnego oraz majątkowego statusu kobiet w badanym 
okresie. Autorka dąży do celu poprzez rekonstrukcję biografi i znanych przedsta-
wicielek płci pięknej staroruskiej społeczności, odtworzenie ich zewnętrznego wi-
zerunku. Ograniczona liczba źródeł o charakterze literackim zmusiła badaczkę po 
sięgnięcie do alternatywnych zabytków kultury, wśród których wymienić należy pis-
ma historyczne, kroniki, akty, liczne rozporządzenia, zbiory przepisów prawnych, 
teksty trebników. 

N. Puszkariowa wykazała, iż należycie wykształcone kobiety okresu staroruskie-
go zaangażowane w działalność polityczną nie należały do wyjątków. Przy czym ich 
uczestnictwo w życiu kraju nie ograniczało się jedynie do knucia spisków czy intryg, 
lecz polegało na zaciętej walce politycznej na równi z mężczyznami. W miarę za-
głębiania się i rozszerzania tematu przekonanie o niskim położeniu kobiet tamtych 
czasów staje się mitem. 

We współczesnej historiografi i na uwagę zasługuje Jurij Łotman, autor kla-
sycznego studium o rosyjskiej kulturze szlacheckiej23, w którym podejmuje analizę 
szczególnego, osobnego „kobiecego świata”. Przedmiot badań stanowią dla niego 
„zarówno te osobliwości, jakie epoka nakładała na charakter kobiecy, jak i te, które 

18  В.Л. Бильшай, Решение женского вопроса в СССР, Москва 1959; В.С. Белова, Решение женского во-
проса в СССР, Москва 1975; П.М. Чирков, Решение женского вопроса в СССР, Москва 1978.

19  Np. R. Stites, The Women’s Liberation Movement in Russia, New Jersey 1978.
20  Г.А. Тишкин, Женский вопрос в России: 50-60-е годы XIX века, Ленинград 1984.
21  Э.А. Павлюченко, Женщины в русском освободительном движении. От Марии Волконской до Веры 

Фигнер, Москва 1988.
22  Н.Л. Пушкарева, Женщины Древней Руси, Москва 1989.
23  J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, Gdańsk 1999.
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kobiecy charakter narzucał epoce”24. W kontekście stosowanego przez Łotmana se-
miotycznego podejścia do kultury właściwe staje się wyobrażenie o podziale kultury 
na dwa obszary: męski i kobiecy. Badacz zauważa, iż kultura kobieca – to nie tylko 
kultura kobiet, lecz jest to osobny pogląd na kulturę, konieczny element jej wielo-
głosowości25. Kładąc nacisk na antytezę męskiego i kobiecego spojrzenia, Łotman 
w pewnym sensie wskazuje na genderowy aspekt kultury szlacheckiej.

J. Łotman opiera swe badania głównie na zabytkach klasycznej literatury pięknej 
(Eugeniusz Oniegin, Wojna i pokój, Anna Karenina) oraz korespondencji i wspomnie-
niach mężczyzn tego okresu. Badacz wyróżnił trzy stereotypy obrazów kobiet, które 
z poezji przeszły do realnych biografi i kobiecych: pierwszy to obraz czule kochającej 
kobiety, której życie i uczucia są rozbite; drugi wizerunek ma charakter demoniczny, 
zaś ostatni – to obraz kobiety-bohatera. Szlachcianka końca XVIII–początku XIX 
wieku, zauważa Łotman, łączyła w sobie dwa typy psychologiczne. Z jednej strony 
wychowana przez pańszczyźnianą nianię i wyrosła na wsi dziewczyna przyswajała 
określone normy wyrażania uczuć i zachowania emocjonalnego, przyjęte w środo-
wisku ludu. Wiązały się one z pewną powściągliwością uczuć. Jednakże w innym 
kontekście kulturowym te same szlachcianki mogły mdleć czy zalewać się łzami. 
Takie zachowanie odbierane było jako edukowane – tak zachowywały się europej-
skie damy, przy czym egzaltacja ta była szczera, chociaż czasem zawierała w sobie 
elementy gry.

W rozdziale Swaty. Małżeństwo. Rozwód Łotman świadomie pomija zagadnienia 
prawa cerkiewnego oraz jurydycznej strony sprawy, nienależące do tematyki książki. 
Małżeństwo i rozwód interesują go jedynie jako zjawiska życia codziennego – bada, 
jak były one rozwiązywane w praktyce życiowej, gdy należało uwzględnić zarówno 
wymagania rzeczywistości, jak i normy moralno-prawne. 

W rodzimej historiografi i istnieje ponadto tradycja historyczno-kulturowego opi-
su poszczególnych indywiduów, w tej liczbie również szlachcianek końca XVIII–
pierwszej połowy XIX stulecia. Lwia część podobnego rodzaju „portretów” po-
święcona została przedstawicielkom szlachty stołecznej, które odnieść możemy do 
grupy „niepospolitych” osobowości. Spośród nich najpełniej przedstawione zostały 
kobiety z otoczenia A. Puszkina26, zarówno mieszkanki obu stolic, jak i prowincji.

24  Ibidem, s. 51.
25  Ibidem, s. 82.
26  А.М. Гордин, Анна Петровна Керн – автор воспоминаний о Пушкине и его времени, Москва 1987; 

П.К. Губер, Дон-Жуанский список Пушкина, Москва 1991; В.Ф. Кашкова, Пушкинский путеводитель, 
Тверь 1994; И.М. Ободовская, М.А. Деменьтев, Вокруг Пушкина, Москва 1976; А.С. Пьянов, Мои 
собственные досуги: Пушкин в Тверском крае, Москва 1979.
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Baza materiałowa 

Główne źródło poznawcze i najważniejszy punkt odniesienia stanowi dla autorki 
autentyczna relacja tekstowa, jako dokument epoki i życia osobistego młodej szlach-
cianki (wspomnienia, pamiętniki, korespondencja). Jest ona pewną formą literatury, 
określaną przez teoretyków mianem „literatury stosowanej”. Autorka świadomie nie 
odwołuje się do „literatury czystej”27, sporadycznie umieszczając swój komentarz 
na temat wybranych dzieł literatury pięknej w przypisie (np. Eugeniusz Oniegin (Евге-
ний Онегин), Szlacheckie gniazdo (Дворянское гнездо), Kobiety rosyjskie (Русские женщины) 
i inne).

a) literatura pamiętnikarska i korespondencja, m.in.:
1. Бельская А., Очерки институтской жизни былого времени, „Заря” 1870, nr 8.
2. Благово Д., Рассказы бабушки, Из воспоминаний пяти поколений, Ленинград 1989.
3. Водовозова Е.Н., На заре жизни, Москва 1987.
4. Волконская М., Записки княгини М.Н. Волконской, СПб 1906.
5. Головина В.Н., Воспоминания (1766–1819), Москва 2006.
6. Долгорукова Н.Б., Своеручные записки, СПб 1913.
7. Капнист-Скалон С.В., Воспоминания, Москва 1990.
8. Керн А.П., Воспоминания, Дневники, Переписка, Москва 1974.
9. Лабзина А.Е., История жизни одной благородной женщины, Москва 1996.

10. Морозова Т.Г., В институте благородных девиц, Москва 2003.
11. Неизданные письма М.Н. Волконской, Москва 1926.
12. Переписка Н.В. Гоголя: в двух томах, Москва 1988, t. 2.
13. Письма сестер М. и К. Вильмот из России, Москва 1987.
14. Смирнова-Россет А.О., Воспоминания. Письма, Москва 1990.
15. Стерлигова А.В., Воспоминания, Москва 2003.
16. Сушкова Е., Записки, Москва 2004.
17. Хвощинская С.Д., Воспоминания институтской жизни, „Русский вестник” 1861, nr 

10.
18. Daszkowa K., Pamiętnik księżny Daszkow damy honorowej Katarzyny II cesarzowej Wszech-

rosji, tłum. E. Wassongowa, Kraków 1982.
19. Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane, tłum. E. Siemaszkiewicz, War-

szawa 1990.

b) pozostały materiał badawczy:
1. Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska, tłum. Franciszek Sielicki, Wrocław 

2005.
2. Домострой, Москва 2007.
3. Nowogrodzkie gramoty brzozowe.
4. Ustawy książęce (Ustaw Jarosława w krótkiej i rozszerzonej redakcji).

27  Podział literatury na „czystą” i „stosowaną” wprowadza S. Skwarczyńska, O metodzie badania 
literatury stosowanej, „Ruch Literacki” 1933, nr 7, s. 130–134. 
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5. Повесть о боярыне Морозовой.
6. Полное собрание законов Российской империи, Собрание 1, Москва 1830.
7. Гоголь Н.В., Выбранные места из переписки с друзьями [w:] Сочинения, t. 4, Москва 

1889.
Pamiętniki z poprzednich epok, a szczególnie bardziej wiarygodne i dokładniej-

sze od nich dzienniki czy korespondencja stanowią niezwykle cenne źródło infor-
macji w badaniach historyczno-kulturowych. W przekonaniu autorki dokumenty au-
tobiografi czne oraz korespondencja są najpełniejszym, najbardziej wszechstronnym 
i niezastąpionym materiałem w analizie procesów transformacji kultury.

Rozkwit pamiętnikarstwa kobiecego w Rosji przypada na drugą połowę XVIII–
początek XIX wieku. Stąd w studiach nad historią kobiety rosyjskiej wcześniejszych 
epok istnieje konieczność sięgnięcia do zabytków wychodzących poza ramy literatu-
ry wspomnieniowej. Co prawda istnieje wiele pamiętników spisywanych przez prze-
bywających w Rosji podróżników, jednak ich słaba wartość poznawcza, wynikająca 
z nieznajomości tutejszych obyczajów, nie pozwala na traktowanie ich w charakterze 
wiarygodnego materiału badawczego.

Metoda badawcza

Przez pojęcie literatury rozumiemy zjawiska literackie tak odrębne ze względu na swą 
istotę, iż metoda ich wartości musi być różna. Dążenie do jednolitego traktowania 
całego obszaru literatury, bez względu na różnice w materiale badawczym, fałszuje 
rzeczywistość i uniemożliwia dotarcie do istoty rzeczy. Stąd Stefania Skwarczyńska 
wprowadza podział literatury na dwa działy: literaturę czystą i stosowaną. Metoda 
badawcza literatury czystej nie będzie spełniać swego zadania w obrębie literatury 
stosowanej, do której zaliczymy pamiętnikarstwo i epistolografi ę. Musi ona zatem 
posiadać własną metodę, dostosowaną do swoistego materiału. 

Badanie wzajemnych zależności pomiędzy szlachcianką a społeczeństwem wpi-
sanym w określone tło historyczno-kulturowe wymaga zastosowania różnych po-
dejść badawczych, gdyż punktem wyjścia do badań jest literatura stosowana, czyli 
tekst w zespoleniu z pewnym fragmentem życia. Zatem przedmiot badania nie może 
ograniczyć się do metod literackich, lecz wymagać będzie odwołania się do me-
tod badających życie. Wizerunek życia szlachcianek w XVIII i pierwszej połowie 
XIX wieku budowany jest na podstawie wiedzy historycznej, społecznej, literackiej. 
Problemy prezentowane i analizowane z punktu widzenia fi lologa, historyka i kul-
turoznawcy, wzbogacane są o elementy warsztatu właściwego dla psychologa czy 
socjologa.





I. O życiu kobiet na Rusi

Każdy, kto zetknął się z historią państwa staroruskiego X–XVII wieku, posiada 
własne wyobrażenie o miejscu w niej i roli kobiety. Jedni, wskazując na początkowy 
okres kształtowania się państwa moskiewskiego, rysują obraz podporządkowanej 
mężowi „pustelniczki” („zatwornica”), której życie ograniczało się do wykonywania 
prac domowych i wychowywania dzieci. Zasadniczym obowiązkiem kobiety miała 
być służba mężczyźnie, bezwolne posłuszeństwo; mąż był jej panem i władcą. Inni 
badacze, przeciwnie, widzą aktywne, gotowe do działań kobiety, które odgrywały 
pierwszoplanowe role na tle ważnych wydarzeń historycznych.

Celem niniejszego rozdziału jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie 
w istocie były staroruskie kobiety. Czy prawo stawiało je na jednym poziomie z męż-
czyznami? Czy kobieta mogła być jednostką niezależną, samodzielnie funkcjonującą 
w społeczeństwie, czy też jej wolność ograniczało podporządkowanie mężczyźnie, 
np. zależność żony od męża, córki od ojca? W końcu, jaki wpływ na położenie ko-
biety wywarła Cerkiew? Ostatnia kwestia jest o tyle interesująca, iż pytanie: „czy ko-
bieta jest człowiekiem”, pojawiało się nieustannie podczas dyskusji w świecie chrześ-
cijańskim. W 1690 roku we Frankfurcie wydana została łacińska książka Kobieta 
nie jest człowiekiem, a w 1753 roku w Lipsku opublikowano Dowód, że kobiety nie 
przynależą do rodzaju ludzkiego1. 

Oczywiście, nie jest możliwa ocena położenia kobiet w ciągu siedmiu stuleci 
w całości – od Rusi Kijowskiej do zmian zapoczątkowanych przez działalność refor-
matorską Piotra I. Sytuacja prawna, rodzinna i społeczna kobiet w ciągu wieków nie 
była jednolita – zmieniała się wraz z rozwojem społeczeństwa, gospodarki i kultury.

W charakterze źródeł badawczych wykorzystane zostaną zabytki piśmiennictwa 
staroruskiego (Powieść minionych lat (Повесть временных лет), Domostroj (Домострой), li-
teratura „o złych żonach”, nowogrodzkie gramoty brzozowe) oraz ustawy książęce 
(Ustaw Jarosława w krótkiej i rozszerzonej redakcji).

1. Kobieta w okresie pogańskim (Powieść minionych lat)
Analizując problem położenia kobiety w rodzinie i społeczeństwie, nie sposób nie 
przeprowadzić wyraźnej granicy dzielącej dwa okresy: pogański i chrześcijański. 
Ważnym czynnikiem określającym położenie kobiety w rodzinie okresu pogańskie-
go była forma zawierania małżeństwa. Inaczej traktowano ją w rodzinie, do której 

1  Ł. Charewiczowa, Kobieta w dawnej Polsce: do okresu rozbiorów, Lwów 1938, s. 3.
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wchodziła jako „rzecz” kupiona od rodziców, a inaczej, kiedy wnosiła do nowego 
domu posag. 

Jednym ze sposobów zawarcia małżeństwa w okresie przedchrześcijańskim było 
uprowadzenie narzeczonej bez jej zgody. W Powieści minionych lat czytamy, iż 
wśród pogan „ślubów nie bywało, jeno igrzyska między siołami; schodzili się na 
igrzyska, na pląsy i na wszelkie pieśni biesowskie, i tu porywali sobie żony”2. Do 
porwań najczęściej dochodziło podczas zabaw organizowanych na brzegach rzek, 
jezior, by na łonie natury łączyć się w pary:

Они в чистом поле женилися,
Вкруг ракитова куста венчалися3.

Tymi słowami opisuje jedna z bylin sposób zawarcia małżeństwa Dobryni z Maryną.
Dalej autor latopisu wskazuje na posiadanie przez pogan dwóch-trzech żon. 

Zwyczaj uprowadzenia narzeczonej nosił również znaczenie symboliczne, rytualne4. 
Zdaniem Je. Szczepkinej porwania panien w dużej mierze nie były przypadkowe, 
a narzeczona bardzo często działała w porozumieniu z porywaczem5. Najczęściej 
od samej zainteresowanej, ostatecznego decydenta w sprawie swego zamążpójścia, 
zależało, czy chce zostać uprowadzona, czy nie. Zawarte w takich okolicznościach 
związki nie były trwałe: brak środków do życia, ubóstwo zachęcały do porzucania 
małżonka, pogoni za nowym partnerem i zawierania związków czasowych. 

Drugim sposobem zawierania małżeństwa w czasach pogańskich było kupno 
narzeczonej. W praktyce ta forma małżeństwa realizowana była poprzez „wiano”, 
interpretowane na dwa sposoby. Z jednej strony to kwota należna za narzeczoną, 
z drugiej – to posag, który narzeczony darował przyszłej żonie6. Zapłata za narze-
czoną mogła być związana z jej uprowadzeniem. Wrogość między rodami, wywołaną 
porwaniem narzeczonej, starano się wyeliminować poprzez wiano, czyli wykup po-
rwanej kobiety od jej rodziców7. Z upływem czasu wiano przekształciło się w zwykłą 
sprzedaż panny narzeczonemu przy wzajemnym porozumieniu obu stron. Innymi 
słowy, akt przemocy został zastąpiony transakcją. Zgoda narzeczonej na ślub nie 
miała żadnego znaczenia, chociaż już Ustaw Jarosława zabraniał wydawania córek 
za mąż pod przymusem (artykuł 248). Umowa małżeńska zawierana była pomiędzy 
krewnymi narzeczonej i narzeczonym lub jego rodziną.

Gdy przedmiotem targu jest żona, to rodzina narzeczonego wybiera, a rodzina narzeczonej 
odgrywa pasywną rolę; pierwsza przedstawia swoje żądania i warunki, druga nie ma prawa wy-

2  Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska, tłum. Franciszek Sielicki, Wrocław 2005, s. 12..
3 И.П. Сахаров, Сказания русского народа, Санкт-Петербург 1885, t. I, ks. III, s. 45.
4  А. Рамбо, Живописная история Древней и Новой России, Москва 1994, s. 25.
5  Е.Н. Щепкина, Из истории женской личности в России, Тверь 2005, s. 17.
6  И.И. Срезневский, Словарь древнерусского языка, Москва 1989, t. 1, cz. 1, s. 487.
7  М.Г. Владимирский-Буданов, Обзор истории русского права, Ростов-на-Дону 1995, s. 405.
8  Краткая редакция Устава князя Ярослава Владимировича «О церковных судах», Российское 

законодательство X–XX веков, Москва 1984, t. 1, s. 169.
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suwać takich żądań; wyraża ona zgodę na propozycję lub się z nią nie zgadza, ale nie oglądają 
narzeczonego i nie wybierają9.

Ślady tradycji umowy kupna-sprzedaży narzeczonej zachowały się w folklorze i ob-
rzędach ślubnych, gdzie narzeczona nazywana jest „towarem”, a narzeczony „kup-
cem”.

Jeszcze inną formą małżeństwa było wzięcie narzeczonej do niewoli10. Nie otrzy-
mawszy zgody na poślubienie córki księcia połockiego Rogwołoda, książę Włodzi-
mierz wypowiedział mu wojnę, co opisuje Powieść minionych lat: 

I posłał do Rogwołoda do Połocka, mówiąc: „Chcę pojąć córkę twoją sobie za żonę”. Ona 
zaś rzekła: „Nie chcę rozzuć syna służebnicy, lecz za Jaropełka chcę”. […] Włodzimierz tedy 
zabrał wojów mnogich […] i poszedł na Rogwołoda. […] I przyszedł Włodzimierz do Poło-
cka, i zabił Rogwołoda i synów jego dwóch, a córkę jego pojął za żonę11.

Rozpatrując niewolę jako formę małżeństwa, należy ją raczej interpretować jako jed-
ną z odmian porwania. W tym wypadku przemoc stosowana była nie tylko w odnie-
sieniu do samej wybranki, lecz także do jej rodziny.

Wraz z rozpadem wspólnot rodowych na rodziny z gospodarzem na czele poło-
żenie kobiety uległo poprawie: ona również otrzymała prawo do własnej części ma-
jątku w trakcie trwania małżeństwa. Fakt ten wpłynął na zmianę formy zawieranego 
małżeństwa, w którym dużą rolę zaczął odgrywać pierwiastek ekonomiczny. Prowa-
dzona wieczorem do domu przyszłego męża narzeczona otrzymywała przydomek 
„водимой”, prawnie uznanej żony w odróżnieniu od nałożnic. Następnego dnia 
zawierano małżeństwo i przekazywano posag, do którego żona posiadała prawo 
własności. W tym wypadku nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem W. Szulgina: 
„Sprzedaż i kupno żony niszczy godność kobiety, czyniąc z niej przedmiot handlu, 
zwykłą rzecz; posag – odwrotnie – wywyższa kobietę: daje jej, jako osobie, prawo 
do posiadania rzeczy, jest własnością kobiety”12. Teoretycznie żona mogła rozpo-
rządzać posagiem aż do śmierci; w praktyce to mąż był panem domu i decydował 
o majątku rodzinnym.

O zawieraniu małżeństw z posagiem wspomina Powieść minionych lat: 

Polanie więc mieli obyczaj ojców swoich łagodny i cichy, i wstydliwość przed swoimi syno-
wymi i siostrami; przed matkami i ojcami swoimi; synowe zaś przed świekrami i dziewiarzami 
wielką wstydliwość miały, mieli też ślubny obyczaj: nie chodził zięć po synową, lecz przypro-
wadzano ją wieczorem, a nazajutrz przynosili, co za nią oddawali13. 

Oczywiście, jest tu mowa o posagu przekazywanym przez ojca narzeczonej przyszłe-
mu zięciowi. I tak Polan odróżniał od reszty pogan sposób zawierania małżeństwa 

9  К.Д. Кавелин, Быт русского народа, „Современник” 1848 (grudzień), s. 116 (tłum. K.K.).
10  В.В. Момотов, Формирование русского средневекового права в IX–XIV вв., Москва 2003, s. 159.
11  Powieść minionych lat..., s. 68.
12  В. Шульгин, О состоянии женщин в России до Петра Великого, Киев 1850, s. 16 (tłum. K.K.).
13  Powieść minionych lat..., s. 11–12.



Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze26

oraz łagodność stosunków pomiędzy członkami rodziny. Zdaniem W. Szulgina Po-
lanie znacznie wcześniej niż inne plemiona pogańskie nawiązali kontakty z Grekami, 
na skutek czego szybciej zetknęli się z chrześcijaństwem. Słowa Nestora nie mogą 
być jednak świadectwem monogamii Polan. Autor latopisu odróżnia jedynie obyczaj 
prowadzenia narzeczonej u Polan od porwania przyszłej żony wśród innych ple-
mion14.

Książęta, zamożni ludzie chętnie wybierali formę małżeństwa z posagiem, dzię-
ki której związek niewątpliwie zyskiwał bardziej trwały charakter. Rodzice narze-
czonego przypieczętowywali małżeństwo wianem, czyli majątkiem, który wcześniej 
przekazywany był rodzinie jako wykup za narzeczoną. W takim znaczeniu najpraw-
dopodobniej księżna Olga otrzymała od Igora Wyszogród: „Dwie części dani szły 
do Kijowa, a trzecia do Wyszogrodu, bowiem Wyszogród był jej grodem”15. Oba 
komponenty – posag i wiano – stanowiły majątek żony. W wyniku tych zmian księż-
ne, bogate kobiety, a w szczególności wdowy posiadały włości, nawet miasta. Opcja 
małżeństwa z posagiem była pierwszą oznaką nadania kobiecie praw osobistych, 
jednak władza męża nadal pozostawała praktycznie nieograniczona.

Siostra pozbawiona była prawa dziedziczenia po rodzicach na równi z braćmi 
i rozporządzania rodzinnym majątkiem. Ów obyczaj wiernie oddaje legenda O za-
łożeniu Kijowa: 

I byli trzej bracia: jednemu na imię Kij, a drugiemu Szczek, a trzeciemu Choryw, a siostra 
ich zwała się Łybedź. Siedział Kij na górze, gdzie dziś wzniesienie Boryszewskie, a Szczek 
na górze, która dziś zowie się Szczekowica, a Choryw na trzeciej górze, od niego przezwanej 
Chorywica16.

Przytoczony fragment podania wyraża ducha swojego czasu – zwyczaj i prawo oj-
ców do wyznaczania każdemu z braci części rodzinnego majątku. O Łybiedzi wspo-
mniano jedynie, iż żyła i umarła przy braciach. Porządek dziedziczenia, w którego ra-
mach siostra nie miała równych z braćmi praw, nie może być uważany za świadectwo 
niższego położenia kobiet na Rusi, a raczej wynika z opuszczenia przez nie domu 
po zamążpójściu, co wiązało się z wniesieniem majątku rodzinnego do zupełnie 
obcego rodu.

Położenie kobiety w rodzinie pogańskiej komplikowało funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie wielożeństwa. Mąż widział w żonie służącą, a w wypadku zawarcia mał-
żeństwa przez uprowadzenie narzeczonej lub jej kupno traktował ją jak swoją włas-
ność, nie czyniąc różnicy między nią a niewolnicą. Prawdopodobnie dlatego autorzy 
latopisów poświęcają uwagę „водимым женам” („Jarosław, syn Światopełkowy […] 
pojął Mścisławową córkę sobie za żonę […], a przywiedziona została czerwca 29 

14  В. Шульгин, op.cit., s. 5–6.
15  Powieść minionych lat..., s. 53.
16  Ibidem, s. 9.
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dnia”17. „Wtedy też Jaropełk przywiódł sobie żonę piękną bardzo”18), korzystającym 
widocznie z większego zakresu praw, szczególnie gdy małżeństwo było przypieczę-
towane pokaźnym posagiem i autorytetem rodu, z którego wywodziła się panna. 

O występowaniu wielożeństwa na Rusi, zarówno przed, jak i po przyjęciu chrześ-
cijaństwa, świadczą dokumenty książęce z X–XI wieku. Książę Włodzimierz przed 
przyjęciem chrztu miał pięć żon, „a nałożnic miał trzysta w Wyszogrodzie, a trzy-
sta w Białogrodzie, a dwieście na Berestowie w siółku […]. I był niesyty rozpusty, 
przywodząc do siebie mężatki i dziewice gwałcąc”19. W innym miejscu Powieści mi-
nionych lat czytamy, że z jedną z nich „Włodzimierz żył bez ślubu, cudzołożąc”20. 
Należy przy tym zauważyć, że wielożeństwo na Rusi to zjawisko raczej wyjątkowe, 
w przeciwieństwie do bigamii czy przebywania w związkach czasowych, nieuświęco-
nych przez Cerkiew21.

Mikołaj Aristow, po przestudiowaniu przedchrześcijańskich form małżeństwa, 
pisał: „Poziom rozwoju plemion ruskich przed przyjęciem chrześcijaństwa nie był 
zupełnie niski; tylko ta jedna okoliczność pozwala wyciągnąć wnioski, że pozycja 
kobiety w okresie pogańskim była dosyć wysoka i że korzystała ona z wielu praw”22. 
Osobliwy charakter ruskiej kobiety-poganki, zauważa I. Zabielin, odzwierciedlony 
w ludowej poezji, pieśniach, obrzędach, legendach, w pełni odpowiada ówczesnej 
rzeczywistości. Oznacza to, że była ona jednostką społecznie samodzielną, korzy-
stającą z dużego stopnia niezależności23. Historia rysuje portrety wielu kobiet, nie 
tylko samodzielnych, lecz wręcz narzucających swoją wolę otoczeniu. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje księżna Olga – jedna z pierwszych aktywnych kobiet-dyploma-
tek. Zasiadając na tronie w latach 945–964, Olga przyłączyła do Rusi nowe tereny, 
z powodzeniem przeprowadziła pierwszą w historii państwa staroruskiego reformę 
fi nansowo-administracyjną. W odróżnieniu od wszystkich poprzednich rządzących 
na Rusi siłą ściągających podatki z podwładnych, wielka księżna wprowadziła stałą 
wielkość daniny, ustalając porządek jej pobierania według określonej periodyczno-
ści24. Jako pierwszy władca ruski przyjęła chrześcijaństwo. Choć nie zdołała narzu-
cić swej religii ogółowi poddanych, jej relacje z Bizancjum przygotowały drogę do 
ostatecznego tryumfu chrześcijaństwa bizantyjskiego na Rusi25. Stąd zasługuje Olga 
na tytuł, jaki przypisuje jej autor Powieści minionych lat: „zwiastunka chrześcijańskiego 
kraju, jutrzenka przed słońcem, świt przed światłem”26.

17  Ibidem, s. 262.
18  Ibidem, s. 271.
19  Ibidem, s. 72.
20  Ibidem, s. 70.
21  Н.И. Костомаров, Домашняя жизнь и нравы великорусского народа, Москва 1993, s. 229.
22  Н. Аристов, Судьба русской женщины в допетровское время, „Заря”, marzec 1871, s. 171 (tłum. K.K.).
23  И.Е. Забелин, Домашний быт..., s. 45.
24  Н.Л. Пушкарева, Женщины Древней Руси, Москва 1989, s. 14–15.
25  Д. Мордовцев, Русские исторические женщины. Популярные рассказы из русской истории. Женщины 

допетровской Руси, Санкт-Петербург 1874, s. 12–20.
26  Powieść minionych lat..., s. 53.
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2. Kobieta w okresie chrześcijańskim
Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez wnuka księżnej Olgi – Włodzimierza – 
na Ruś zaczęły przenikać nieznane miejscowej ludności zwyczaje regulowane przez 
normy moralne i prawne. Nowy porządek religijny i prawny najszybciej zakorzenił 
się wśród klas wyższych. Niższe warstwy społeczeństwa jeszcze długo pozostawały 
wierne pogańskim obyczajom. Różnica widoczna była także w ujęciu terytorialnym: 
w dużych centrach skupiających duchowieństwo i światłych ludzi ślub cerkiewny 
przyjął się szybciej, choć i tutaj mężowie nie krępowali się, by przy jednej żonie trzy-
mać kilka nałożnic27. Z dala od centrów przeważały małżeństwa typu świeckiego, 
bez ślubu cerkiewnego28. Kobiety-chrześcijanki to przez kolejne dwa stulecia głów-
nie księżne i bojarowe. 

Przyjęcie chrześcijaństwa wywróciło ukształtowany dotąd porządek rzeczy na 
Rusi, zmieniło charakter ludzkiego życia oraz wyobrażeń o świecie. Rozpoczął się 
proces przemiany umysłowego i moralnego wizerunku staroruskiego człowieka.

Pierwsza połowa XI wieku na Rusi, czas niezwykle pomyślnych rządów wielkie-
go księcia Jarosława Mądrego (1019–1054), syna i następcy Włodzimierza Wielkie-
go, to szczytowy okres rozwoju kulturalnego, gospodarczego i politycznego Rusi Ki-
jowskiej. Jarosław Mądry zatroszczył się o kodyfi kację prawa, dbał o rozwój oświaty 
i szkolnictwa, był inicjatorem budowy wielu cerkwi i klasztorów z soborem Świętej 
Sofi i w Kijowie na czele, czuwał nad rozbudową organizacji Cerkwi oraz założeniem 
metropolii w Kijowie (1039), otworzył się na łaciński Zachód poprzez akcję dyplo-
matyczną, dynastyczne małżeństwa29. Małżeństwo Jarosława Mądrego z córką króla 
szwedzkiego Ingegerdą-Anną zapoczątkowało serię związków z władcami europej-
skimi. Trzy swoje córki wydał książę za królów: francuskiego, węgierskiego i norwe-
skiego. Doprowadził do skutku i inne małżeństwa polityczne, podnosząc autorytet 
Rusi Kijowskiej w Europie30.

Analiza staroruskich latopisów pozwala na wyciągnięcie wniosków o wysokim 
poziomie wykształcenia przedstawicielek klasy uprzywilejowanej. Córki Jarosława 
Mądrego (Anna, Elżbieta, Anastazja), siostry Włodzimierza Monomacha (Anna 
i Eupraksja Wsiewołodowny), halicka księżna Anna Romanowa, księżne Eufrozyna 
Połocka i Eufrozyna Suzdalska, twerska księżna Ksenia Juriewna – wszystkie one 
jawią się nam na kartach latopisu nie tylko jako kobiety piśmienne, lecz także zna-
komicie wykształcone: władające kilkoma językami obcymi, obeznane z podstawa-
mi matematyki, geometrii, astronomii, fi lozofi i i retoryki. Księżniczka Anna, córka 
Jarosława Mądrego, przyjmując koronę francuską, złożyła na dokumencie własno-
ręczny podpis, podczas gdy jej mąż postawił obok krzyżyki, zauważa Włodzimierz 

27  Н. Аристов, op.cit., s. 177.
28  Е. Щепкина, Из истории женской..., s. 29.
29  S. Chmielewski, Jarosław Mądry, Warszawa 1996, s. 321–322.
30  B. Kumor, Problem jedności Kościoła na Rusi z Kościołem katolickim do końca XII wieku [w:] 

Chrystus zwyciężył. Wokół chrztu Rusi Kijowskiej, red. J.S. Gajka, Warszawa 1989, s. 46–47.
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Kuskow31. Z kolei Natalia Puszkariowa zwraca uwagę na prawo Anny Jarosławówny 
do podpisywania ofi cjalnych dokumentów państwowych, gdzie obok jej podpisów 
łacińskich „Anne-regine” i ruskich „регина-Анна” znajdowały się krzyżyki królew-
skich urzędników, dworzan i samego Henryka I. Zamiłowanie do ksiąg pozwoliło jej 
stworzyć prywatną bibliotekę, którą przywiozła do Francji32. 

Księżne uczestniczyły w życiu politycznym kraju, posyłając własnych reprezen-
tantów za granicę. Znane kobiety same brały na siebie rolę posłów, przy czym nie 
tylko podczas kojarzenia małżeństw. Żony, córki i siostry książąt były darzone du-
żym szacunkiem w społeczeństwie. Jelena Lichaczowa tak opisuje położenie kobiet 
ruskich: „Posiadały one włości, zbierały drużynę, ucztowały z książętami, którzy 
nierzadko radzili się ich w swoich sprawach; oprócz tego kobiety odznaczały się 
przebiegłością, co wówczas uważano za mądrość”33.

Systematyczne zaszczepianie na gruncie ruskim bizantyjskiej tradycji edukacji 
kobiet wywarło pozytywny wpływ na upowszechnienie się umiejętności czytania 
i pisania w kręgach dworskich. Z drugiej strony w tradycyjnej kulturze staroruskiej 
wizerunek kobiety wykształconej nie funkcjonował. Jej głównym zadaniem pozosta-
wało odgrywanie roli strażniczki ogniska domowego.

2.1. Prawa kobiety i jej pozycja w staroruskiej rodzinie 
(Ustaw Jarosława)

Ocena sytuacji kobiet na Rusi w początkowym stadium okresu chrześcijańskiego 
wymaga scharakteryzowania prawa rodzinnego. W tym wypadku istnieje potrzeba 
odwołania się do dokumentów normatywno-prawnych, regulujących zawieranie 
i rozwiązywanie małżeństwa oraz kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami i inny-
mi członkami staroruskiej rodziny. 

Po przyjęciu chrześcijaństwa na Rusi pojawiają się pierwsze książęce dokumenty 
prawne – słowiańska wersja Nomokanonu, zawierająca: prawo Mojżeszowe, wyjątki 
z Eklogi cesarzy Leona i Konstantyna – prawo karne i rodzinne; Kodeks Konstan-
tyna, Procheiron – prawo Bazylego Macedońskiego34. Obok nich powstają ustawy 
cerkiewne ruskich książąt: Ustaw księcia Włodzimierza (Устав князя Владимира), 
Ustaw księcia Jarosława (Устав князя Ярослава) i Ruska Prawda (Русская Правда). 
To trzy podstawowe kodeksy Rusi Kijowskiej. Z późniejszego okresu – XIII–XV 
wieku – pochodzą liczne przeróbki wspomnianych ustawów cerkiewnych, dostoso-
wane do warunków lokalnych i potrzeb miejscowej społeczności.

31  В.В. Кусков, История древнерусской литературы, Москва 1977, s. 25.
32  Н.Л. Пушкарева, Женщины Древней..., s. 23–25.
33  Е. Лихачева, Материалы для истории женского образования в России, Санкт-Петербург 1899, s. 3 

(tłum. K.K.).
34  H. Kowalska, Prawo na Rusi Kijowskiej [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 

red. K. Galon-Kurkowa i T. Klimowicz, Wrocław 1997, s. 8.
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Ustaw Włodzimierza powierzał Cerkwi szeroki zakres kompetencji, oddając pod 
jej sądy sprawy rodzinne, o obrazę moralności, o naruszenie dóbr osobistych i obrazę 
słowną, sprawy dotyczące herezji, niszczenia mienia kościelnego, symboli religijnych 
i inne35. Ustaw Jarosława stanowił drugi etap (po Ustawie Włodzimierza) kształ-
towania się prawa pisanego staroruskiego państwa i Cerkwi. Sporządzony został 
w ostatnich latach panowania księcia Jarosława Mądrego, w czasie rządów metro-
polity kijowskiego Iłariona. Cerkiew, jako organ władzy państwowej, występuje tutaj 
w charakterze siły politycznej, która przy łamaniu chrześcijańskiej tradycji ingeruje 
w życie staroruskiego człowieka w celu narzucenia mu obowiązku przestrzegania 
nowych norm. Wspólne uczestnictwo najwyższych przedstawicieli władzy państwo-
wej i cerkiewnej w utworzeniu i zatwierdzeniu Ustawu wydaje się czymś naturalnym. 
Żaden z nich nie mógłby samodzielnie zrealizować tego projektu. Wykonanie kary, 
ściągnięcie grzywny przez ograny władzy książęcej były możliwe tylko w wypadku, 
gdy ustaw stawał się aktem państwowym, obowiązującym organy władzy świeckiej 
i cerkiewnej.

Ustaw Jarosława regulował kwestie dotyczące prawa rodzinnego oraz spraw mo-
ralno-obyczajowych. Dokument wymienia konkretne przewinienia i w odniesieniu 
do nich wylicza rodzaj sądu, kary i pokuty. Następuje w nim wyraźne rozgraniczenie 
grzechu i przestępstwa. Hanna Kowalska zauważa, że wyodrębnienie tych dwóch 
pojęć nastąpiło już w prawie bizantyjskim i wyrosło z przekonania, że każde prze-
stępstwo jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest przestępstwem36. 

W historii kodyfi kacji prawa staroruskiego ważny okres stanowi druga połowa 
XII i początek XIII stulecia. Wówczas powstała rozszerzona redakcja Ustawu Ja-
rosława. Zawiera ona około 25 dodatkowych artykułów rozwijających staroruskie 
prawo rodzinne i małżeńskie. Rozszerzona redakcja Ustawu Jarosława pojawiła się 
jednak nie jako uzupełnienie krótkiej redakcji. Obie posiadają ten sam rdzeń, lecz 
dotyczą różnych okresów dziejowych i innych terytoriów Rusi.

Ustaw Jarosława przede wszystkim starał się zaszczepić chrześcijańskie zasady 
zawierania małżeństw, ustanawiając określone sankcje za ich nieprzestrzeganie. Ar-
tykuł 2 Ustawu Jarosława (krótka redakcja) wymierzony został przeciwko pogań-
skiemu obyczajowi porwania narzeczonej. Zakłada on dwie możliwości: uprowadze-
nie kobiety za jej zgodą oraz dokonane przemocą:

2. Аже кто умчить девку или насилить, аже боярьская дчи, за сором ей 5 гривен золота, 
а епископу 5 гривен золота; а менших бояр гривна золота, а епископу гривна золота; 
добрых людей за сором 5 гривен серебра, а епископу 5 гривен серебра; а на умычницех 
по гривне серебра епископу, а князь казнить их37. 

Na uwagę zasługuje to, że sankcje nałożone na narzeczonego-porywacza w obu 
wariantach są takie same. Z kolei kobieta uznawana jest za sojuszniczkę Cerkwi 

35  Ibidem, s. 9.
36  Ibidem, s. 11.
37  Краткая редакция Устава князя Ярослава..., s. 168.
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w walce w pogańskimi praktykami, gdyż w każdym z obu przypadków otrzymuje 
ona rekompensatę równą karze pieniężnej na rzecz biskupa. Artykuł 2 Ustawu Ja-
rosława przewiduje zróżnicowaną wysokość grzywny za porwanie i przemoc wobec 
kobiety w zależności od jej położenia społecznego. Zdaniem Wasyla Kluczewskiego 
kara pieniężna była pobierana tylko wówczas, gdy porwaniu nie towarzyszył ślub 
cerkiewny. Uzasadnieniem tego poglądu jest dla badacza artykuł 7 Ustawu Jarosława 
(rozszerzona redakcja), który mówi „аже девка засядеть”38, czyli nie wyjdzie za mąż 
za porywacza. W wypadku zakończenia historii z uprowadzeniem ślubem cerkiew-
nym małżonkowie zobowiązani byli odprawić pokutę. 

2.1.1. Warunki zawarcia małżeństwa

Ustaw Jarosława regulował warunki zawarcia małżeństwa. Zgodnie z jego posta-
nowieniami obowiązywał zakaz pobierania się osób blisko z sobą spokrewnionych. 
Cerkiew nie pozwalała na zawieranie kolejnego małżeństwa w wypadku, gdy po-
przednie nie zostało rozwiązane. Artykuł 16 Ustawu Jarosława (krótka redakcja) 
ściga bigamię, dopuszczaną w okresie pogańskim: „16. Аже две жене кто водить, 
епископу 40 гривен, а которая подлегла, та поняти в дом церковный, а первую 
держить по закону. А иметь лихо водити ю, казнию казнити его”39. 

Bigamię zwalczano nawet wówczas, gdy żadne z małżeństw nie było zawarte 
ofi cjalnie. Cerkiew występuje z żądaniem zalegalizowania związku z pierwszą żoną 
zgodnie z tradycją prawosławną, a drugą żonę nakazuje odprawić do domu cerkiew-
nego (instytucja typu klasztornego). Z kolei artykuł 20 Ustawu Jarosława (krótka 
redakcja) przewiduje karę dla mężczyzny utrzymującego stosunki płciowe z dwiema 
siostrami40.

Kolejnym warunkiem małżeństwa była zgoda rodziców. Artykuł 33 Ustawu Ja-
rosława (krótka redakcja) dawał dzieciom swobodę w wyborze przyszłego małżon-
ka, nakładając na rodziców karę w wypadku, gdyby chcieli się sprzeciwić wyborom 
swych podopiecznych: „33. Аже девка восхощеть замуж, а отець и мати не дадят, 
а что створить, епископу в вине отець и мати. Тако же и отрок”41. 

Przy zawieraniu małżeństwa nierzadko dochodziło do popełniania przestępstw 
przeciwko życiu i własności, które należałoby odnieść nie do „spraw duchowych”, 
lecz do kwestii typowo świeckich, kryminalnych. Za przykład może posłużyć artykuł 
24 krótkiej redakcji oraz artykuł 29 rozszerzonej redakcji Ustawu Jarosława o zama-
chu panny na swoje życie w rezultacie zmuszenia jej do małżeństwa:

38  Пространная редакция Устава князя Ярослава Владимировича «О церковных судах», Российское 
законодательство X–XX веков, Москва 1984, t. 1, s. 189.

39  Краткая редакция Устава князя Ярослава..., s. 169.
40  Ibidem, s. 169.
41  Ibidem, s. 170.
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24. Аже девка не восхочеть замуж, а отець и мати силою дадут, а что створить над со-
бою – отець и мати епископу в вине, а истор има платити. Тако же и отрок42.
29. Аще девка не въсхощеть замуж, то отец и мати силою дадять. А что девка учинить 
над собою, то отец и мати митрополиту в вине43.

Истор, исторa – wydatek, koszt. W krótkiej redakcji Ustawu najprawdopodob-
niej jest mowa o wydatkach związanych ze ślubem, a poniesionych przez drugą stro-
nę – rodziców męża. W wypadku śmierci żony wydatki te powinny zostać pokry-
te przez jej rodziców w celu fi nansowego umożliwienia młodzieńcowi organizacji 
kolejnego ślubu. Artykuł mówiący wcześniej o przestępstwie karnym (rozszerzona 
redakcja, artykuł 29) i odpowiedzialności za działania prowadzące do samobójstwa 
w wyniku uzupełnienia zaczął regulować stosunki majątkowe przy zawieraniu mał-
żeństwa. W rzeczywistości faktycznymi decydentami w kwestii małżeństwa dzieci 
pozostawali rodzice.

Istotną rolę odgrywał ponadto wiek narzeczonych, do XIV wieku wahający się 
w granicach 12–15 lat44. W kolejnych stuleciach górna granica wzrosła do poziomu 
20 lat. Siergiej Sołowiow zauważa, że jeśli małżeństwo miało podłoże polityczne, to 
wiek narzeczonych nie miał znaczenia – książęta żenili swoich synów na ogół dosyć 
wcześnie, czasami w wieku jedenastu lat, córki czasem wydawano za mąż w wieku 
ośmiu lat45.

Zakaz udzielania ślubów prawosławnym z przedstawicielami innych wyznań nie 
dotyczył np. księżnych, nierzadko wydawanych za władców europejskich. Zgodnie 
z Ustawem Jarosława za związek z innowiercą Rusinka podlegała karze przymuso-
wego złożenia ślubów zakonnych46. Artykuł 51 tegoż Ustawu (rozszerzona redakcja) 
zabraniał mężczyznom współżycia z wyznawczyniami wiary innej niż chrześcijań-
ska47. Staroruskie prawo pozwalało na zawieranie związków osób z różnych warstw 
społecznych, choć należały one do rzadkości48. Mężczyzna biorący za żonę kobietę 
z niższego niż on stanu przekazywał jej swoje prawa i przywileje. Jeśli zaś kobieta 
popełniała mezalians, to zachowywała swoje przywileje, nie mogąc przenieść ich na 
męża.

2.1.2. Warunki rozwiązania małżeństwa, rozwód

W okresie przedchrześcijańskim do zakończenia małżeństwa wystarczyło przyzwo-
lenie obu zainteresowanych stron. Zgodnie z pogańskim zwyczajem małżonkowie 
stawali po obu stronach rzeki, ciągnąc, każde w swoją stronę gałąź dopóty, dopóki 
się nie przełamie. Związki zawierano nad wodą i tam też je kończono. Są podstawy, 

42  Ibidem, s. 169.
43  Пространная редакция Устава князя Ярослава..., s. 193.
44  Н.И. Костомаров, op.cit., s. 209.
45  С.М. Соловьев, Сочинения, Москва 1993, ks. 2, t. 3, s. 13 (tłum. K.K.).
46  Н.Л. Пушкарева, Женщины Древней..., s. 75.
47  Пространная редакция Устава князя Ярослава..., s. 193.
48  Я.Н. Щапов, Брак и семья в Древней Руси, „Вопросы истории” 1970, nr 1, s. 217.
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aby przypuszczać, że w małżeństwie z posagiem inicjatorem jego rozwiązania mogła 
być kobieta49. 

Związek chrześcijański dwojga osób uważano za nierozerwalny za życia małżon-
ków. Krótka redakcja Ustawu Jarosława nie zawierała prawa rozwodowego, wskazu-
jąc jedynie na przypadki nieważności małżeństwa. Traciło ono moc prawną w chwili 
śmierci jednego z małżonków. Również nieprzestrzeganie warunków jego zawarcia 
prowadziło do uznania je za nieważne. Artykuł 4 Ustawu Jarosława (krótka redakcja) 
nie zezwalał na rozwód na życzenie męża, gdy nie było ku temu żadnych przesłanek. 
Co więcej, nawet samowolne przerwanie stosunków małżeńskich za porozumieniem 
obu stron było karane przez Cerkiew.

Liczne choroby nie były powodem do rozwodu, jak również do zakończenia 
małżeństwa z własnej woli (artykuły 10–11 Ustawu Jarosława – krótka redakcja). 
W ten sposób Cerkiew wzywała wiernych do chrześcijańskiego współczucia, starając 
się pokazać, że obowiązkiem męża i żony jest wzajemne wspieranie się w chorobie 
i starości. Prawną konsekwencją zawarcia małżeństwa stanowił obowiązek wspól-
nego miejsca zamieszkania. Czasowa rozłąka nie dawała prawa żadnej ze stron na 
rozwiązanie małżeństwa, jeśli nie dowiedziono, że nieobecność jednej ze stron zwią-
zana jest ze zdradą.

Rozszerzona redakcja Ustawu Jarosława została uzupełniona prawem rozwodo-
wym i kilkoma innymi artykułami. Oprócz wspomnianego kodeksu prawa rozwodo-
wego są tu postanowienia dotyczące niezwieńczonych ślubem zaręczyn, opuszcze-
nia męża przez żonę i jej nowego małżeństwa, uściślenia, kiedy ślub jest uznawany 
za ważny, a kiedy nie; dołączono artykuł o kradzieży wewnątrz rodziny jako niedo-
statecznej przesłance do rozwodu.

Artykuł o samowolnym opuszczeniu męża przez żonę i zawarciu przez nią nowe-
go małżeństwa oba związki uznaje za nieważne. We wcześniejszych wersjach Ustawu 
omawiany był tylko przypadek, gdy mąż opuszczał żonę z zamiarem zawarcia inne-
go związku. Włączenie do rozszerzonej redakcji Ustawu nowego artykułu stanowi 
świadectwo rozwoju prawa małżeńskiego oraz wskazuje kobietę jako stronę, która 
ma prawo, tak samo jak jej mąż, zakończyć małżeństwo. Jednak prawa byłego męża 
i żony w podobnej sytuacji są różne: o ile drugie małżeństwo w obu wypadkach 
uznane zostało za nieważne, o tyle ważność pierwszego zależała od tego, kto był 
winowajcą naruszenia jego świętości. Mąż po porzuceniu żony mógł i powinien do 
niej powrócić; żona odchodząca od męża do innego, zgodnie z omawianym artyku-
łem, nie wracała do niego, lecz powinna zostać skierowana do domu cerkiewnego.

Prawo rozwodowe, zauważa J. Szczapow, opierało się na 117 i 22 Nowelach Ju-
styniana, zawartych w Nomokanonie. Ustaw wymienia następujące kategorie prze-
winień stanowiące podstawę do rozwodu: 1) przestępstwo polityczne – ukrywanie 
przed mężem informacji o zamachu na władzę; 2) zdrada małżeńska, której świad-
kiem był współmałżonek lub o której mu doniesiono; 3) próba zabójstwa męża; 

49  А. Загоровский, О разводе по русскому праву, Харьков 1884, s. 12.
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4) nawiązywanie kontaktów z obcymi ludźmi lub nocowanie poza domem bez zgody 
męża; 5) kradzież majątku męża; 6) zatajenie informacji o kradzieży mienia cerkiew-
nego50.

Nawiązując do punktu 5 prawa rozwodowego, warto zauważyć, że wśród innych 
artykułów rozszerzonej redakcji Ustawu Jarosława jest jeden traktujący o kradzie-
ży mienia męża przez żonę. W tym wypadku przestępstwo żony podlega karze ze 
strony męża oraz grzywnie na rzecz metropolity, lecz nie jest podstawą do wszczę-
cia rozwodu. Funkcjonowanie tych dwóch wzajemnie wykluczających się artyku-
łów w obrębie jednego Ustawu można wyjaśnić jedynie w ten sposób, iż w czasie 
kształtowania się na Rusi rozszerzonej redakcji Ustawu nie było jednolitych norm 
prawa rozwodowego, stosowanego na całym jej terytorium. Lokalne chrześcijańskie 
tradycje i obyczaje współistniały ze sprzecznymi normami tłumaczonych zabytków 
bizantyjskich, a wybór tych czy innych rozwiązań zależał od miejscowych warunków 
i poglądów.

Jak wcześniej zauważono, krótka redakcja Ustawu nie zawierała norm prawa roz-
wodowego. Kilkakrotnie wspomina się w niej o tym, że te lub inne działania albo 
stany małżonków (ciężka choroba, ślepota żony lub męża, nowe małżeństwo męża 
bez rozwiązania pierwszego, bigamia) nie stanowią przesłanki do przerwania mał-
żeństwa. Wyjątkiem jest artykuł wskazujący na nieważność związku zawartego przez 
osoby blisko spokrewnione. Jednak przepisy dotyczące rozwiązania małżeństwa, 
nieobecne w omawianym kodeksie, występowały w życiu codziennym. Wspomina-
ją o nich Ustaw Włodzimierza w najwcześniejszych opracowaniach z początku XI 
wieku, jak również Smoleńska Gramota Ustawowa z 1136 roku. W Woproszczani-
jach Kirika (Вопрощания Кирика) z XII wieku cudzołóstwo żony i niewypełnianie 
obowiązków małżeńskich przez męża stanowiły wystarczającą podstawę do rozwo-
du, niekaranego pokutą51.

W większości wypadków jedynie mąż mógł się starać o rozwód. Ponosił karę 
za zdradę małżeńską wówczas, gdy jego wybranka była zamężna. „Ponieważ w tym 
czasie nie ponoszono odpowiedzialności za cudzołóstwo przed żoną, rozpatrywa-
no je jedynie jako przestępstwo względem innego mężczyzny – męża kochanki”52. 
W późniejszym okresie rozwód był możliwy, bez względu na to, które z małżonków 
dopuściło się zdrady. Strona winna nie mogła po rozwodzie wstąpić w kolejny zwią-
zek uświęcony przez Cerkiew53. 

2.1.3. Pozycja kobiety w małżeństwie

W okresie chrześcijańskim położenie zamężnej kobiety zależało od wielkości po-
sagu, który mógł w pewnym stopniu zabezpieczać niezależność żony w związku, 

50  Я.Н. Щапов, Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI–XIX вв., Москва 1972, s. 248–249.
51 Ibidem, s. 248.
52  Н. Аристов, op.cit., s. 178.
53  Н.Л. Пушкарева, Женщины Древней..., s. 81.



O życiu kobiet na Rusi 35

zwłaszcza gdy stanowił lwią część całego majątku rodzinnego. Ogromne znaczenie 
miało również uczestnictwo w życiu kobiety jej byłej rodziny.

Zamężna kobieta zachowywała prawo własności do całego swojego majątku 
wniesionego do domu męża. Istotne jest ustalenie elementów tworzących ów mają-
tek. Nie był on jednorodny i składał się nie tylko z samego posagu. N. Puszkariowa, 
omawiając problem prawa własności kobiet na Rusi, wydziela posag oraz inny mają-
tek określony przez nią terminem „параферальное имущество”54. Kobieta mogła 
go otrzymać w formie spadku po zmarłych rodzicach lub po prostu kupić. Badaczka 
defi niuje go jako majątek należący wyłącznie do żony, niełączący się prawnie z mie-
niem męża, którym mogła rozporządzać według własnych upodobań. Z kolei przez 
pojęcie „posag” rozumieć należy zarówno majątek pieniężny i rzeczowy wnoszony 
przez pannę do nowego związku, jak i prezenty przedślubne, tzn. to, co narzeczony 
ofi aruje przed ślubem przyszłej żonie, czyli wiano. Z kolei M. Kostomarow pojęcie 
posagu defi niuje jako majątek rzeczowy narzeczonej (bielizna stołowa, pościelowa, 
suknie, sprzęt domowy, biżuteria), majątek pieniężny oraz posiadłości ziemskie, jeśli 
panna była szlacheckiego pochodzenia. Obyczaj darowania narzeczonej wiana za-
czął zanikać w XIV wieku, w związku z czym przestał być częścią składową posagu, 
zauważa badacz55.

O istnieniu na Rusi Kijowskiej posagu wspomina artykuł 29 Ustawu Jarosława, 
przewidujący karę za kradzież „свадебного” i „огородного”56. „Свадебное” – ter-
min stosunkowo jasny; to, co żona otrzymała na ślubie. Do końca nie wyjaśniono 
znaczenia słowa „огородное”. Jednak funkcjonowanie w ruskim prawie umowy 
ślubnej („брачный сговор”) pozwala przypuszczać, że mogło stanowić ono jeden 
z elementów składowych posagu.

Przekazanie narzeczonej przyszłemu mężowi składało się z kilku etapów. Pierw-
szym z nich było „сватовство”, czyli ogląd przedmiotu transakcji przez osoby trze-
cie. Po nim następowało „рукобитье”, oznaczające zawarcie przez zainteresowane 
strony umowy, której treść obejmowała warunki wykupu narzeczonej i termin za-
warcia małżeństwa. Podczas oględzin panna ubrana w najlepsze suknie miała zasło-
niętą twarz. Niespecjalnie urodziwą córkę zaradni rodzice zastępowali jej młodszymi 
siostrami bądź służącymi. Narzeczony nie miał prawa widzieć żony przed zawarciem 
małżeństwa, stąd też musiał się zadowolić informacjami przekazanymi przez osobę 
wyznaczoną przez niego do oględzin („смотрительница”). O oszustwie dowiady-
wał się nie wcześniej niż po ślubie. Nie mając prawnych podstaw do unieważnienia 
małżeństwa, mąż nierzadko zmuszał małżonkę do złożenia ślubów zakonnych. Tyl-
ko wówczas mógł ożenić się po raz wtóry57.

Artykuł 35 Ustawu Jarosława (rozszerzona redakcja) opisuje ważny, z punktu 
widzenia obrzędowości ślubnej, zwyczaj krojenia sera podczas zawierania umowy 

54  Ibidem, s. 105.
55  Н.И. Костомаров, op.cit., s. 215.
56  Краткая редакция Устава князя Ярослава..., s. 170.
57 Н.И. Костомаров, op.cit., s. 210.
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małżeńskiej58. Krojenie sera to jeden z najstarszych, pogańskich obrzędów składa-
nia ofi ary. Na Rusi, a w szczególności w Nowogrodzie, aż do XII wieku stanowił 
on ofi arę składaną pogańskim bożkom, czuwającym nad przedłużeniem ludzkiego 
życia. Później ów zwyczaj stał się główną częścią składową zaręczyn. Zrękowiny 
wiązały narzeczonych tak samo jak małżeństwo, dlatego rezygnacja narzeczonego 
ze ślubu po tym wydarzeniu była zniewagą i wymagała pieniężnej rekompensaty na 
rzecz panny. Zwyczaj przetrwał aż do czasów Domostroju, gdzie się o nim wspomina. 

Ostatnim etapem zawierania małżeństwa były zaślubiny. Praktykowany od XI 
wieku ślub cerkiewny dotyczył jedynie klasy uprzywilejowanej, większość zaś Ru-
sinów zawierała małżeństwa według starych tradycji pogańskich. Najbardziej roz-
powszechnioną formę stanowiły zaślubiny nad wodą. Po przyjęciu chrześcijań-
stwa Cerkiew rozpoczęła aktywną walkę z pogańskimi obrzędami, domagając się 
przestrzegania zasad monogamii. Zaczął się proces tworzenia fundamentów prawa 
małżeńskiego. Władze kościelne stały na straży instytucji małżeństwa i normowa-
ły wzajemne relacje między członkami rodziny. Pogańskie, nieuświęcone związki 
uznawano za grzeszne. Latopis głosi: „Od grzesznego bowiem korzenia zły owoc 
bywa”59.

W momencie śmierci męża majątek żony nie był włączany do całego spadku. 
Jednocześnie wdowa brała na siebie obowiązki małżonka: sama wychowywała dzie-
ci, prowadziła gospodarstwo, dom, zajmowała się handlem i innymi sprawami, które 
pozostawił mąż, odpowiadając za jego błędy i długi. Dzięki nowej funkcji, jaką peł-
niła w rodzinie, zdobywała szacunek społeczny. Jeśli zamężna kobieta nie mogła de-
cydować nawet o samej sobie, to wdowa zyskiwała status pani domu i głowy rodziny. 
Jej znieważenie traktowano jako poważny grzech. Stare powiedzenie mówi: „Biada 
temu, kto znieważa wdowę; lepiej dom swój w ogniu pogrążyć, niż za narzekania 
wdów być pogrążonym w piekle”60. Wychodząc powtórnie za mąż, wdowa wnosiła 
do nowej rodziny swój posag i to, co otrzymała w spadku po pierwszym małżonku. 
Jej majątek dziedziczyły zarówno dzieci z pierwszego, jak i drugiego małżeństwa. 

2.2. Specyfi ka pozycji kobiet Nowogrodu i Pskowa (gramoty brzozowe)

Ekonomiczna niezależność dotyczyła nie tylko przedstawicielek klasy uprzywilejo-
wanej. Możemy o niej mówić również w wypadku zwykłych kobiet, czego świa-
dectwem pozostają nowogrodzkie gramoty brzozowe. Problem wymaga szerszego 
omówienia ze względu na specyfi kę ustrojową miasta. Położony na rzeką Wołchow 
i jeziorem Ilmeń Nowogród Wielki powstał na przełomie IX–X wieku. Miasto 
uniezależniło się w czasach Włodzimierza, odmawiając Kijowowi płacenia corocz-
nej daniny. Bardziej intensywny niż w pozostałych częściach Rusi rozwój rzemiosła 

58  Пространная редакция Устава князя Ярослава..., s. 191.
59  Powieść minionych lat..., s. 70.
60  Н.И. Костомаров, op.cit., s. 144 (tłum. K.K.).



O życiu kobiet na Rusi 37

i handlu sprzyjał budowaniu ekonomicznej niezależności i wykształceniu się ustroju 
republiki. Oprócz bojarów istotną rolę odgrywali tutaj kupcy i rzemieślnicy. Pod wie-
loma względami miasto przewyższało Kijów, przez co porównywano je z Florencją, 
Paryżem i Londynem61.

Nowogród dzielił się na dwie tzw. strony: targową na wschodnim brzegu rzeki 
Wołchow i sofi jską – na jej zachodnim brzegu. Domeną pierwszej był handel. Tutaj 
mieścił się rynek, gdzie przeprowadzano rozmaite transakcje, zbierano się na wiece, 
ogłaszane biciem dzwonu. Po stronie sofi jskiej znajdował się kreml oraz Sobór Św. 
Zofi i62. Obok Nowogrodu ważną rolę odgrywały inne przylegające do niego miasta, 
jak Psków, Ładoga, Torżok czy Stara Russa. Psków jako osobna republika feudalna 
miał się wyodrębnić w XIII wieku63.

Specyfi kę Nowogrodu tworzyły wiec, jako organ władzy, oraz stosunek nowo-
grodzian do władzy książęcej. Każdemu mieszkańcowi przysługiwało prawo udzia-
łu w zgromadzeniu wiecowym, decydującym o sprawach najważniejszych. W maju 
1136 roku miasto zostało obwołane republiką, uniezależniając się od władzy Kijowa. 
Na wiecach wybierano posadnika (najważniejszy urzędnik państwowy), tysięcznika 
(dowódca wojskowy) i arcybiskupa (przedstawiciel Cerkwi nowogrodzkiej). Od po-
czątku XI wieku bojarzy nowogrodzcy sprzeciwiali się władzy książęcej. Jak zauwa-
ża Ludwik Bazylow, zapraszano ich wówczas, gdy groziło jakieś niebezpieczeństwo 
i potrzebny był dzielny dowódca64. Mieszkańcy uważali się za wolnych od posłuszeń-
stwa i częstokroć wypraszali książąt z kraju. 

Nowogród stanowił ponadto centrum kulturowe. Religijna, społeczna i politycz-
na rola Cerkwi, podobnie jak na całej Rusi, tak i tutaj posiadała niezwykłą wagę. 
W ciągu stu pięćdziesięciu lat odnotowano powstanie stu cerkwi i dwudziestu klasz-
torów. Święty Jefrem-cudotwórca założył cerkiew i klasztor pod wezwaniem świę-
tych Borysa i Gleba, a później poświęcił się życiu pustelniczemu. Z kolei biskup 
Nowogrodu, Nifon, był twórcą wielu dzieł o charakterze religijnym i świeckim, jak 
również doprowadził Kronikę Nestora do 1115 roku65. Na uwagę zasługuje objęcie 
edukacją przedstawicieli większości warstw społecznych w Nowogrodzie. Naukę 
czytania i pisania przyswajano we wczesnym dzieciństwie. Rozbudowany system 
szkolnictwa pozwalał na osiągnięcie stosunkowo wysokiego, w porównaniu z Rusią 
Kijowską, poziomu wykształcenia. Świadectwem tego mogą być gramoty brzozowe, 
w 90 procentach napisane bez jednego błędu. Są one również ważnym źródłem 
oceny sytuacji kobiet w okresie staroruskim. Od momentu rozpoczęcia poszukiwań 
w 1951 roku do chwili obecnej odnaleziono około tysiąca gramot datowanych na 

61  История культуры древней Руси. Домонгольский период, red. Н.Н. Воронин, М.К. Каргер, Москва–
Ленинград 1951, t. 5, s. 262, 528.

62  S. Bratkowski, Pan Nowogród Wielki, Warszawa 1999, s. 254–255.
63  A.B. Валеров, Новгород и Псков. Очерки политической истории северо-западной Руси XI–XIV веков, 

Санкт-Петербург 2004, s. 100.
64  L. Bazylow, Historia Rosji, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s. 43.
65 A. Andrusiewicz, Mit Rosji. Studia z dziejów i fi lozofi i rosyjskich elit, Rzeszów 1994, t. 1, s. 27. 
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XI–XV wiek. Dominującą większość stanowi prywatna korespondencja mieszkań-
ców, poświęcona sprawom dnia codziennego. Odnajdziemy wśród nich gramoty, 
w których mowa o kobietach, ale również do nich adresowane lub przez nie pisane. 
Na ich podstawie możemy wnioskować o położeniu kobiet i roli, jaką przyszło im 
odgrywać w nowogrodzkim społeczeństwie.

Analiza gramot brzozowych pozwala zauważyć obecność kobiety w różnych sfe-
rach życia miasta: rodzinnej, gospodarczej, prawnej, a także typowo męskim ob-
szarze – zawierania umów kupna-sprzedaży. W każdej z nich mogła ona aktywnie 
uczestniczyć, broniąc swoich interesów i domagając się od innych przestrzegania 
jej praw. Posiadane środki fi nansowe kobiety rozdysponowywały według własnych 
upodobań: przekazywały je w spadku, pożyczały innym czy też wydawały na swoje 
potrzeby. Przykładów podobnej działalności wśród gramot brzozowych odnajdzie-
my wiele. Pierwszą grupę stanowią te z nich, które wskazują kobietę jako dłużnika. 
Na liście osób zadłużonych znalazła się m.in. żona Jaroszkowa (gramota nr 228), 
winna lichwiarzowi 9 weksz66.

Podobny spis płatników zawierają pochodzące z pierwszej połowy XII wieku 
gramoty nr Ст.Р.21 i nr Ст.Р.22, znalezione w położonym sto kilometrów od No-
wogrodu mieście Stara Russa. Cechą charakterystyczną obu gramot jest występowa-
nie w charakterze dłużników wyłącznie kobiet. Pierwsza z nich wymienia Oryszynę 
– żonę Oryszy, Boryszkowę – żonę Boryszka (Borysa), Koroczkowę – żonę Ko-
roczka, Giurgiewę – żonę Giurgija, Nadielkę Teszaję – żonę Techa. W gramocie nr 
Ст.Р.22 autor wskazuje kolejne dłużniczki: Niezdiczewa – żona Niezdicza, Tajszyna 
– żona Tajszy, Boryszkowa – żona Boryszka (wymieniona wcześniej w gramocie nr 
Ст.Р.21), Chylowa – żona Chyla, Nadjejkowa – żona Nadjejka, Putyszyna – żona 
Putyszy i inne67.

Zadłużone kobiety pilnowały terminowej spłaty pieniężnych zobowiązań. Jefi -
mia (gramota nr 328) informuje prawdopodobnie swoją przyjaciółkę o oddaniu wie-
rzycielowi kwoty w wysokości pół rubla68. Warto zaznaczyć, że jest to jedna z trzech 
odnalezionych dotąd gramot, w których obie strony (autorka i adresatka) są kobieta-
mi69. W gramocie nr 603 żona Smogiły zapłaciła po przegranym procesie męża karę 
w kwocie 20 grzywien: „[От] Смолига […]: Вы знаете, что я тяжбы не выиграл. 
Тяжба ваша. Теперь жена моя заплатила 20 гривен […]”70.

W kolejnych dokumentach kobiety występują w roli osób żądających uiszcze-
nia należności. Żona Iwana (gramota nr Ст.Р.11) domaga się od niejakiego Fimy 
zwrotu pieniędzy, grożąc w wypadku odmowy nałożeniem grzywny. Do pogróżek 

66  Weksza (wiewiórka) – najmniejsza jednostka monetarna na Rusi w IX–XIII wieku.
67  В.Л. Янин, А.А. Зализняк, Новгородские грамоты на берестe (из раскoпок 1984–1989 гг.), Москва 

1993, s. 110–111.
68  Rubel jako jednostka monetarna znany był już od XIII wieku, początkowo w Nowogrodzie Wielkim, 

był odpowiednikiem grzywny (nowogrodzkiej) srebra.
69  В.Л. Янин, А.А. Зализняк, op.cit., s. 154.
70  А.А. Зализняк, Древненовгородский диалект, Москва 1995, s. 337.
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odwołuje się także wdowa po Gowienie, autorka gramoty nr Звен. 2, gdyż dłużnik 
jej zmarłego męża, Nieżeniec, uchyla się obowiązku spłaty zadłużenia. W wypadku 
niepowodzenia obie kobiety zamierzają odzyskać utracone dobra, powołując się na 
przepisy prawa: „Если же не дашь, то я возьму у князя отрока и вместе [с ним] 
приеду – это тебе станет в большую сумму”71.

Pełna niezależność ekonomiczna zakłada istnienie potencjalnego źródła docho-
du. W praktyce oznacza to, że kobieta musiała się zaangażować w jakąś działal-
ność, wychodzącą poza granice jej rodzinnych i domowych obowiązków, która miała 
przynieść określone zyski. Nowogrodzkie gramoty wskazują na znaczną przedsię-
biorczość tutejszych mieszkanek. Typowym żeńskim zajęciem zarobkowym było 
rzemiosło – np. tkactwo, bielenie tkanin. Marina z gramoty nr 125 mogła być kraw-
cową. Prawdopodobnie szyła drogie ubrania na zamówienie. W liście prosi swego 
syna Grigorija o kupno drogiej jedwabnej tkaniny, sprowadzanej z Buchary. Przesyła 
mu pieniądze, wymagając, by dopilnował szczegółów transakcji: „[…] Купи мне 
хорошую зендянь; а деньги я дала Давыду Прибыше. Так ты, дитя мое, сделай 
[покупку] сам (букв.: в своем присутствии) да привези сюда”72.

Gramota nr 21 wymienia dwie kobiety trudniące się pracą zarobkową. List skie-
rowany do tkaczki zawiera prośbę o przesłanie perkalu. Autorką gramoty nie jest 
jednak klientka fi nalna, lecz inna rzemieślniczka, odpowiedzialna za bielenie tkanin. 
„[Если] ... холстинку выткала, то ты ко мне ее пришли. А не найдется, с кем 
прислать, то ты у себя ее выбели”73.

Na równi z rzemiosłem wiele kobiet zajmowało się świadczeniem usług swatki. 
Tak np. Jarina w gramocie nr 731 ma otrzymać solidne wynagrodzenie, jeśli znajdzie 
odpowiednią narzeczoną dla syna Janki. 

Jak wcześniej wspomniano, kobiety posiadały prawo własności do swojego po-
sagu oraz całego majątku wniesionego do małżeństwa. Najstarszym zachowanym 
zabytkiem piśmiennictwa dokumentującym prawo kobiet ruskich do posiadania 
własnego majątku jest umowa Olega z Grekami z 911 roku. W traktującym o tym 
porozumieniu fragmencie Powieści minionych lat czytamy: „Jeśli zaś zabójca zbiegnie, 
a okaże się majętny, to część jego majątku, jaka przypada według prawa, niech weź-
mie bliski zabitego, a i żona zabójcy niech ma tyle, ile jej się należy wedle prawa”74. 
Przytoczone zdanie pozwala na wyciągnięcie wniosków o istnieniu na Rusi przepisu 
prawa regulującego kwestię dziedziczenia przez kobietę i przydzielania jej określo-
nej części majątku. Przykładem potwierdzającym możliwość posiadania przez żonę 
własnego, tylko do niej należącego majątku, może posłużyć artykuł 8 Ustawu Ja-
rosława, przewidujący karę za kradzież dokonaną przez męża na majątku żony75. 
Nowogrodzka gramota nr 9 stanowi bezsprzeczny dowód, że żona mogła żądać od 

71  Ibidem, s. 291.
72  Ibidem, s. 536.
73  Ibidem, s. 558.
74  Powieść minionych lat..., s. 30. 
75  Краткая редакция Устава князя Ярослава..., s. 168.



Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze40

męża zwrotu bezprawnie odebranego jej majątku. „От Гостяты к Василю: Что мне 
дал отец и родичи дали впридачу, то за ним. А теперь, женясь на новой жене, 
мне он не дает ничего. […] Приезжай, сделай милость”76.

Autorka gramoty wyraźnie akcentuje zawłaszczenie przez męża jej majątku. Jed-
nocześnie ocenia jego działania jako sprzeczne z prawem. Gostia ma nadzieję, że 
Wasilij, najprawdopodobniej bliski krewny, pomoże jej odzyskać to „Что мне дал 
отец и родичи дали впридачу”. Bez wątpienia mowa jest tutaj o posagu, a możli-
we, że o innych ponadto dobrach, wyłącznej własności żony.

Właścicielki rozległych majątków ziemskich wykorzystywały je w celach zarob-
kowych na różne sposoby, np. sprzedając część zbiorów, sprzedając ziemię lub odda-
jąc ją w dzierżawę. Otrzymywały je przeważnie w spadku, rzadziej jako posag. Prawo 
pozwalało im swobodnie rozporządzać własnym mieniem, jak również przekazywać 
je w testamencie. Znacznie częściej kobiety korzystały z przysługującego im prawa 
do sporządzania testamentu. Dokumentami o takim właśnie charakterze są czterna-
stowieczne gramoty nr 580 i nr 692. Autorka pierwszej z nich – Uliana – zapisuje 
w testamencie dwóm synom posiadłości ziemskie: „[Вот я, раба Божья] Ульяна, 
пишу завещание сыновьям своим Василию и Ивану. Землю, что дал мне све-
кор мой Ми – в [деревне] Здоровье на этой стороне Коломенецкой, по обе 
стороны Деревецкого пути?”77.

Bezdzietna spadkodawczyni Maria z gramoty nr 692 pragnie pośmiertnie przeka-
zać majątek spokrewnionemu z nią Maksimowi. 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я, [раба Божья] Мария, отходя от сего света, пишу 
завещание при своей жизни. Завещаю свое наследство [...] своему Максиму, потому что 
я бездетна. Пусть он на это наследство совершит по мне поминки’78.

Wielkość spadku musiała być niewielka, skoro ma wystarczyć jedynie na wypomin-
ki za spokój duszy zmarłej. Maksim występuje tu raczej nie w roli spadkobiercy, 
lecz wykonawcy testamentu. Możliwe, że był on popem, natomiast Maria mniszką 
z klasztoru położonego niedaleko Nowogrodu79. 

W imieniu kobiet sporządzano również umowy kupna-sprzedaży ziemi czy też jej 
przekazania w inne ręce. Oryginał umowy przechowywały u siebie kobiety. W gra-
mocie nr 477 Mikifor zwraca się do Anny z prośbą o wydanie ofi cjalnego doku-
mentu, świadectwa jego prawa do zasiedlenia kawałka ziemi. W ten sposób Mikifor 
pragnie uchronić się przed osobami roszczącymi sobie prawo do jego mienia80. 

Gramoty brzozowe, ważne źródło informacji o położeniu nowogrodzkich ko-
biet, stanowią potwierdzenie szerokiego upowszechnienia umiejętności czytania i pi-

76 А.А. Зализняк, op.cit., s. 312.
77 Ibidem, s. 453. 
78 Ibidem, s. 555.
79 В.Л. Янин, А.А. Зализняк, op.cit., s. 79.
80  А.А. Зализняк, op.cit., s. 477.
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sania w średniowiecznych staroruskich miastach81. Przed ich odnalezieniem wśród 
badaczy przeważał pogląd o niskim poziomie piśmiennictwa na Rusi.

Gdy mowa o kobietach Nowogrodu, nie sposób nie wspomnieć o pochodzącej ze 
znakomitego bojarskiego rodu Loszynskich – Marfi e Boreckiej. Po śmierci drugiego 
męża, posadnika Izaaka Boreckiego, od którego otrzymała przydomek „Marfy Po-
sadnicy”, w jej ręce trafi ły wielkie posiadłości ziemskie. Gospodarczo-ekonomiczna 
działalność wdowy sprzyjała pomnażaniu wielkości majątku: pod koniec XV wieku 
zarządzała trzecim co do wielkości majątkiem na terenie Nowogrodu, po dobrach 
należących do Cerkwi i klasztorów82. 

Wysoki status i przedsiębiorczość ułatwiły M. Boreckiej wkroczenie do świata 
polityki. Legenda głosi, że na wieść o śmierci dwóch swoich synów ta „bezkompro-
misowa sknera”, jak określają ja latopisy, kazała spalić wiele wsi w celu nastraszenia 
mieszkańców. Z kolei w opowieściach cerkiewnych wykreowana została na przebie-
głą żonę, zajadle niszczącą swych przeciwników politycznych w celu ustanowienia 
jednowładczej potęgi na terenie ziemi nowogrodzkiej83. Gdy w latach 60. XV wieku 
Marfa Posadnica stanęła na czele grupy bojarów sprzeciwiających się zjednoczeniu 
ziem ruskich pod przewodnictwem Moskwy, dokonano za jej sprawą kilku wyraźnie 
antymoskiewskich pociągnięć84. Mieszkańcy Nowogrodu, pragnąc zachować samo-
dzielność miasta, liczyli na pomoc króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Ka-
zimierza Jagiellończyka. Zagrożony możliwością utraty części ziem ruskich Iwan III 
po rozbiciu oddziałów nowogrodzkich w 1471 roku wkroczył do miasta. Wówczas 
nastąpiło poważne ograniczenie samodzielności Nowogrodu, formalnie zlikwido-
wanej w 1478 roku. Przeciwnych koncepcji zjednoczenia z Moskwą bojarów i kup-
ców wywieziono do innych części kraju, a ich ziemie uległy konfi skacie85.

2.3. Kobieta w okresie niewoli mongolskiej 
(literatura „o złych żonach”)

W okresie niewoli mongolskiej kobiety na Rusi stawały się ofi arami napadów, gra-
bieży, niewolnictwa. Zaprzestano zawierania dyplomatycznych małżeństw pomiędzy 
Rusinkami i władcami krajów europejskich. Jedną z charakterystycznych cech nie-
woli mongolskiej była całkowita tolerancja religijna. Cerkiew nie miała obowiązku 
płacenia daniny na rzecz chana, co stymulowało jej dalszy rozwój oraz odegrało 
ważną rolę w pomnażaniu dóbr kulturowych. W szybkim tempie rosła liczba klasz-
torów, będących wielofunkcyjnymi centrami: otwierano przy nich biblioteki, szkoły, 
szpitale, sierocińce. Kościół stał się też kreatorem życia politycznego, ośrodkiem 

81  Por. Н.Л. Пушкарева, Е. Левина, Женщины в средневековом Новгороде XI–XIII вв., „Вестник 
МГУ” 1983, nr 3, s. 78–89.

82 Н.Л. Пушкарева, Женщины Древней..., s. 53. 
83  К. Валишевский, Царство женщин, Москва 1989, s. 20.
84  Е.Н. Зубова, Е.В. Кузина, Великие женщины России, Москва 2006, s. 63–68.
85  Д. Мордовцев, Русские исторические..., s. 60–80.
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porozumienia między Rusią a imperium mongolskim. Kolejni metropolici – Piotr, 
Teognost, Aleksy – wzmacniali swą obecnością władzę książęcą, osłabioną przez 
rozbicie dzielnicowe i zależność od imperium mongolskiego. Rządy metropolitarne 
sprzyjały jedności państwa.

Strach przez najeźdźcą skłaniał mieszkańców ziemi ruskiej do szukania pomocy 
w pobożności. Samą niewolę interpretowano jako karę za ludzkie grzechy. Sprzeci-
wiano się wszelakim rozkoszom życia ziemskiego, a miłość pomiędzy mężczyzną 
i kobietą rozpatrywano jedynie w kategorii cielesności, z pominięciem pierwiastka 
duchowego. Wskazując drogę do zbawienia duszy, literatura przedstawiała kobietę 
jako nosicielkę potężnych pokus grzesznego świata, pierwszą ofi arę i wierną służącą 
szatana86. 

W Bizancjum wiele uwagi poświęcano kobiecie: roli, jaką wyznaczyła sobie 
w społeczeństwie zwróconym ku zmysłowości i pożądliwości, oraz jej dominacji 
w towarzystwie, czego nie mogli wybaczyć jej duchowni. Ideałem była mniszka wal-
cząca z pokusami, przestrzegająca postów i umartwiająca swe ciało. Kobieta żyjąca 
w świecie i dla niego stanowiła z kolei źródło zła i pokus. Stąd bizantyjska literatura 
nie stroni od surowej i okrutnej oceny kobiet, głównych nosicielek grzechu. Tak 
tworzy się obraz złej, grzesznej żony, typ moralnej brzydoty. Kobiece piękno, jej 
kokieteria określana ogólnie mianem przewrotności – to najbardziej odrażające na-
rzędzie pokusy i grzechu, z zawziętością prześladowane przez przedstawicieli ducho-
wieństwa. Nasycona podobnymi treściami bizantyjska literatura, razem z całym piś-
miennictwem, przeniesiona została na grunt ruski. Duchowni wpajali mężczyznom: 

Odwróć oczy od pięknej kobiety, gdyż cudzołóstwo jest w głębi jej oczu. Niech nie skusi cie-
bie obce piękno, i niech w ślad za okiem twym nie podąża twe serce; spojrzenie cudzołożnicy 
jest ostre jak strzała: zrani na zewnątrz i trucizna wkroczy do serca i myśli [...]. W urodzie ko-
biecej zabłądziło wielu, popadając w nieszczęście, a po śmierci – do piekła, gdyż łapią kobiety 
dusze uczciwych mężów87.

Literatura „o złych żonach” zagłuszała w kobietach poczucie własnej wartości i god-
ności. Wyrażając surowy stosunek do płci pięknej wsparty bezlitosnym potępieniem, 
moraliści nie troszczyli się o kształtowanie jej świata duchowego, nie dawali wskazó-
wek, w jaki sposób zwalczać słabości i ziemskie pokusy.

Na gruncie staroruskim kwestia „złych żon” została poruszona m.in. w Słowie 
Daniela Więźnia (Моление Даниила Заточника) – świeckim utworze poetyckim w for-
mie listu skierowanym do księcia Jarosława Wsiewołodowicza. Zabytek zachował się 
w dwóch różniących się od siebie redakcjach. Pierwsza, pt. Słowo Daniela Więźnia, od-
zwierciedla pierwotny tekst utworu, datowany na połowę XII wieku. Druga redakcja, 
nazwana Prośbą lub Supliką, uchodzi za przeróbkę pierwowzoru powstałą w latach 

86 С.А. Адрианов, Женский вопрос в Московском государстве в XVII веке, „Исторический вестник” 
1892, t. 50, nr 10, s. 198–199. 

87  Памятники литературы Древней Руси XIII века, Москва 1981, s. 457–458 (tłum. K.K.).
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1223–123688. Utwór stanowi dosyć chaotyczny zbiór najczęściej samodzielnych frag-
mentów o różnorodnej treści. Wśród nich można wymienić: wystąpienie przeciw 
„możnym tego świata”, pochwałę mądrości, apologię władzy książęcej. Zdaniem 
Włodzimierza Mokrego zabytek jest także pierwszą w piśmiennictwie ukraińskim 
niezwykle ostrą krytyką mniszek, mnichów i złych żon89.

Daniel Więzień zwraca się do obu małżonków, zaczynając od żony: „Posłuchajcie 
żony słów apostoła Pawła: Krzyż jest fundamentem Kościoła, a mąż swojej żony; 
żony, w Kościele módlcie się do Boga i do świętej Bogarodzicy; a jeśli chcecie się 
czegoś nauczyć, uczcie się od mężów swoich”90. Zdaniem autora Cerkiew jest bez-
silna w walce o wcielanie w życie ideału „dobrej żony”, w związku z czym przenosi 
ten obowiązek na mężów: „A wy, mężowie, zgodnie z prawem traktujcie swe żony, 
gdyż niełatwo jest znaleźć dobrą żonę”91. W Prośbie uwaga skupiona zostaje na żonie 
złej na wskroś, której nie sposób doprowadzić do porządku: „Lepiej jest kamień drą-
żyć, niż złą żonę uczyć; żelazo wytopisz, a złej żony nie nauczysz”92. Przedstawiona 
„odmiana” kobiety podobna jest do klęski żywiołowej, niosącej z sobą nie tylko 
straszliwy smutek, rozpacz, lecz także wyniszczenie domu: „Robak drzewo niszczy, 
a zła żona dom męża swego gubi”93. 

Nie ma takiej siły na świecie, która zdołałaby sterować kobietą, gdyż zła żona 
pouczeń nie słucha, duchownych nie czci, Boga się nie boi, ludzi nie wstydzi, lecz 
wszystkich osądza i potępia. Jedyne co może i powinien zrobić mąż w takiej sytuacji 
– to wzmocnić swoją władzę nad nią. Cerkiew żądała od męża bronienia czystości 
duszy żony i własnego spokoju. Było to możliwe jedynie w wypadku podporządko-
wania małżonki władzy głowy domu. W Prośbie Daniela Więźnia czytamy: „Tak nie 
jest ptakiem puchacz wśród ptaków, jeż zwierzęciem wśród zwierząt, rak rybą wśród 
ryb, koza bydlęciem między bydlętami […], nie jest mężem między mężami ten, kto 
żony słucha”94. Z kolei Włodzimierz Monomach za Bazylim Wielkim z Cezarei radzi 
w Pouczeniu, aby „z niewiastami niedorzecznymi nie gawędzić, oczy w dół spuszczać, 
a duszę wznosić, unikać ich”95, i dodaje: „Żony swoje kochajcie, lecz nie dajcie im 
nad sobą władzy”96. 

W odróżnieniu od „dobrej” małomównej, raczej milczącej żony, „złą” – cechuje 
gadatliwość, plotkarstwo nawet w cerkwi, stąd Daniel Więzień określa ją „poborcą 
daniny dla diabła”97. Takiej kobiecie nie wolno powierzyć żadnej tajemnicy: „Lepiej 
płynąć dziurawą łódką, niż złej żonie tajemnicę powierzyć: dziurawa łódka zmoczy 

88  Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976, s. 78–79.
89  W. Mokry, Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI–XVIII wieku, Kraków 1996, s. 161.
90  Моление Даниила Заточника [w:] Древнерусские повести, Тула 1987, s. 280 (tłum. K.K.).
91  Ibidem.
92  Ibidem.
93  Ibidem.
94  Ibidem.
95  Powieść minionych lat..., s. 207.
96  Ibidem , s. 211.
97  Моление Даниила Заточника..., s. 280.
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odzienie, a zła żona całe życie męża swego zgubi”98. Nie ma na ziemi też złości po-
równywalnej z potwornym kobiecym rozgniewaniem. „Kto jest bardziej okrutny od 
lwa wśród czworonogów, a kto najbardziej okrutny spośród stworzeń pełzających 
na ziemi? – pyta Daniel Więzień, i zaraz odpowiada: „Najbardziej okrutną z nich 
wszystkich jest zła żona”99. 

Zdaniem Wiktora Momotowa zła żona to kobieta aktywna społecznie, równo-
prawny członek rodziny, pani domu, posiadająca realne prawa i autorytet100. Nie tyl-
ko nie podporządkowuje się mężowi, lecz sama stara się sprawować nad nim władzę 
i kontrolę. Zła żona nakłania męża do niegodziwych czynów. Niektóre gospodynie 
domowe, wykorzystując kobiecą przebiegłość, manipulują i sterują poczciwymi męża-
mi. Są sprytne, przewrotne, potrafi ą schlebiać, co czyni je wyjątkowo niebezpiecznymi.

2.4. System teremowy i Domostroj

Rozpowszechnianie literatury „o złych żonach” wpłynęło na wzmocnienie pozycji 
„teremu”, czyli zapożyczonego z Bizancjum zwyczaju trzymania kobiet w odosob-
nieniu. Zatworniczestwo teremowe – termin używany w rosyjskiej historiografi i (I. Zabie-
lin, W. Michniewicz, M. Kostomarow) dla scharakteryzowania osobliwości dnia co-
dziennego należących do wyższych sfer kobiet rosyjskich, typowych dla XVI–XVII 
wieku. Teremy – wysokie kamienne domostwa, budowane na Rusi już wcześniej, 
lecz wyraźny podział pomieszczeń wewnętrznych na połowę „męską” i „kobiecą” 
datowany jest na XVI wiek. Kobiety z wyższych warstw społecznych zobowiązane 
były przez cały czas przebywać na swojej „połowie”, rzadko, jedynie za pozwole-
niem męża, pokazując się gościom i sąsiadom101.

Zdaniem I. Zabielina, gdyby wzorzec teremu nie został przejęty z Bizancjum ra-
zem z innymi wytworami kultury, to i tak doszłoby na Rusi do jego narodzenia z tej 
prostej przyczyny, że została przeniesiona sama jego idea102. Na gruncie ruskim był 
on płodem idei monastycznej. Jej działania ujawniły się stosunkowo wcześnie. Go-
rącymi orędowniczkami ideału monastycznego były córki Wsiewołoda I, a zarazem 
siostry Włodzimierza Monomacha, Janka (Anna) i Eupraksja.

Janka zebrała wokół siebie mniszki, by założyć w 1086 roku w Kijowie pierw-
szy żeński klasztor przy cerkwi św. Andrzeja. W drugim utworzonym z jej inicjaty-
wy klasztorze powstała szkoła dla dziewcząt. Placówka ta była pierwszą tego typu 
nie tylko na Rusi, lecz w całej Europie103. Janka staje się pobożnym wzorcem stanu 
zakonnego dla córek książęcych, wskazując im drogę ascezy. Wkrótce jej śladem 
podąży siostra Eupraksja, mniszka klasztoru Pieczerskiego. W XII wieku ideał sta-

98  Ibidem, s. 281.
99  Ibidem, s. 280.
100 В.В. Момотов, op.cit., s. 182.
101 Словарь гендерных терминов, [on-line], http://www.owl.ru/gender/160.htm (1.09.2011). 
102  И.Е. Забелин, Домашний быт..., s. 50.
103  Е. Лихачева, op.cit., s. 10.
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nu zakonnego zyskuje coraz większą popularność104. I choć brat Janki i Eupraksji, 
Włodzimierz Monomach, pisze do swych dzieci: „nie życie zakonne was uratuje, 
lecz dobre uczynki”, jego córka nie oprze się powołaniu klasztornemu. Niebawem tę 
samą drogę życiową wybierze Eufrozyna Połocka, założycielka klasztoru, za której 
przykładem podążyły kolejno jej siostry i bratanice. W dwunastym roku życia z oba-
wy przed zamążpójściem Eufrozyna Połocka wstąpiła do zakonu, rodzice bowiem 
rozpoczęli jej swatanie. W klasztorze znalazła się pod opieką rodzonej ciotki. Wtedy 
też przybrała imię Eufrozyna.

Wzorzec życia zakonnego z dużą dynamiką wkraczał w staroruską codzienność, 
próbując zaszczepić klasztorny porządek, tak by można było budować życie na pod-
stawie własnych reguł. Skoro ideał domu miał być inspirowany porządkiem zakon-
nym, to pojawienie się w nim teremu było naturalnym warunkiem pobożnego życia, 
głównie w środowisku dzieci oraz dorosłych panien traktowanych na równi z naj-
młodszymi członkami rodziny105. Podobnie odnoszono się do kobiet zamężnych. 

Po wprowadzeniu Ustawu Jarosława sąd cerkiewny stał się wyłącznym, uprzywi-
lejowanym obrońcą i stróżem honoru kobiety, jej osobistej godności. Sąd cerkiewny 
objął swym zakresem sprawy życia rodzinnego, chronił dom przed moralnym ze-
psuciem. Kobieta jako jeden z domowników nie podlegała sądowi ogólnemu, sądo-
wi władzy państwowej. Nie książęcy, lecz cerkiewny sąd ścigał osobę, która ją znie-
ważyła. Nie państwo, lecz Cerkiew brała ją pod swą opiekę. Od czasu wejścia w życie 
Ustawu Jarosława kobieta została odsunięta od uczestnictwa w życiu publicznym, 
jako wyłącznie członkini świata domowego, budowanego na dodatek na podstawie 
ideału życia klasztornego.

Zachodni badacze (S. McNally106, D. Atkinson107) przyczynę pojawienia się sy-
stemu teremowego upatrują w dążeniu do chronienia żon i córek przed najazdem 
Tatarów. Dotychczas nie odnaleziono jednak świadectw potwierdzających istnienie 
teremów dla wielkich księżnych i księżniczek do XVI wieku, zwłaszcza że niewola 
tatarsko-mongolska ma swój koniec w 1480 roku. Większość współczesnych ba-
daczy rosyjskich (N. Puszkariowa, M. Caturowa) objaśnia istnienie systemu tere-
mowego jako rezultatu: funkcjonowania przesądów o „nieczystości kobiety”; roz-
powszechniania się wyobrażeń przedstawicieli kościoła bizantyjskiego o kobiecie 
nośniku grzechu oraz krzewienia literatury „o złych żonach”; funkcjonowania reli-
gijnych wizji o konieczności samooczyszczenia poprzez życie w odosobnieniu; roz-

104  Н.Л. Пушкарева, Женщины Древней..., s. 32. 
105  R. Lewitter, Women, Sainthood and Marriage in Moscovy, „Journal of  Russian Studies” 1979, nr 37, 

s. 3–13.
106  S. McNally, From Public Person to Private Prisoner: The Changing Place of  Women in Medieval Russia, State 

University of  N. Y. Binghampton 1976, s. 6–10, 133.
107  D. Atkinson, Society and Sexes in the Russian Past [w:] Women in Russia, Stanford 1977, s. 12–14. 
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woju zasad patriarchatu i dążenia do wykluczenia możliwości intymnych stosunków 
pozamałżeńskich108.

Terem stał się nie tylko klasztorem, lecz i twierdzą, z jednej strony chroniącą 
przed popełnianiem grzechów, z drugiej – przed nikczemnikami i wrogami. W XVI 
wieku „zatworniczestwo” kobiet było sprawą ostatecznie rozstrzygniętą, niepodle-
gającą żadnym wątpliwościom. Przypuszczalnie rozwój systemu teremowego i jego 
popularność wynikały również z polepszenia ekonomicznej sytuacji kobiet, które 
zachowywały prawo do swojego majątku. Nie wypuszczając żony za obręb domo-
stwa, mąż mógł nie tylko kontrolować każde działanie kobiety, ale także zawłaszczyć 
jej majątek i samodzielnie nim rozporządzać. Chociaż „zatworniczestwo” dotknęło 
wąskiego kręgu najwyższych warstw społeczeństwa i przetrwało około stu lat, to 
jednak idea teremowego odosobnienia, zakazów i ograniczeń jako formy tłumienia 
aktywności społecznej kobiet wywarła istotny wpływ na mentalność znacznej części 
mieszkańców państwa moskiewskiego. Zdaniem Je. Szczepkinej „zatworniczestwo” 
było na gruncie ruskim „zjawiskiem epizodycznym”109, które szybko ustąpiło miej-
sca wpływom kultury zachodnioeuropejskiej.

Ideał „zatworniczestwa”, kobiecej pokory nie mógł znaleźć praktycznego za-
stosowania wśród tych warstw społecznych, których udziałem kobiet była praca 
na równi z mężczyznami, a warunki życia nie dopuszczały możliwości oddzielenia 
żeńskiej części rodziny od męskiej. Oprócz chłopstwa również rzemieślnicy, drobni 
kupcy oraz posiadacze ziemscy dysponowali ciasnymi pomieszczeniami. Ponadto 
podczas nieobecności męża zarządzanie gospodarstwem spoczywało na barkach 
żony. W ciągu wieków życie chłopstwa nie zostało poddane drastycznym zmianom: 
pogańskie obyczaje, bliski kontakt z naturą, folklorem zachowały się pod niezmie-
nioną postacią w świecie duchowym najniższych warstw społecznych. Byt najlicz-
niejszej części staroruskiej społeczności skutecznie przyczynił się do zachowania 
starych form kultury.

Umocnienie państwa moskiewskiego i ożywienie życia religijnego w XVI wieku 
wywarły pozytywny wpływ na rozwój literatury. W tym okresie w Moskwie wydano 
zbiór przepisów szczegółowo regulujących życie rodzinne i domowe zwany Domo-
strojem. Tradycja literacka, która zrodziła Domostroj, posiada swe korzenie w daw-
nych przekładach na język słowiański tekstów o charakterze moralnym, szczególnie 
cenionych na terenie Nowogrodu. Właśnie tutaj wytworzyły się i zachowały warunki 
sprzyjające podobnym relacjom Kościoła i władzy oraz ich obu – z poddanymi, ja-
kie odzwierciedlone zostały w Domostroju. W momencie powstawania kodeks był 
tworem najbardziej demokratycznej i wolnej części Rusi w tym okresie. 

Warto zauważyć, że jedną z dwunastowiecznych nowogrodzkich gramot można 
potraktować jako fragment dzieła literackiego – pouczenia o zarządzaniu domem. 

108  И.Е. Забелин, Женщина по понятиям старинных книжников [w:] „А се грехи злые, смертные...”. 
Русская семейная и сексуальная культура глазами историков, этнографов, литераторов, фольклористов, 
правоведов и богословов XIX–начала XX века, oprac. Л. Бесмертных, Москва 2004, ks. 1, s. 264–266. 

109  E. Щепкинa, Из истории женской..., s. 64.
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Gramota nr 893, autorstwa Marty, stanowi zbiór porad i nakazów w kwestii prowa-
dzenia domu. nr 893: „Перевод […] Если же ведаешь домом, то рано встань, 
а поздно ляг. А я ...? […] если же они (родители) [уже] не могут трудиться, то 
найми для них работника”110. Marta poucza gospodynie, by wcześnie wstawały, 
a późno kładły się spać. Daje wskazówki, jak solić ryby, jak je przechowywać. Radzi 
wynająć robotników, gdy rodzice nie są już zdolni do pracy. Jest to swego rodzaju 
Domostroj XII wieku.

Pierwsza redakcja Domostroju powstała w Nowogrodzie pod koniec XV–na po-
czątku XVI wieku. Druga poddana została przeróbce przez jednego z ówczesnych 
doradców młodego Iwana IV i jego spowiednika – popa Sylwestra. Obie wersje za-
bytku składają się z trzech części, z których pierwsza traktuje o obowiązkach wobec 
Boga i cara (rozdziały 1–15), druga normuje stosunki głowy rodziny z żoną, dziećmi 
i domownikami (rozdziały 16–29), trzecia z kolei zawiera porady dotyczące pro-
wadzenia gospodarstwa (rozdziały 30–63)111. Domostroj nie jest czystą „ekonomią” 
(dokładne tłumaczenie – kalka słowa „domostroj”), lecz „ekonomią” dopełnioną 
moralnymi wskazówkami, niezbędnymi w regulacji stosunków pomiędzy osobami 
tworzącymi „dom”. „Dom” rozważany jest przez autora na wielu płaszczyznach: 
w kategorii państwa, miasta, majątku, rodziny. 

Układ życia rodzinnego w Domostroju wykazuje podobieństwo do porządku 
klasztornego112. Podobnie jak w monasterze, tak i tutaj każdy domownik zna swoje 
obowiązki, które powinien wykonywać nienagannie. Utwór przedstawia patriarchal-
ną wizję życia, gdzie ojciec – głowa rodziny – posiada największy autorytet. Ra-
zem z żoną są strażnikami porządku domowego. Przy czym obowiązki małżonków 
rozdzielone były nie tyle według ról, ile ze względu na zajmowane terytorium. Jak 
słusznie zauważa Włodzimierz Iwanicki, kobiecie przypisana została przestrzeń we-
wnętrzna, mężczyźnie – zewnętrzna113. 

W opracowaniach naukowych zwraca się uwagę na niskie położenie kobiety w ży-
ciu codziennym Domostroju, okrucieństwo w sposobie jej traktowania przez męża 
oraz brak wolności osobistej. Wszystko to niewątpliwie w pewnym stopniu zostało 
odzwierciedlone w średniowiecznym zabytku. Warto jednak podkreślić, iż ukazane 
w nim warunki życia odpowiadają określonej epoce w dziejach Rusi. Należy zatem 
rozpatrywać analizę położenia kobiety w rodzinie na tle okoliczności tworzących 
ówczesną rzeczywistość.

110  А.А. Зализняк, op.cit., s. 290.
111  Historia literatury rosyjskiej..., s. 123.
112  Hanna Kowalska zauważa, iż „podobieństwo Domostroju do reguły klasztornej ma swoje źródło 

w prawosławnej teologii moralnej, która głosi, że nie istnieją dwa, uzupełniające się, porządki moralne: 
przyrodzony i nadprzyrodzony. Natura w akcie zbawczym została naprawiona, a w związku z tym 
nadprzyrodzony porządek moralny powinien zastąpić przyrodzony”. H. Kowalska, Domostroj – Boży świat 
człowieka [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1998, s. 22.

113  В. Иваницкий, Русская женщина в эпоху «Домостроя», „Общественные науки и современность” 
1995, nr 3, s. 170.
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Kobieta w Domostroju – to pani domu, gospodyni, zajmująca w hierarchii rodzinnej 
szczególne miejsce. Na żonie spoczywała duża odpowiedzialność związana z zarzą-
dzaniem domem. Aby podołać licznym obowiązkom, powinna była jako pierwsza 
wstawać i ostatnia kłaść się spać. Zaradna gospodyni każdego dnia umiejętnie roz-
dzielała pracę pomiędzy sługi, nadzorując jej wykonanie i udzielając cennych wska-
zówek. A jeśli czegoś nie wie, ma obowiązek zwrócić się o poradę do męża (rozdz. 
33)114. Sama zaś powinna być nieustanie zajęta pożyteczną pracą. Ma dbać o porządek 
w domu na dwóch płaszczyznach: czystość pomieszczeń oraz czystość moralną ko-
biet pozostających pod jej opieką, chroniąc je przed zepsuciem. Mąż pouczał żonę, 
do kogo może się udać w gościnę, kogo zaprosić do domu, o czym rozmawiać, a ja-
kich tematów nie poruszać. Zobowiązywał ją ponadto do szukania towarzystwa ko-
biet, od których mogła się nauczyć, jak lepiej prowadzić dom (rozdz. 39)115.

Wizerunek kobiety przedstawiony przez popa Sylwestra daleki był od traktowa-
nia jej jak niewolnicy. Małżonkowie wspólnie ustalają podział pracy i obowiązków 
między poszczególnych członków rodziny (rodz. 16)116. Codziennie wymieniają spo-
strzeżenia, rozmawiają o sprawach domowych, przypominają, co należy wykonać. 
Żona zarządzała sprawami domowymi, pilnowała kuchni, ogrodu, wydawała dyspo-
zycje służbie i dzieciom, dbała o ich prawidłowe wychowanie. Mąż rzadko ingerował 
w tę część życia domowego. Nie umniejszając roli ojca rodziny, podkreślić należy, że 
mogła ona prawidłowo funkcjonować głównie dzięki obecności gospodyni-matki117. 
Możemy mówić o wzajemnym dopełnianiu się praw i obowiązków małżonków, co 
świadczyło o stosunkowo wysokiej pozycji kobiety w życiu domowym. Tylko wspól-
nie mąż i żona byli w stanie stworzyć dom. I. Zabielin dzieli pełnione przez nich 
funkcje według średniowiecznej formuły: „słowo i czyn”. Ostatnie słowo zawsze ma 
mąż, lecz czyn jest domeną pani domu. Stąd wielu kobietom właściwe były „praw-
dziwe męstwo i rozum – jako najbardziej męskie cechy”118.

Idea równouprawnienia kobiet rodziła się w ramach rodziny. Swój punkt opar-
cia znalazła w podziale obowiązków domowych pomiędzy małżonkami. Pewnemu 
usamodzielnieniu się kobiety miał sprzyjać rozwój zgody rodzinnej między mężem 
i żoną. Po okresie pogańskiego wielożeństwa (a uściślając – dwużeństwa), praktyk 
związanych z porywaniem i uprowadzaniem narzeczonej, regulacja stosunków mał-
żeńskich w rodzinie zaproponowana przez Domostroj była interpretowana jako zja-
wisko pozytywne i korzystne dla kobiety. Żona stoi obok męża, dzieli z nim te same 
problemy, radości i smutki. Rola towarzyszki życia daje jej możliwość poznania jego 
najskrytszych myśli. Mąż widzi w niej bliskiego przyjaciela, darząc ją zaufaniem.

114  Домострой, Москва 2007, s. 212.
115  Ibidem, s. 221.
116  Ibidem, s. 191.
117  Por. К. Валишевский, op.cit., s. 21.
118  И.Е. Забелин, Домашний быт..., s. 70, 76.
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Wzmacnianie ciepłych, emocjonalnych relacji w staroruskich rodzinach okresu przed Piotrem 
I stanowiło znaczący i ważny punkt życia codziennego przedstawicieli wszystkich warstw 
społecznych. [...]. I Cerkiew prawosławna, i obyczaj ludowy z taką samą uporczywością kształ-
tował ideał kobiety – wielodzietnej matki, dla której rodzenie i wychowywanie dzieci było 
niekiedy jedyną możliwą formą samorealizacji119.

Nadmiernie wywyższona i postawiona na piedestale głowa rodziny w osobie ojca 
została przez Domostroj zobowiązana do obowiązku czuwania nad zwyczajami domu 
oraz odpowiedzialności moralnej przez Bogiem za wszystko, co wydarzyło się na te-
renie domostwa. Zakres wspomnianej odpowiedzialności nie ograniczał się do żony 
i dzieci, a rozciągał się jeszcze dalej – na służbę. Pod względem moralnym dom sta-
nowił nierozerwalną całość, był jednym ciałem, którego poszczególne członki miały 
świadomość pełnienia funkcji pomocniczych, podwładnych względem głowy domu. 
Zgodnie z przyjętą hierarchią (Bóg – car – mąż – żona – dzieci i służba) wyłącznie 
sam ojciec odpowiadał za wszystkich przed Bogiem w dzień Sądu Ostatecznego120. 
Ten święty obowiązek i ogromna odpowiedzialność dawały mu rozległe prawa, by 
budować porządek domowy według własnej woli. Mąż, duchowy opiekun rodzi-
ny, daje jej rady nie tylko odnośnie do życia ziemskiego, ale także wskazuje drogę 
do zbawienia duszy (rozdz. 27)121. Domostroj wymaga: „Żony mężów swoich pytają 
o wszystko; o to, jak zbawić duszę, jak Bogu i mężowi zadość uczynić, i we wszyst-
kim podporządkowują się mężowi; co mąż rozkaże, z miłością i strachem przyjąć 
i wykonać należy zgodnie z jego pouczeniem”122 (rozdz. 33). Niestosowanie się do 
omówionych zaleceń grozi zgubieniem całej rodziny. 

Domostroj głosi pochwałę kobiety, podkreślając, że dobra żona „cenniejsza jest 
od drogocennego kamienia” (rozdz. 23)123. Przynosi radość mężowi, wypełnia spo-
kojem jego życie; jest nagrodą dla tych, którzy boją się Boga. Wśród cech składają-
cych się na wizerunek dobrej żony autor wymienia duchową czystość, pracowitość 
i małomówność. Stają się one gwarantem pomyślności i rodzinnego dobrobytu.

W porównaniu z wcześniejszymi utworami „o złych żonach”, Domostroj znacz-
nie łagodniej traktuje kobietę. 

Oto ideał życia rodzinnego, stworzony przez staroruską społeczność. Kobieta postawiona 
jest tutaj na widocznym miejscu, ma szerokie pole do działania. Niezbędnej do odbudowy 
siły moralnej rozrywki, zmiany zajęcia, zmiany przedmiotu rozmowy nie ma i być nie po-
winno [...]. Powtarzam, że nie mamy żadnego prawa, aby zarzucać Domostrojowi okrucieństwo 
w stosunku do kobiety: nie zawiera on przyzwoitych, niewinnych uciech, które mógłby jej 
zaoferować, i dlatego zmuszony jest odmówić jej wszelakich uciech, zmuszony jest wymagać, 
aby nie miała ani jednej wolnej minuty, która może zrodzić w niej pragnienie nieprzyzwoitej 

119  Н.Л. Пушкарева, Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X– начало XIX века), 
Москва 1997, s. 90 (tłum. K.K.).

120  Por. В. Иваницкий, op.cit., s. 168–169.
121  Домострой..., s. 207–208.
122  Ibidem, s. 212 (tłum. K.K.).
123  Ibidem, s. 200.
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uciechy lub jeszcze gorzej, pragnienie upicia się. Ile kobiet z dobrej woli mogło się zbliżyć do 
ideału, nakreślonego przez Domostroj, ile trzeba było zmuszać siłą, aby się do niego zbliżyły, 
a ile nie dało się zmusić siłą do przyjęcia tego ideału, ile kobiet oddawało się wymienionym 
nieprzyzwoitym uciechom? Na to pytanie nie zdecydujemy się odpowiedzieć124.

Zalecenia Domostroju co do wychowywania dzieci za pomocą surowych kar nie 
są oryginalne, gdyż cała średniowieczna pedagogika opierała się na zastosowaniu kar 
cielesnych. „Karz dzieci w ich młodości – przyniosą ci spokój w twej starości”125, 
głosił autor średniowiecznego zabytku. Obowiązkiem dzieci jest kochać i szano-
wać rodziców, tak by nie ściągnąć na siebie gniewu Bożego. Domostroj poświęca 
wiele uwagi surowemu nadzorowi nad córkami, aby wydać je za mąż bez żadnych 
„ułomności”. W związku z tym wychowanie dziewcząt było dla rodziców większym 
zmartwieniem i wyzwaniem niż w wypadku synów. Bezpośrednio po narodzeniu 
córki, sugeruje Domostroj, należy przystąpić do gromadzenia środków fi nansowych 
oraz rzeczy materialnych, które utworzą jej przyszły posag126. W razie przedwczesnej 
śmierci córki, wykluczającej zamążpójście, posag należało przeznaczyć na wypomin-
ki za spokój jej duszy.

Domostroj nie naucza, by trzymać żony i córki w odosobnieniu, lecz jego milczenie 
w tej sprawie wskazuje, że ów obyczaj był na tyle silny w domowych kręgach, iż nie 
potrzebował szczegółowych instrukcji. Autor nie proponuje żonom, a tym bardziej 
córkom uczestnictwa w męskich rozmowach. Stąd wniosek, że zastaje on system 
teremowy w rozkwicie, uważa I. Zabielin127. 

Zaniedbywanie przez żonę swych obowiązków wiązało się z możliwością za-
stosowania wobec niej kary chłosty. Domostroj radzi, aby nie uderzać żony pięścią 
po twarzy, po oczach; nie używać do bicia żelaznych i drewnianych przedmiotów, 
aby nie okaleczyć lub nie dopuścić do poronienia ciężarnej kobiety. Podpowiada, 
by pouczać żonę biczem mądrze. Wykonanie kary cielesnej kończył akt przebacze-
nia128. M. Kostomarow zauważa, że stosowanie przemocy fi zycznej wobec kobiet 
na Rusi było szeroko praktykowane. W dniu ślubu ojciec uderzał córkę, mówiąc: 
„Po tych uderzeniach ty, córko, poznajesz władzę ojca; teraz ta władza przecho-
dzi w inne ręce; zamiast mnie za nieposłuszeństwo będzie cię pouczał tym biczem 
mąż”. Z tymi słowami przekazywał bicz narzeczonemu129. W umowie przedślubnej 
rodzice narzeczonej mogli zastrzec, by mąż nie bił ich córki po ślubie. W wypad-
ku naruszenia warunków umowy rodzice mogli oddać sprawę pod sąd. Bicie żony 
w celu przywołania jej do porządku uważano za moralny obowiązek męża. Kobiety 

124  И.Е. Забелин, Домашний быт..., s. 48 (tłum. K.K.).
125  Домострой..., s. 196.
126  Ibidem, s. 197.
127  И.Е. Забелин, Домашний быт..., s. 55.
128  Домострой..., s. 223–225.
129  Н.И. Костомаров, op.cit., s. 221.
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mówiły: „Kto kogo kocha, ten go łupi; jeśli mąż nie bije, znaczy, że nie kocha” lub 
„Nie wierz koniowi w polu, a żonie na wolności”130. 

Domostroju, prezentującego wzorcowy dom i rodzinę, nie można traktować jako 
źródła informacji o powszechnie panującej obyczajowości. Z kolei niesłuszne jest 
też twierdzenie, że opisuje on ideał, którego nie odnajdziemy w staroruskiej rze-
czywistości, twierdzi H. Kowalska131. Odmienny pogląd prezentuje N. Szczelgunow, 
którego zdaniem Domostroj „królował wszędzie, w całej sferze pojęć, we wszystkich 
warstwach społecznych”132.

***

Analiza życia kobiet w okresie tworzenia się państwa staroruskiego i jego rozwoju 
(X–XVII wiek), a także w epoce europeizacji (XVIII–początek XIX wieku) stanowi 
część poszukiwań badawczych w zakresie tradycji i zmiany w życiu społecznym Rusi, 
państwa moskiewskiego i Rosji czasów nowożytnych. Ułatwia nam ona zrozumienie 
osobliwości kultury, historii rozwoju indywidualnej i społecznej duchowości, pozwa-
lając rzucić światło na te wpływy, oddziaływania, które wymienione okresy nakłada-
ły na kobiecy charakter, na stosunek do kobiety w społeczeństwie. 

Analizując położenie kobiet na Rusi od czasów pogańskich do połowy XVII stu-
lecia, możemy zauważyć, że ich losy zmieniały się trzykrotnie133. W okresie pogań-
skim wszystkie sfery życia były dla kobiet dostępne. Liczni badacze (np. Je. Szczep-
kina, W. Szulgin, M. Aristow) przekonują o dużym poziomie niezależności kobiet 
w pierwotnym, nieukształtowanym jeszcze społeczeństwie. Po przyjęciu chrześcijań-
stwa następuje stopniowe oddzielenie kobiet od środowiska mężczyzn. Początkowo, 
w okresie najazdów mongolsko-tatarskich, odosobnienie kobiet nie miało jeszcze 
charakteru obyczajowego, lecz wypływało z religijnego, choć nie zawsze dobrowol-
nego, odcięcia się od pokus i ziemskich zagrożeń. Na ostatnim, trzecim etapie (od 
XVI do połowy XVII wieku) omawiane zjawisko przyjmuje formę obyczaju określa-
nego pojęciem „zatworniczestwa”134. 

Powyższy podział nie dotyczył całej staroruskiej społeczności, lecz jedynie 
warstwy uprzywilejowanej. Istotny wpływ na położenie kobiet wywarła Cerkiew. 
Z jednej strony uznawała kobietę za istotę niższą, podporządkowaną mężczyźnie 

130  Ibidem, s. 141.
131  H. Kowalska, Kultura staroruska XI–XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998, s. 242.
132  H. Щелгунов, Очерки русской жизни, Санкт-Петербург 1895, s. 497–498 (tłum K.K.).
133  Większość badaczy zachodnich wydziela dwa okresy: „progresywny” (do XV wieku) i „regresywny” 

(od końca XV wieku/początku XVI wieku do XVIII wieku). Wśród przyczyn pogorszenia się pozycji kobiet 
na Rusi wymieniają oni: negatywny wpływ bizantyjskiej doktryny cerkiewnej oraz niewoli mongolskiej; 
„zanikanie pierwotnej matriarchalnej swobody” i wzmocnienie „tendencji autokratycznych” w okresie 
kształtowania się państwa moskiewskiego; konieczność zachowania w całości majątku i „czystości krwi” 
bojarów i książąt, co wpłynęło na powstanie „systemu zatworniczestwa”. Н.Л. Пушкарева, Женщины 
Древней..., s. 208.

134  Ibidem, s. 181, 186.
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i wymagała od niej pełnego posłuszeństwa. Z drugiej zaś strony walczyła o to, by 
żona zajmowała honorowe miejsce w rodzinie i wywierała na nią pozytywny wpływ. 
Domagała się szacunku dla kobiety i jej ochrony przed przemocą135. Duchowni nie 
zawsze mogli stanąć w obronie interesów kobiet z tej prostej przyczyny, że posiada-
jące silną władzę warstwy uprzywilejowane nie chciały rezygnować ze swych praw do 
żon i córek, a niższe warstwy społeczne przez wiele wieków stroniły od prawd wiary 
głoszonych przez Cerkiew, oddając się praktykom pogańskim.

Na podstawie Ustawu Jarosława nie można mówić o zupełniej dyskryminacji 
kobiet na Rusi. Pod względem praw i swobód kobiety dorównywały mężczyznom. 
W praktyce ich prawa nie były respektowane. Wynikało to z faktu, że władza, przy-
dzielając kobiecie prawa osobiste czy majątkowe, nie opracowała mechanizmów ich 
ochrony, dając mężczyznom okazję do nadużyć. Kobieta mogła w pełni korzystać 
z przysługujących jej praw i zająć wysoką pozycję w społeczeństwie tylko wówczas, 
gdy wydostawała się spod władzy mężczyzny. W rzeczywistości więc niezależność 
ekonomiczno-prawna nie dotyczyła wszystkich kobiet na Rusi. Przede wszystkim 
zaznały jej kobiety należące do najwyższych warstw społecznych oraz wdowy. Tylko 
dzięki pochodzeniu ich status ekonomiczno-prawny został zrównany ze statusem 
mężczyzn. Szeroki wachlarz praw posiadały mieszkanki Pskowa i Nowogrodu.

135  O sprzecznych działaniach Cerkwi w celu poprawy sytuacji kobiety na Rusi pisał: А.П. Щапов, 
Влияние общественного миросозерцания на социальное положение женщины в России, Санкт-Петербург 1906, 
t. 2, s. 55–101.



II. Główne tendencje w przemianach kulturowych 
w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku

1. I faza europeizacji Rosji

1.1. Kontakty państwa moskiewskiego z Zachodem

W literaturze przedmiotu, opracowaniach naukowych spotykamy pogląd o kulturo-
wym izolacjonizmie państwa moskiewskiego do końca XVII wieku. Zdaniem wielu 
badaczy jego mieszkańcy wystrzegali się kontaktów z cudzoziemcami do czasu, gdy 
Piotr I otworzył okno na Europę. Głębsza analiza badanego problemu pozwala 
zauważyć wpływy kultury zachodniej znacznie wcześniej, a XVII stulecie stanowi 
okres przejściowy pomiędzy epoką średniowiecza a czasami nowożytnymi. 

Po upadku Cesarstwa Bizantyjskiego państwo moskiewskie pozbawione zostało 
źródła niezbędnego do czerpania wartości kulturowych. Wzmocnienie kultury sta-
roruskiej mogło się dokonać przez kontakt z inną cywilizacją, np. na polu literatu-
ry. Dlatego Ruś podejmuje próbę znalezienia dróg wyjścia i rozwiązań kulturowych 
w świecie łacińskim. Pierwszych przekładów dzieł zachodnioeuropejskiej literatu-
ry dokonano w Nowogrodzie w drugiej połowie XV wieku1. Ale już na początku 
XVI wieku centrum tłumaczeniowe przenosi się do Moskwy. Od czasów panowania 
Iwana Groźnego tłumaczono głównie z języka łacińskiego i niemieckiego literaturę 
naukową: medyczną, arytmetyczną, astronomiczną i retorykę2.

Kontakty Iwana III z cesarzem Fryderykiem III i papieżem Pawłem II stworzy-
ły możliwość bliższego poznania świata łacińskiego. Ich konsekwencją było mał-
żeństwo Iwana III z wychowaną w Rzymie córką ostatniego cesarza bizantyjskiego 
– Zofi ą Paleolog. Wówczas do państwa moskiewskiego zaczęto zapraszać włoskich 
artystów, malarzy. Sprowadzeni z Włoch do wzniesienia nowych budowli na Kremlu 
budowniczowie łączyli tradycyjne wzory architektury moskiewskiej z elementami 
włoskiego renesansu i niderlandzkiej odmiany manieryzmu. Bardziej tradycyjna ar-
chitektura skupiała się poza stolicą, choć i tam coraz częściej wkradały się obce 
wzorce3. Bersen Beklemiszew w rozmowie z Maksymem Grekiem wskazywał na 
negatywny wpływ działalności Zofi i i kultury greckiej. Wspomina: 

Gdy przyszli do nas Grecy, wówczas ziemia nasza pogubiła się, a do tego czasu ziemia nasza 
ruska żyła w ciszy i spokoju. Kiedy przyszła tutaj wielka księżna Zofi a z waszymi Grekami, 

1  А.И. Соболевский, Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков. Библиографические 
материалы, Санкт-Петербург 1903. Reprint Koln–Wien 1989, s. 39.

2  Ibidem, s. 41.
3  М. Smorąg-Różycka, Sztuka rosyjska [w:] Rosjoznawstwo, red. L. Suchanek, Kraków 2004, s. 300.
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ziemia nasza poruszyła się i przyszły zmiany wielkie [...]. Która ziemia zmienia swe obyczaje, 
ta ziemia niedługo stoi. A tu u nas stare obyczaje księżna zmieniła4. 

W ostatnich słowach wypowiedzi wyraża opinię, iż: „Lepiej trzymać się starych oby-
czajów i ludzi poważać, i starych czcić”5. Przyjście Zofi i pozwoliło zaszczepić na 
gruncie rodzimym pierwsze pierwiastki kultury zachodniej, przez wielu oceniane 
jako szkodliwe.

Świat kultury zachodniej staje się za Iwana Groźnego coraz bardziej obecny 
w rzeczywistości moskiewskiej. Słobody kupieckie, wojny z Rzeczpospolitą, okres 
Smuty, Dymitriady i interwencja Polski, wraz z dwuletnią okupacją Moskwy przez 
polskie wojsko – wszystko to postawiło mieszkańców państwa moskiewskiego oko 
w oko z ludźmi Zachodu. Projekt Borysa Godunowa z początku XVII wieku zakła-
dał utworzenie w Moskwie pierwszego uniwersytetu, opierającego się na niemieckiej 
kadrze profesorskiej. Zdecydowany sprzeciw Cerkwi, bezwzględnie negującej roz-
wiązania racjonalistyczne, przyczynił się do zniszczenia konceptu w zarodku. Du-
chowni jeszcze w XVII wieku zabraniali nauczania geometrii, obawiając się myślenia 
rozumowego, które mogło zastąpić wiarę6.

Walki pomiędzy Rzeczpospolitą a Rusią Moskiewską nie wywarły negatywnego 
wpływu na podtrzymywanie kontaktów kulturalnych, zwłaszcza w sferze literatury. 
Pomimo przykrych doświadczeń z przeszłości Ruś nie zrezygnowała z przyjęcia kul-
tury zachodniej w jej polsko-łacińskiej odmianie. Aleksander Lipatow tłumaczy to 
fenomenem wysokiej kultury, wolnej od instytucji władzy państwowej i kościelnej. 
Kultura wysoka, pojmowana jako narodowe wcielenie uniwersalnych wartości cywi-
lizacji europejskiej, wspólnej dla obu sąsiednich narodów, tworzyła pomiędzy nimi 
duchową przestrzeń, umożliwiając tym samym osiągnięcie wzajemnego zrozumienia 
i zbliżenia7.

W miarę jak za panowania pierwszych Romanowów, Michała Fiodorowicza 
i Aleksego Michajłowicza, ekspansja Moskwy na Zachód czyniła postępy, coraz 
więcej przedstawicieli „kijowskiej uczoności” przybywało do Moskwy, gdzie wnosili 
nowy styl życia i myślenia.

Pod kierunkiem nauczycieli o nastawieniu zachodnim carewicz Aleksy Michajło-
wicz poznawał obyczaje obce staroruskiej tradycji. Pozwoliło mu to, będąc carem, 
łamać niektóre zasady uznawane za powszechnie obowiązujące – jeździł niemiecką 
karetą, zabierał drugą żonę na polowania, a dzieci na organizowane przez cudzo-
ziemców zabawy, przedstawienia z muzyką i tańcami8. Jednocześnie car tkwił jeszcze 
w staroruskiej obyczajowości: przejawiało się podczas przyjmowania ofi cjalnych wi-
zyt gości zagranicznych – stojąca obok władcy srebrna misa z wodą służyła do prze-

4  Cyt. za: Д. Мордовцев, Русские исторические женщины. Популярные рассказы из русской истории. Жен-
щины допетровской Руси, Санкт-Петербург 1874, s. 104–105 (tłum. K.K.).

5  Ibidem, s. 105.
6  A. Lipatow, Rosja i Polska: konfrontacja i grawitacja, Toruń 2003, s. 170.
7  Ibidem, s. 52.
8  В. Ключевский, Русская история. Полный курс лекций в трех книгах, Москва 1995, cz. 2, s. 421.
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mycia rąk w celu pozbycia się wszelkich śladów kontaktu z „nieczystymi poganami”9. 
Na dworze rosła w liczbę grupa wpływowych wielbicieli zachodnioeuropejskiej kul-
tury. Doniosły wkład w jej krzewieniu na gruncie rodzimym miał Fiodor Rtiszczew, 
zaufany współpracownik i doradca cara, założyciel podmoskiewskiego klasztoru 
Andrijewskiego, w którym prace tłumaczeniowe prowadziło 30 wykształconych 
mnichów. W ten sposób powstało w stolicy uczone bractwo, swego rodzaju Akade-
mia Nauk10.

Ruś Moskiewska weszła do zachodnioeuropejskiej przestrzeni kulturowej dzięki 
wyjątkowej roli Polski w XVII wieku, kiedy jej kultura, nauka, muzyka i piśmienni-
ctwo znalazły tutaj licznych odbiorców. O tym okresie Adam Mickiewicz w swo-
ich wykładach paryskich powie: „Tu rozpoczyna się okres zwany przez Rosjan 
polskim”11. Skutki tego oddziaływania przyniosły istotne i nieodwracalne zmiany, 
gdyż choć oba kraje stanowiły jedną cywilizacyjną całość chrześcijaństwa europej-
skiego, należały jednak do różnych kręgów kulturowych – bizantyjskiego i latyńskie-
go, prawosławnego i katolickiego. Kultura polska zaszczepiła na gruncie rosyjskim 
pierwsze elementy baroku. Do XVII wieku kultura staroruska była kulturą średnio-
wieczną, przepełnioną pierwiastkiem bizantyjskim. Pośrednictwo Rzeczypospolitej 
wraz z polskim barokiem zainicjowały więc pierwszą fazę europeizacji Rusi Mo-
skiewskiej defi niowanej jako laicyzacja i polonizacja kultury.

U podstaw zainteresowania Rusi kulturą polską leżały trzy kulturotwórcze czyn-
niki. Pierwszy z nich to przyłączenie do Rusi białoruskich i ukraińskich terenów 
z silnie dominującym pierwiastkiem polskim. Drugi to działalność reprezentantów 
ukraińskiej formacji kulturowo-umysłowej na terenie Rusi Moskiewskiej. Ostatnim 
momentem było wyodrębnienie się spośród społeczeństwa grupy zwolenników kul-
tury zachodniej, kierujących swe sympatie w stronę Polski12.

Na ziemiach pogranicznych Rzeczypospolitej, poprzez tendencje renesansowe, 
a następnie barokowe w różnych dziedzinach kultury i sztuki, rozpoczyna się jej od-
działywanie na wschodnioeuropejską przestrzeń kulturową. Tutaj dochodzi do ze-
tknięcia się pierwiastka rodzimego z obcym. Początkowo wpływy polskie zaznaczały 
się na terenach ukraińsko-białoruskich, by z czasem zaistnieć w samym centrum 
Rusi Moskiewskiej. Jak zauważa A. Lipatow, oddziaływanie, o którym mowa, włą-
czało jednocześnie kulturę i literaturę rosyjską w procesy zachodnioeuropejskie13.

Oświecone środowiska ukraińskie reprezentowane były przez wychowanków 
Kolegium Kijowsko-Mohylańskiego, powstałego w 1632 roku w wyniku połączenia 
szkoły brackiej ze szkołą Piotra Mohyły, działającą przy Ławrze Pieczerskiej. Zało-
żone na wzór uczelni Rzeczypospolitej kolegium w dużym stopniu miało charakter 
łacińsko-polski. Za główny cel uczelnia stawiała sobie przygotowanie odpowiedniej 

9  W. Serczyk, Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, s. 58.
10  В. Ключевский, op.cit., cz. 2, s. 375.
11  A. Mickiewicz, Dzieła. Literatura słowiańska, Kurs drugi, Kraków 1952, t. X, s. 19.
12  Historia literatury rosyjskiej, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976, s. 138–139. 
13  A. Lipatow, op.cit., s. 25.
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kadry do obrony prawosławia i polemiki z katolicyzmem14. Siła polskiego pierwiastka 
w Kolegium Kijowsko-Mohylańskim wynikała z zależności struktury organizacyjnej 
uczelni od szkolnictwa Rzeczypospolitej, z roli i zakresu języka polskiego w dydakty-
ce oraz z braku rodzimej tradycji literackiej. W podręcznikach szkolnych drugiej po-
łowy XVII wieku polski materiał literacki zajmuje zdecydowanie najwięcej miejsca. 
Warto zwrócić uwagę, że wśród wykładowców i wychowanków kolegium znalazło 
się wielu absolwentów szkół polskich. Polszczyzna cieszy się w kolegium dużym 
uznaniem jeszcze po przekształceniu go w akademię w 1701 roku, a do końca XVIII 
stulecia język polski fi guruje w programie jako odrębny przedmiot. Oddziaływanie 
języka polskiego było tak silne, że jeden z dokumentów uczelni w pierwszej połowie 
XVIII wieku nazywa ją „polsko-słowiańsko-łacińską”15. 

Od połowy XVII wieku Ruś Moskiewska pracuje nad nadrabianiem zaległości 
w sferze literatury poprzez przyswajanie na drodze tłumaczeń i przeróbek zachod-
nich utworów. Kijowscy uczeni najchętniej sięgali do poezji Jana Kochanowskiego, 
Jerozolimy Wyzwolonej Tassa – Kochanowskiego, wierszy Twardowskiego, Sarbiewskie-
go, Kochowskiego, Inesa. Interesowała ich również sztuka oratorsko-kaznodziejska, 
historiografi a, hagiografi a i dramatopisarstwo16. Twórczość literacką w języku pol-
skim uprawiali: Symeon Połocki, Łazarz Baranowicz, Teofan Prokopowicz, Dymitr 
Tuptało. Ten ostatni pisał pamiętniki w języku polskim i po łacinie. Polszczyzną 
posługiwali się również: Melecjusz Smotrycki, Sylwester Kossów, Piotr Mohyła czy 
Joannicy Galatowski, broniąc prawosławia w polemikach z Polakami17.

Twórcy kolegium, a także jego wykładowcy, reformatorzy i najwybitniejsi wycho-
wankowie odgrywali ważną rolę w życiu duchowym, kulturalnym i literackim Ukra-
iny, a później Rusi Moskiewskiej. Liczni przedstawiciele literatury – pisarze, poeci, 
dramaturdzy, teoretycy – czynnie uczestniczyli w kształtowaniu i rozwoju ukraiń-
skiego i rosyjskiego piśmiennictwa pod koniec okresu staroruskiego.

Wielce zasłużonym propagatorem kultury polskiej był jeden z wychowanków 
Kolegium Kijowsko-Mohylańskiego – Symeon Połocki. Pierwszy okres jego twór-
czości ze względu na język, jakiego w tym czasie używa, tematykę utworów, charak-
ter pisarstwa oraz krąg zainteresowań pozwala uznać go za najbardziej „polskiego” 
spośród wszystkich pisarzy połowy XVII wieku. Prawie jedną czwartą biblioteki 
Połockiego stanowiły polskie książki. Przeważały wśród nich pozycje religijne (Biblia 
w przekładzie Jakuba Wujka, wydania polskich kazań, Żywoty świętych, pisma religijne), 
utwory literatury pięknej (Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego, Jerozolima wyzwolo-
na w przeróbce Piotra Kochanowskiego) oraz dzieła o tematyce historycznej (Kroni-
ka Stryjkowskiego, Kronika Bielskiego, Wojna domowa Twardowskiego, Dwór cesarza tu-

14  R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kultural-
nych polsko-wschodniosłowiańskich XVII–XVIII w., Kraków 1966, s. 10.

15  Д. Вишневский, Киевская академии в первой половине XVIII столетия, Киев 1903, s. 122–123.
16  Historia literatury rosyjskiej..., s. 142.
17  R. Łużny, Pisarze kręgu..., s. 13.
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reckiego Starowolskiego)18. W 1664 roku Połocki wyjeżdża do Moskwy, gdzie zaczyna 
tworzyć nową poezję barokową opartą na wierszu sylabicznym, zapożyczonym z li-
teratury polskiej. Jego poetycki dorobek zebrany został w dwóch zbiorach zatytuło-
wanych Ogród wielu kwiatów (Вертоград многоцветный) oraz Rymologion (Рифмологион). 
Połocki zanotował, iż osobiście słyszał moskwian śpiewających polskie pieśni, aby 
„podnieść się na duchu”, chociaż nie znali oni języka polskiego i nie rozumieli sensu 
śpiewanych słów19. Obserwacje te potwierdził w XX wieku Aleksander Pozdniejew, 
któremu w trakcie badań udało się dotrzeć do kilkuset polskich pieśni zapisywanych 
cyrylicą. Część z nich znalazła się w rękopiśmiennych zbiorkach, cieszących się du-
żym zainteresowaniem do lat 1720–173020. Pieśni polskie bez wątpienia tworzyły 
na ziemiach ruskich kulturę masową. A zatem polską kulturę odbierano na Rusi 
w dwóch płaszczyznach: popularnej i elitarnej.

Wielką zasługą Połockiego było założenie w 1687 roku, na wzór uczelni kijow-
skiej, Akademii Słowiano-Grecko-Łacińskiej w Moskwie. Wówczas w stolicy na do-
bre upowszechniło się szkolnictwo oparte na wzorcach jezuickich. Warto podkreślić, 
że program uczelni zaprezentowany przez mnicha Sylwestra Miedwiediewa Zofi i 
Aleksiejewnie wskazywał na uprzywilejowaną pozycję języka polskiego, stawiając 
go na równi z łaciną i greką21. W ostatnim dziesięcioleciu XVII wieku język polski 
zajmuje pierwsze miejsce na dworze carskim, a także wśród elit kulturalnych Rusi. 
W pierwszej połowie osiemnastego stulecia władali nim jeszcze liczni przedstawi-
ciele literatury rosyjskiej, jak Michaił Łomonosow, Antioch Kantemir, Wasyl Trie-
diakowski.

Wpływy polskie pozwoliły literaturze staroruskiej ewoluować od średniowiecz-
nego historycyzmu ku fi kcji literackiej i uogólnieniom, od funkcji dydaktyczno-
-moralizatorskich i poznawczych ku artystycznym i rozrywkowym. Dochodzi do 
wyraźnego podziału w ramach piśmiennictwa na literaturę religijną i świecką. Wiek 
XVII ukształtował ponadto podstawy form dramatyczno-teatralnych, wypracował 
wersyfi kację sylabiczną, gatunki poetyckie, prozę beletrystyczną wraz z jej odmiana-
mi, sztukę oratorską, a także historiografi ę. Wszystkie wymienione elementy stały się 
pomostem łączącym średniowieczną Ruś z Rosją Piotra I. 

Oddziaływanie kultury polskiej nie ograniczało się wyłącznie do piśmiennictwa, 
lecz obejmowało także muzykę, architekturę, malarstwo oraz wiele innych dziedzin. 
Malarstwo drugiej połowy XVII wieku nie pozostawało obojętne na wpływy sztu-
ki zachodniej, kształtującej się pod wpływem baroku22. Proces transformacji sztuki 

18  Ibidem, s. 18.
19  C. Полоцкий, Избранные произведения, Москва 1953, s. 213.
20  А.В. Позднеев, Рукописные песенники XVII–XVIII веков. Ученые записки Московского государственно-

го заочного педагогического института, Москва 1958, t. 1, s. 58–59.
21  Historia literatury rosyjskiej..., s. 141.
22  Używanie tej nazwy na określenie charakteru siedemnastowiecznego malarstwa ruskiego budzi 

jednak u wielu badaczy liczne zastrzeżenia. Rosyjski barok następował bezpośrednio po średniowieczu, 
z pominięciem epoki renesansu. Dlatego jego funkcja była inna od tej, jaką pełnił w pozostałych krajach 
europejskich. Tam, gdzie barok zastąpił odrodzenie, nastąpił częściowy powrót do średniowiecznych 
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cerkiewnej wyraża się w częściowym odejściu od tradycyjnych kanonów ikonogra-
fi cznych i zwiększeniu stopnia realizmu przedmiotowego. Następuje także uhisto-
rycznienie ikony na drodze połączenia tematyki religijnej z ideologią państwową23. 
Zdaniem Wojsława Molè chęć stworzenia portretu idealnego, jak również realnego 
legła u podstaw malarstwa świeckiego. Oddziaływanie kultury zachodniej zaszczepi-
ło w warstwach uprzywilejowanych potrzebę posiadania portretu. Szczególne nasi-
lenie tego zjawiska nastąpiło po przyłączeniu do Rusi Ukrainy, gdzie pod wpływem 
wzorów polskich portret był już wcześniej w użyciu. W pierwszych ofi cjalnych por-
tretach carów, tzw. parsunach (portret cara Fiodora Michajłowicza oraz portret cara 
Aleksieja Michajłowicza), przypominających jeszcze ikony, coraz wyraźniej ujawniają 
się wpływy nowożytnego portretu zachodnioeuropejskiego. Są to barokowe kartusze 
z inskrypcjami czy udrapowane w tle kotary. W malarstwie portretowym występują 
zjawiska podobne do tych, zachodzących w polskiej sztuce portretowej, zwłaszcza 
w tzw. portrecie „sarmackim” 24.

Za panowania Aleksego Michajłowicza do kraju zapraszano licznych przedstawi-
cieli innych narodowości, którzy osiedlali się tutaj na stałe, trudniąc się rzemiosłem 
i handlem. Ich przedsiębiorczość stymulowała rozwój i utrzymywanie stałych kon-
taktów między Rusią Moskiewską a Europą. Początkowo Niemcy, Holendrzy, An-
glicy i inni cudzoziemcy zamieszkiwali domy sąsiadujące z domostwami moskwian. 
Liczne bójki, starcia uliczne stały się przyczyną przymusowej izolacji obcokrajow-
ców. W 1652 roku przesiedlono ich poza obręb murów miejskich nad rzekę Jauzę do 
tzw. Słobody Niemieckiej, zwanej Kukujem (od nazwy strumienia przepływającego 
w pobliżu), z czasem przekształconej w nowocześnie urządzone i wyposażone miasto 
z murowanymi domami, wspaniałymi ogrodami i prosto wytyczonymi, nienagannie 
utrzymanymi szerokimi drogami25. Mieszkańcy Słobody ubierali się w sposób bu-
dzący sensację, wesołość, a czasem i zgorszenie wśród mieszkańców stolicy. Kobiety 
w Kukuju, w przeciwieństwie do stołecznych dam, nie były trzymane w izolacji od 
świata, na równi z mężczyznami uczestniczyły w życiu kulturalnym. W Słobodzie 
Niemieckiej, miejscu postoju licznych przemierzających Ruś posłów, rzemieślników, 
wykładowców języków obcych i nauk ścisłych, młody Piotr I w towarzystwie nauczy-
ciela geometrii i fortyfi kacji – Timmermana – spędzał więcej czasu niż w pałacu26.

zasad w dziedzinie stylu i światopoglądu. Na gruncie rosyjskim takiego zjawiska nie zaobserwowano, gdyż 
w warunkach kulturowego opóźnienia Rusi w stosunku do Zachodu barok odgrywał rolę renesansu: jego 
zadaniami były emancypacja ludzkiej osobowości, zeświecczenie literatury, umocnienie wiary w ludzki 
rozum i naukę; W. Molè, Sztuka rosyjska do roku 1914, Kraków 1995, s. 164–165.

23  М. Smorąg-Różycka, op.cit., s. 304.
24  W. Molè, op.cit., s. 167.
25  В. Ключевский, op.cit., cz. 2, s. 376.
26  W. Serczyk, Piotr I Wielki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1997, s. 32–33.
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1.2. Bojarowa Morozowa: w obronie starych obyczajów

W połowie XVII stulecia w społeczeństwie staroruskim, szczególnie zaś w najbar-
dziej oczytanych i oświeconych środowiskach, dokonał się wielki zwrot od Domo-
stroju do nowych idei, od Wschodu w kierunku Zachodu. Starcie nowej wyrosłej 
na glebie zachodnioeuropejskiej kultury mentalności ze staromoskiewską zrodziło 
najgłębszy cerkiewno-ideowy kryzys starej Rusi określany mianem raskołu. Był 
on wyrazem reakcji światopoglądu ukształtowanego w państwie moskiewskim we 
wcześniejszych stuleciach, który ze względu na swój tradycjonalizm stał się odporny 
na prądy kulturowe przenikające z Zachodu przez Polskę i Ukrainę.

Te przełomowe wydarzenia wiążą się ze wstąpieniem na tron patriarszy w 1652 
roku Nikona, człowieka kontaktu ze światem, kontaktu z przybyszami z kręgu kul-
turowego Rzeczypospolitej. W relacjach tych uwidaczniały się wyraźnie różnice li-
turgiczne, niezgodności w obrzędach i tekstach ksiąg liturgicznych, powstałe w prze-
szłości na skutek błędów półanalfabetów kopistów, którzy często odrysowywali 
raczej niż przepisywali teksty, czy też tłumaczy niedobrze znających język grecki. 
Ale te powstałe w odległej przeszłości rozbieżności, nim je zauważono, zostały już 
uświęcone przez tradycję i ustawy Soboru Stu Rozdziałów. W tradycyjnej religijno-
ści moskiewskiej obrzędy liturgiczne nabierały wartości równorzędnej z dogmatami, 
stąd ani jeden szczegół nie mógł ulec zmianie lub zostać pominięty. Najdrobniejsza 
zmiana w rytuale przekształcała się nierzadko w problem o pierwszorzędnym zna-
czeniu, wywołując niekończące się spory, odnotowane w latopisach jako wydarzenia 
wielkiej wagi. 

Na tym tle rozporządzenia Nikona, aby skorygować obrzędy i księgi liturgiczne 
na podstawie greckich oryginałów, oznaczało poprawienie ortodoksji ruskiej, jedy-
nej pewnej i zwycięskiej. Car i hierarchia z pochodzenia przeważnie ukraińska popar-
li Nikona, a naród oraz niższe duchowieństwo stanęły w ostrej opozycji.

Nikon nie był pierwszym, który myślał i mówił głośno o konieczności reformy 
Cerkwi. Nie on jeden widział potrzebę ruszenia się z miejsca, potrzebę przełomu, 
postępu. Pierwszym inicjatorem przemian był sam car. Lecz głównego winowajcę 
widziano w patriarsze, gdyż jego działania dotknęły obszaru, gdzie zacofanie było 
najbardziej widoczne i namacalne, a przy tym zawsze poparte autorytetem Cerkwi, 
która dotychczas na różne sposoby broniła się przez wprowadzaniem jakichkolwiek 
zmian. I oto imię Nikona stało się znakiem nowych czasów. Wśród ludu obudziło 
się poruszenie, zaczęto roztrząsać kwestie duchowe w rozmowach domowych, na 
spotkaniach. Sądzono i radzono na temat tego, gdzie leży prawda. 

Mieszkańcy dworu carskiego (w tym caryca) wahali się i wielu w tajemnicy broni-
ło zasad „prawdziwej wiary”, reguł Domostroju, jednocześnie pomagając na wszel-
kie sposoby swoim współwyznawcom. Średniowieczne obyczaje dnia codziennego 
nigdzie nie zachowały takiej siły, jak na kobiecej „połowie” dworu carskiego, która 
długo po wprowadzeniu nikonowskich reform utrzymała przywiązanie do dawnego 
porządku i jego reguł. 
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Do najbardziej znanych postaci raskołu obok patriarchy Nikona należy zaliczyć 
bojownika o zachowanie „starej wiary”, protopopa Awwakuma, autora spisanego 
przez siebie Żywota. Nie zdołały go złamać ani wieloletnie zesłanie, ani pozbawienie 
godności duchownej, ani straszne prześladowania jego samego i rodziny. Obok nich 
widnieje obraz kobiety – Teodozji Morozowej, która w imię zbawienia duszy i mi-
łości do Boga zrezygnowała ze wszystkich dóbr ziemskich, bogactw i sławy, o czym 
donosi Opowieść budująca o świątobliwej męczennicy Teodorze, w świecie marności doczesnej 
bojarzynie Teodozji Morozowej27 (Повесть о боярыне Морозовой). Utwór przynosi wierną 
w szczegółach i prawdziwą w interpretacjach panoramę życia obyczajowego i du-
chowego Moskwy, taką właśnie, jak widziane ono było oczyma członków rodziny 
i bezpośredniego otoczenia czy „dworu” bogatego bojarskiego rodu moskiewskie-
go, zauważa R. Łużny28.

Reprezentantka możnego i wpływowego bojarskiego rodu, mającego duże zasłu-
gi wobec wielkich książąt a potem carów moskiewskich29, kobieta władająca ogrom-
nym majątkiem, żona i matka, potem wdowa, wreszcie najwierniejsza sojuszniczka 
starowierców i najbardziej nieprzejednana przeciwniczka reform cerkiewnych pa-
triarchy Nikona, za co oddała życie i dzięki czemu została wyniesiona jako męczen-
nica na ołtarze – oto główne rysy portretu Teodozji Morozowej.

Rychło owdowiała druga żona wdowca-wielmoży, którego poślubiła w wieku 
lat 1730, stała się Morozowa po śmierci męża oraz jego brata Borysa jedyną spadko-
bierczynią ogromnego majątku31. Teodozję zewsząd otaczało bogactwo i przepych, 
szczególnie w moskiewskiej posiadłości32. Zgodnie z bojarską tradycją do XVII wie-
ku dobra rodowe miały wyłącznie gospodarcze przeznaczenie. Tradycję naruszył car 
Aleksy Michajłowicz, zakładając pod Moskwą kilka wspaniałych dworów (usad’ba). 
Za jego przykładem poszedł i Gleb Morozow. W jego podmoskiewskich domo-
stwach ogromne powierzchnie przeznaczono pod sad, gdzie spacerowały egzotycz-
ne zwierzęta33. Dwór moskiewski naśladował modę europejską, a ściślej mówiąc 

27  Opowieść budująca o świątobliwej męczennicy Teodorze, w świecie marności doczesnej bojarzynie Teodozji Morozo-
wej, tłum. R. Łużny, „Znak” 1982, nr 331, s. 507–538.

28  R. Łużny, Bojarzyna Morozowa oraz jej staroruska biografi a literacka, „Znak” 1982, nr 331, s. 500.
29  Н. Тихонравов, Боярыня Морозова. Эпизод из истории русского раскола, „Русский вестник”, Москва 

1865, t. 59. s. 7–8.
30  Ibidem, s. 507.
31  W 1638 roku Borys Morozow był właścicielem trzystu dworów chłopskich, a po 15 latach ich licz-

ba wzrosła do 7254. Kariera Gleba Morozowa, męża Teodozji, była odzwierciedlaniem pozycji starszego 
brata, który zmarł w 1662 roku, nie pozostawiając po sobie potomstwa. Jego majątek przeszedł do rąk 
Gleba, wówczas już także zamożnego bojara – w 1653 roku w jego posiadaniu znalazło się 2110 dworów. 
Я.Е. Водарский, Правящая группа светских феодалов в России в XVII в. [w:] Дворянство и крепостной строй 
России XVI–XVIII вв., Москва 1975, s. 93.

32  Аввакум, Послания протопопа Аввакума к боярыне Феодоре Морозовой, княгине Евдокии Урусовой 
и Марии Даниловой, „Русский архив” 1864, wyd. 7/8, s. 708–709.

33  Por. Ю.А. Тихонов, Подмосковные имения русской аристократии во второй половине XVII–начале 
XVIII в. [w:] Дворянство и крепостной строй России XVI–XVIII вв., Москва 1975, s. 139–140.
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– polską. Wyprawy wojenne z połowy wieku pozwoliły carowi i jego towarzyszom 
z bliska przyjrzeć się wspaniałym rezydencjom magnatów. 

R. Łużny w swoim artykule Bojarzyna Morozowa oraz jej staroruska biografi a literacka 
zauważa, że bohaterka nie od razu osiąga właściwy status bojownika i męczennika 
za słuszną sprawę, lecz stopniowo do niego dorasta. Początkowo widzi w niej wiel-
ką panią, reprezentantkę możnego rodu, osobę odgrywającą przy dworze znaczącą 
rolę oraz troszczącą się o dobro własne i syna. Jej działania są rozważne i taktyczne. 
„W toku rozwoju fabuły następuje degradacja bohaterki jako osoby światowej i świe-
ckiej, arystokratki, człowieka majętnego i znaczącego w hierarchii społecznej, oraz 
wzrost i pogłębienie się osobowości w sensie moralnym, duchowym”34. 

Nie można nie zgodzić się z twierdzeniem badacza o stopniowym ewoluowaniu 
postaci w kierunku głębokiej duchowości. Niemniej ta „wielka pani”, będąc osobą 
głęboko wierzącą, wcześnie wykryła swe przywiązanie do życia cnotliwego i potrze-
bę oddawania się postom. Różnica wieku małżonków nie mogła nie wpłynąć na 
sposób życia młodej żony. Choć nie znamy okoliczności ich wspólnego pożycia, lecz 
mając na uwadze ogólny charakter ówczesnego bytu domowego bojarstwa, możemy 
przypuszczać, że dom takiego szanowanego, bogobojnego bojara, jakim w rzeczywi-
stości był Gleb Iwanowicz, w pełni kierował się zasadami wyznaczonymi przez ideał 
Domostroju. Również w pierwszych latach po śmierci męża trzydziestoletnia wdowa 
żyła jak przystało na zacną bojarową. Zgodnie z ówczesną tradycją wdowieństwo 
nosiło cechy stanu zakonnego. Stąd całe życie Morozowej przyjęło formę klasztor-
ną. Teodozja nie była pierwszą i nie ostatnią, która budowała swą drogę życiową na 
podstawie wzorca klasztornego. Na Rusi był to nader popularny ideał życia kobiety 
niezamężnej czy wdowy.

Morozowa, jej siostra Eudokia, żona księcia Urusowa, i Maria, żona pułkownika 
strzelców, Joakinfa Daniłowa – to główne bohaterki opowieści, bliskie rzeczywistym 
pierwowzorom. Obóz przeciwników – reprezentantów władzy świeckiej i duchow-
nej, to car Aleksy Michajłowicz i niektórzy członkowie jego rodziny, diakowie – wyż-
si carscy urzędnicy, wojskowi i sekretarze, a z drugiej strony dwaj kolejni moskiew-
scy patriarchowie, biskupi, duchowni, mnisi. Trzy świątobliwe męczennice oraz ich 
przeciwników otacza w opowieści niezróżnicowany zwarty tłum, stanowiący tło dla 
toczących się wypadków. 

Niewątpliwie największy wpływ na kształtowanie się charakteru bohaterki wy-
warł jej spowiednik, protopop Awwakum35, znajdujący u niej schronienie po powro-
cie z zesłania w 1664 roku: „U mojej drogiej Teodozji Prokopiewny Morozowej, 
nie wychodząc z jej domu, mieszkałem, bo była moją córką duchowną, była nią i jej 
siostra, księżna Eudokia Prokopiewna. Kochane moje męczennice w Chrystusie”36. 
Pod wpływem jego nauk bojarowa zasiliła szeregi przeciwników nikonowskich re-

34  R. Łużny, Bojarzyna..., s. 503.
35  Opowieść budująca..., s. 508.
36  W. Jakubowski, Żywot protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, Warszawa 

1972, s. 188. 
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form, uczyniwszy ze swego domu schronienie dla wszystkich prześladowanych za 
„prawdziwą wiarę”.

Charakter sojuszniczki starowierców ujawnia się poprzez ukazanie jej relacji 
z otoczeniem, rodziną, w zderzeniu z władzami duchownymi i świeckimi. O jej ro-
zumności i roztropności świadczy lakoniczne stwierdzenie autora Opowieści, że lubił 
z nią dyskutować brat męża, z którym „siedząc długie godziny, toczyli rozmowy 
na tematy duchowe”37. Gdy w dysputach na temat religii krewni głoszą pochwa-
łę Nikona i jego reformy, podkreślając jednocześnie swój negatywny stosunek do 
zwolenników „starej wiary”, Teodozja otwarcie deklaruje przynależność do kręgu 
przeciwników reform kościelnych. W imię zachowania „prawdziwej wiary” skłonna 
jest oddać nie tylko własne życie, lecz i uwielbionego syna: 

Jeśli chcecie, zaprowadźcie mego syna na Pożar (plac w Kitaj-gorodzie, gdzie wykonywano 
wyroki śmierci) i oddajcie go na rozszarpanie psom, strasząc mnie, bym odstąpiła od wiary... 
Lecz nie powezmę zamiaru odstąpienia od pobożności, gdybym nawet widziała piękno przez 
psy rozszarpane. Wiem jedno: jeśli tylko do końca w wierze Chrystusowej pozostanę i przez 
to zakosztuję śmierci, to nikt nie będzie mógł odebrać mi mego syna38.

Choć nie jest znawcą problemów teologicznych czy spraw liturgicznych, nie włącza 
się w spory etyczne i roztrząsania dogmatyczne, jednak wie, że musi bronić włas-
nej prawowierności i zagrożonej przez nowinki hierarchów i części duchowieństwa 
ortodoksji kościelnej, a wraz z nią – całej dawnej czcigodnej tradycji kulturowej, 
podkopywanej przez siły obce, zewnętrzne, wrogie.

Przekonana coraz bardziej o prawdzie swego stanowiska i poglądów Morozowa 
zwróciła na siebie uwagę cara. Jej odwaga i gotowość poświęcenia życia w imię „sta-
rej wiary” skłoniły Aleksego Michajłowicza do odebrania niepokornej wdowie po-
łowy dóbr rodowych39. Niełaska nie trwała długo: z pomocą przyszła grupa dwor-
skich sprzymierzeńców. W odpowiedzi nieposłuszna poddana zaczęła pełnić wolę 
Bożą każdym swym uczynkiem: „ciało swe karciła umartwieniami i karmiła postem, 
ubogacała się modlitwą i trwożliwym rozpamiętywaniem rzeczy ostatecznych”40, by 
ostatecznie podjąć decyzję o przyjęciu ślubów zakonnych pod imieniem Teodory41. 

Chociaż dwór moskiewski rozprawiał o zachowaniu i poczynaniach Morozowej, 
car długo nie przedsiębrał poważnych kroków, ograniczając się do półśrodków: to 
odbierał Teodozji część dóbr majątkowych, to je zwracał; starał się oddziaływać na 
nią poprzez krewnych42. Gdyby nie sympatia carycy Marii Iliczny, słynącej z wielkiej 
religijności i dzieł miłosierdzia, car prawdopodobnie zająłby w tej kwestii bardziej 
zdecydowane stanowisko. Po śmierci carycy (w 1669 roku) utraciła swe znaczenie 

37  Opowieść budująca..., s. 508.
38  А.И. Мазунина, Повесть о боярыне Морозовой, Ленинград 1979, s. 131 (tłum. K.K.).
39  Opowieść budująca..., s. 508.
40  Ibidem, s. 509.
41  Ibidem, s. 511.
42  Н.Л. Пушкарева, Знаменитые россиянки, Москва 1991, http://pushkareva.narod.ru/zr/zr.htm 

(dostęp: 1.03.2012).
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na dworze partia zwolenników staroobrzędowców, których poglądy nie były obce 
Marii Ilicznie43. Tym bardziej dotkliwie odczuła przeciwniczka Nikona utratę carycy. 
Od tego też czasu dwór stał się jej obcy, napawał obrzydzeniem, gdyż pozbawiony 
został podpory „starej wiary”, po której lukę każdego dnia wypełniała nowa poboż-
ność. Po śmierci żony w 1669 roku Aleksy Michajłowicz jeszcze przeszło dwa lata 
oszczędzał bojarową. Bawiła go mała hipokryzja poddanej, dla zachowania pozo-
rów uczęszczającej na liturgie sprawowane w nowym obrządku. Lecz jeśli bojaro-
wa Teodozja Prokopiewna mogła postępować wbrew sobie, to mniszce Teodorze 
takie zachowanie nie przystało. Uchylanie się od wypełniania świeckich obowiąz-
ków związanych z godnością nadwornej bojarowej (pod pozorem choroby nóg 22 
stycznia 1671 roku nie brała udziału w ślubie cara z drugą żoną, Natalią Kiriłowną 
Naryszkiną: „Choruję bardzo na nogi, nie mogę więc ni chodzić, ni stać”44) dopeł-
niło gniew cara. 

Kochająca matka, czując, iż cierpliwość cara wygasa, poczęła myśleć o ożenku 
syna i radziła się listownie ojca duchowego Awwakuma co do narzeczonej45. Zda-
niem Aleksandra Panczenki listy Morozowej do protopopa zaklasyfi kować można 
do typowo kobiecej korespondencji. Nie znajdziemy w niej rozważań o religii, w za-
mian dotrzemy do skarg na tych, którzy śmieli bojarową okłamywać, odnajdzie-
my prośby, by nie słuchać tych, którzy oczerniają ją przed protopopem46. Osobista 
korespondencja uczennicy Awwakuma odkrywa przed czytelnikiem nowe oblicze 
bojarowej – ta, która dyktowała, a czasem sama pisała listy nie była zamroczoną 
religijną fanatyczką, lecz przede wszystkim gospodynią i matką, skoncentrowaną na 
synu i sprawach domowych, zauważa badacz47.

W 1671 roku trzy najwierniejsze przeciwniczki reform Nikona – Teodora, jej sio-
stra Eudokia oraz Maria Daniłowa – zostały aresztowane, zakute w łańcuchy i osa-
dzone w klasztorze. Klimat ówczesnych wydarzeń znakomicie oddaje obraz Wasyla 
Surikowa zatytułowany Bojarowa Morozowa. 

Po kilku dniach przebywania pod nadzorem straży we własnym domu, w listo-
padzie 1671 roku bojarową wieziono koło klasztoru Czudowskiego przejściem pro-
wadzącym do pałacu carskiego. Na obrazie Surikowa, siedząca w saniach Morozowa 
z wyciągniętymi w górę dwoma palcami zwraca się w stronę moskiewskiego tłumu, 
do prostego ludu – do nędzarza z kijem, staruszki-żebraczki, jurodiwego. Wszyscy 
oni nie kryją współczucia dla wielkopańskiej więźniarki. W obronie „starej wiary” 
stanęły najniższe warstwy społeczne, dla których zamach władzy na święte zwyczaje 
był jednoznaczny z atakiem na dotychczasowy układ życia. Lud wybrał Morozową 
na swą orędowniczkę, gdyż świadomie zrezygnowała z bogactwa i życia w zbytku, 

43  Н. Тихонравов, op.cit., s. 9.
44  Opowieść budująca..., s. 511.
45  Я.Л. Барсков, Памятники первых лет русского старообрядчества, Санкт-Петербург 1912, s. 41–42.
46  Ibidem, s. 38–39.
47  А.М. Панченко, Боярыня Морозова – символ и личность [w:] А.И. Мазунина, Повесть о боярыне 

Морозовой, Ленинград 1979, s. 14.
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dobrowolnie zniżyła się do prostego człowieka. Lecz był jeszcze jeden człowiek, dla 
którego w ten pamiętny dzień wyciągnęła ona dwa palce, pobrzękując łańcuchami. 
To sam Aleksy Michajłowicz. Miała nadzieję, że car przypatruje się temu, co z nią 
zrobiono, dlatego nie okazywała zawstydzenia z powodu uczynionej sobie zniewa-
gi. Co do tego, że myśli o stronniczce starowierców prześladowały władcę, nie ma 
najmniejszych wątpliwości. Aleksy Michajłowicz czuł wobec niej wyraźny respekt, 
bał się jej, przeplatając akty wrogości i stosowania kar z próbami zjednania jej sobie 
czy ugłaskania. Nie była zwykłą nieposłuszną poddaną, lecz bojarową Morozową, 
dlatego stanowiła dla niego kamień obrazy.

Gwałtowne obostrzenie kursu wobec staroobrzędowców po wstąpieniu na tron 
patriarszy Joachima w 1674 roku skutkowało umieszczeniem Morozowej oraz jej to-
warzyszek w ciemnym podziemiu w prowincjonalnym mieście Borowsku, gdzie spę-
dziły ostatnie dni swego życia48. Lud postrzegał walkę cara z bojarową jako duchowy 
pojedynek (podczas której przeciwnicy mają równe szanse), skłaniając się ku wdo-
wie. Możliwe, że Aleksy Michajowicz zdawał sobie z tego sprawę. Jego rozkaz, by 
zagłodzić niepokorną poddaną w głębokiej ciemnicy, razi okrucieństwem, zimnym 
wyrachowaniem. Lecz publiczne stracenie czyni z człowieka męczennika, którego 
lud zaczyna obdarzać czcią. Tego car bał się najbardziej, twierdząc za członkiem 
dumy Hilarionem, że „ostatnie zło będzie jeszcze gorsze niż pierwsze”49. Dlatego 
skazał obrończynie „starej wiary” na cichą i długą śmierć. 

Autor Opowieści ze współczuciem opowiada o ciężkich warunkach życia więzio-
nych kobiet, którym pod karą śmierci zabroniono dawać jedzenie „A gdyby ktoś od-
ważył się mimo zakazu to uczynić i stało się to wiadome – takiego miano ukarać karą 
główną”50. Nieludzko traktowane, głodzone, zmarły ostatecznie z wycieńczenia. Na-
dzieje cara, iż śmierć siostry Eudoki złamie upór Morozowej, okazały się płonne. 
Opis śmierci bohaterki i jej apoteozy to w istocie rozmowa wycieńczonej, osłabionej 
z głodu, pokrytej brudem i majaczącej w przedśmiertnej gorączce Teodory z pilnu-
jącym jej młodym strażnikiem. W jej trakcie dokonuje się ostatecznie „uczłowiecze-
nie” bohaterki, która ukazana zostaje w przedziwnym „splocie małości i wielkości, 
prozy i poezji życiowej, poniżenia i heroizacji”51 (prośba o kęs pożywienia przeradza 
się w propozycje wspólnej modlitwy, prośba o wypranie koszuli, w której przyjdzie 
jej stanąć przed Boskim Oblubieńcem), zauważa R. Łużny.

Teodozja Morozowa, wysoko postawiona wdowa-bojarowa, właścicielka ponad 
dziewięciu tysięcy gospodarstw chłopskich, jak również wielu dworów stylizowa-
nych na wzór polski, po zetknięciu się z pierwszymi elementami kultury zachodniej 
miała możliwość pójścia nową drogą, wytyczoną przez władze cerkiewne i dwór 
carski. Ona jednak, na przekór nowym europejskim tendencjom, przenikającym do 
oświeconych warstw państwa moskiewskiego, pozostała wierna ideałowi życia klasz-

48  Opowieść budująca..., s. 530.
49  Ibidem, s. 535.
50  Ibidem, s. 533.
51  R. Łużny, Bojarzyna..., s. 509.
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tornego, średniowiecznym domostrojowskim regułom, decydując się na degradację 
społeczną i majątkową własną i rodu, a potem na więzienie, cierpienie i tortury, 
wreszcie męczeńską śmierć głodową. Morozowa oraz jej siostra Eudokia swoim ży-
ciem i śmiercią zaświadczyły, że nie ma takiej siły, która zmusiłaby je do zdradzenia 
zasad „starej wiary”, starego porządku życia. 

Czasy bojarowej to koniec „starego” i początek wprowadzania zmian. Lud nie 
wiedział, w którą stronę pójść. Grunt chwiał się pod nogami, dlatego należało szu-
kać ratunku, szukać prawdy życia. Pozostając wierna zasadom Domostroju, bojarowa 
nie mogła sympatyzować z nikonowskimi reformami. Wizerunek dzielnej wdowy, jej 
nieugięta wola i męstwo w nierównej walce z carem i ofi cjalną Cerkwią wzbudzały 
zachwyt, uwielbienie autora Opowieści, a także innych, którzy słyszeli lub czytali o jej 
czynach. Szacunkiem darzyli ją nawet nikonowscy mnisi52. Na stronach Opowieści au-
tor kreśli charakter nieprzeciętnej kobiety epoki Rusi sprzed czasów Piotra I. To 
natura dumna, silna i niezłomna, niezdolna do postępowania wbrew swoim prze-
konaniom. Zdaniem A. Mazuniny podobnego przykładu „twardego charakteru”53 
kobiety w walce za wiarę nie odnajdziemy wśród żywotów staroruskich świętych. 
Stąd autor utworu ustami cara Aleksego Michajłowicza porównuje Morozową je-
dynie z męczennicą Katarzyną54. Bojarowa Morozowa stała się symbolem – symbo-
lem tego ruchu społecznego, który przeszedł do historii pod nazwą raskołu, pisał 
A. Panczenko55. Widzimy obok niej całą grupę kobiet, kroczących tą samą drogą. 
Prawdą jest, że na skutek różnych okoliczności, spowodowanych niejasnymi zada-
niami wieku, większość z nich zboczyła z prostej drogi, wybrała inne rozwiązanie, 
gubiąc się ostatecznie. 

1.3. Carówna Zofi a: obalenie systemu teremowego

Grigorij Kotoszychin w swojej pracy O Rosji za panowania Aleksego Michajłowicza 
(О России в царствование Алексея Михайловича), wspomina przybycie moskiewskich 
posłów na dwór polski, którzy w imieniu cara i carowej wręczyli nowożeńcom 
– królowi i królowej – dary ślubne. Sprawowanie poselstwa oznaczało jego osobiste 
wykonanie przez potentata. W podziękowaniu moskiewskiemu władcy polski król 
wysłał na Ruś posłów z darami dla cara i jego małżonki osobno, czego wymagała 
grzeczność i zwykła etykieta dworska. Przekazawszy dary carowi, polscy posłowie 
na próżno wyczekiwali audiencji u carycy: „Do carycy posłów z darami nie dopusz-
czono – pisze G. Kotoszychin – twierdząc, że jest ona chora; lecz ona w tym czasie 
była zdrowa. I słuchał przemowy posłów i w imieniu carycy dary przyjął sam car”56. 

52  Opowieść budująca..., s. 535–536.
53  А.И. Мазунина, op.cit., s. 86.
54  Opowieść budująca..., s. 529.
55  А.М. Панченко, op.cit., s. 4.
56  Г.К. Котошихин, О России в царствование Алексея Михайловича, Санкт-Петербург 1906, s. 57 
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Analogiczna sytuacja miała miejsce z angielskimi posłami, przybyłymi do pałaców 
moskiewskich z darami w 1663 roku. 

„Dlaczego tak czynią?” – pyta Kotoszychin, czując się w obowiązku wyjawić cu-
dzoziemcom, dla których pisał swoje dzieło, prawdziwą przyczynę owego zwyczaju: 
„Moskiewskiego państwa płci żeńskiej mieszkanki czytać ani pisać się nie uczyły 
i zwyczaju takiego nie ma, a przyrodzonym rozumem nie grzeszą i w odpowiedziach 
niepojętne są i wstydliwe”57. Zdaniem autora brak wykształcenia i obycia kobiet 
w towarzystwie wynikał z tradycji systemu teremowego, czyli odseparowania arysto-
kratek od wielkiego świata. 

Albowiem od dzieciństwa do zamążpójścia u ojców swoich żyją ukryte w dalekich pokojach 
i prócz najbliższych krewnych nikt ich z obcych ludzi nie widzi i one też ludzi widzieć nie 
mogą – dlatego łatwo się domyślić, że skąd by tak bardzo rozumne i śmiałe być miały, tak 
samo gdy za mąż wyjdą, już je potem ludzie mało widzą58.

Gdyby car zezwolił posłom złożyć osobiście dary swej małżonce, ta zapewne nie 
wiedziałaby, jak się zachować, jak dziękować, zawstydzając męża. W przedmowie 
do pierwszego wydania utworu Kotoszychina zaprezentowany wyżej pogląd uznano 
za błędny, wyjaśniając, że nie brak wykształcenia, „lecz z dawien dawna uświęcony 
zwyczaj sprawiał, że należące do rodziny carskiej osoby płci żeńskiej aż do czasów 
Piotra Wielkiego uchylały się od dworskich i innych publicznych uroczystości”59. 
Nie brak oczytania czy obycia w towarzystwie stał na przeszkodzie złożenia darów 
bezpośrednio carowej, lecz niedostępność jej pokojów zarówno dla przybyłych zza 
granicy posłów, jak i dla jej poddanych, z wyjątkiem osób z najbliższego otoczenia 
oraz krewnych. O bojarach Kotoszychin zaś pisał: „Córek swych przed gości nie 
prowadzą i nikomu nie pokazują; a córki owe w osobnych, oddalonych pokojach 
mieszkają”60.

Spostrzeżenia Kotoszychina znajdują potwierdzenie nie w pojedynczych, stano-
wiących wyjątek przykładach, lecz w całej złożoności ustroju okresu staroruskiego. 
Niektóre regulacje prawne pozwalające kobiecie na pewną niezależność nie mogły 
naruszyć podstaw średniowiecznych przekonań. Tutejsze rezydentki-cudzoziemki 
niewątpliwie korzystały z większej swobody, nieraz przyjmując u siebie przybyszów 
zza granicy. Pewien stopień samodzielności przysługiwał im ze względu na ich ob-
cość, ukształtowanie w innej przestrzeni kulturowej. 

August Mayerberg zapewnia, że carową Marię Ilicznę (Miłosławską) widział tylko 
jeden z tysiąca dworzan61. Podczas choroby lekarz nie miał możliwości dokładnego 
obejrzenia pacjentki, gdyż okna w jej pokojach były zasłonięte. A gdy uznał za po-
trzebne zbadanie jej pulsu, rękę carycy owinięto tkaniną w obawie przed zbezczesz-

57  Ibidem.
58  Ibidem.
59  Ibidem, s. XXXV.
60  Ibidem, s. 148.
61  А. Мейерберг, Путешествие в Московию, Москва 1874, s. 88.
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czeniem jej honoru przez kontakt z dłonią obcego mężczyzny62. Opuszczając mury 
teremu, carowa podróżowała w zasłoniętym ze wszystkich stron powozie, a jeśli 
udawała się na przejażdżkę, to tylko wczesnym rankiem lub późnym wieczorem63. 
Podobnie chroniono przed spojrzeniami obcych żony bojarskie, które mogły cieszyć 
się towarzystwem wyłącznie bliskich krewnych. Upiększanie twarzy rumieńcami, 
czego usilnie wymagał moskiewski bon ton64, robienie sakiewek, haftowanie lub bu-
janie się na huśtawkach (jedyna rozrywka dozwolona przez surowe reguły systemu 
teremowego)65 to główne zajęcia moskiewskich arystokratek. Mąż mógł bezkarnie 
znęcać się nad żoną, oskarżyć ją o zdradę i zmusić do postrzyżyn. Zastosowane roz-
wiązanie pozwalało na legalizację kolejnego związku małżeńskiego po upływie sześ-
ciu tygodni. Wspomina o nim Adam Olearius66, a A. Mayerberg oznajmia wprost, 
że większość moskiewskich mniszek wywodziła się z grona żon odtrąconych przez 
swoich mężów67.

Pierwsze oznaki wyzwalania się kobiet spod ucisku systemu teremowego dostrze-
żono w domu zamożnego bojara Artamona Matwiejewa, blisko zaprzyjaźnionego 
z Aleksym Michajłowiczem. Ów erudyta końca XVII stulecia urządził i prowadził 
swój dom na modę europejską: nie zabrakło w nim obrazów, zegarów; a żona, kobie-
ta wychowana w duchu zachodnim, zrzuciła ciężar teremu. Z kolei jego synowa była 
jedyną w państwie moskiewskim bojarową, która w odróżnieniu od pozostałych, 
nie szpeciła swej twarzy rumieńcami68. W atmosferze tego domu dorastała przyszła 
carowa – Natalia Naryszkina. 

Car pozostawił po sobie dużą rodzinę – dwóch synów i sześć córek z pierwszego 
małżeństwa z carową Marią oraz syna i dwie córki z drugiego małżeństwa z Nata-
lią – podzieloną na dwa obozy: starszy obóz Miłosławskich (po pierwszej żonie) 
i młodszy – Naryszkinów (po drugiej żonie). Pierwsza frakcja – silniejsza pod wzglę-
dem składu, wieku i liczby – górowała nad drugą. Młodsze rodzeństwo nie zdołało 
jeszcze zbudować tak silnej pozycji na dworze jak ród Miłosławskich. Po ich stronie 
znajdowało się też prawo starszeństwa jako następców tronu. Synowie Aleksego Mi-
chajłowicza z pierwszego małżeństwa, Fiodor i Iwan, byli ludźmi słabego zdrowia. 
Tym sposobem prawo starszeństwa powinno było ustąpić miejsca interesom pań-
stwa, co oznacza, że najwyższa władza przechodziła do rąk najstarszego syna Natalii 
Naryszkinej – carewicza Piotra. Takie rozwiązanie było nie do przyjęcia przez klan 
Miłosławskich69. Wówczas „kobieca ręka, pozbawiona kobiecej nieśmiałości i naj-

62  Ibidem, s. 88.
63  Я. Рейтенфельс, Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме III о Московии, С латинского 
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64  А. Олеарий, Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 

1636, 1639 гг., Москва 1870, s. 159.
65  Ibidem, s. 211–212.
66  Ibidem, s. 214.
67  А. Мейерберг, op.cit., s. 32.
68  Д. Мордовцев, Русские исторические..., s. 304.
69  L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986, s. 160–161.
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mniejszego kobiecego wstydu wzięła sprawy w swoje ręce i trzymała je mocno przez 
kilka lat”70, pisał o carównie Zofi i I. Zabielin. Choroba Fiodora i ułomność Iwana 
zmusiły siostry do przejmowania carskich obowiązków w celu zatrzymania władzy 
w rękach Miłosławskich. Za carem stał cały legion dworzan, życzliwych mu ludzi, 
którzy razem z nim tracili i zyskiwali.

Terem sióstr stopniowo zaczął zyskiwać polityczne znaczenie na arenie państwo-
wej, co nigdy wcześniej nie zdarzało się i o czym nie można było nawet pomy-
śleć. Pod koniec XVII wieku na pierwsze miejsce wysunęła się kobieta, dotychczas 
zgodnie z tradycją i obyczajami trzymana w domowej izolacji, z dala od ludzkich 
oczu. Historia pozwoliła na wyjście z dworskiego cienia ukrywanego przez wieki 
kobiecego teremu, przekazując jemu władzę polityczną. Terem, którego mądrość 
przez wieki była kwestionowana, miał świadomość, że nowe zadanie wykracza poza 
jego możliwości, że brak doświadczenia w rządzeniu może doprowadzić do jego 
upadku. Krótko mówiąc, carówny w geście zemsty za swą izolację od życia przechy-
trzyły mądrość całych wieków, wysunęły się na plan pierwszy, przynosząc niepokój: 
przeprowadziły na dworze rewolucję, były inicjatorkami niebywałego rozlewu krwi 
w 1682 roku podczas stracenia bojarstwa i w 1698 roku w czasie carskiej i bojarskiej 
egzekucji strzelców71.

W teremie cara Aleksego Michajłowicza było sześć dorosłych kobiet zdolnych 
nadać mu ważne znaczenie. W roku śmierci Fiodora, gdy carówny widocznie wysu-
nęły się na czołową pozycję w państwie, najstarsza – Eudokia – skończyła 32 lata, 
najmłodsza – Teodozja – 19 lat. Cztery pozostałe siostry osiągnęły następujący wiek: 
Marfa – 29 lat, Zofi a – 25 lat, Katarzyna – 23 lata i Maria – 22 lata72. Wszystkie one, 
pełne młodzieńczej odwagi, wyrażały gotowość do opuszczenia teremu, gdyż życie 
za jego murami wydawało się ciekawsze niż egzystencja w carskich pokojach odda-
lonych od świata.

Zdaniem I. Zabielina to bizantyjska literatura i historia kształtowały umysły có-
rek Aleksego Michajłowicza, uzasadniając lub piętnując postępowanie i czyny licz-
nymi przykładami z przeszłości. W przekonaniu badacza, carówny jeszcze za życia 
chorowitego Fiodora żyły bizantyjską myślą o możliwości przekazania najwyższej 
władzy jednej z sióstr. Był to dość śmiały zamysł, lecz miał swoje korzenie w tej 
tradycji, która na gruncie staroruskim utrwaliła wzorzec systemu teremowego. Przy 
tym bizantyjska historia podsuwała doskonały schemat do naśladowania, bez za-
strzeżeń odpowiadający sytuacji, jaka wytworzyła się na dworze moskiewskim. To 
historia życia i panowania bizantyjskiej carowej Pulcheryi, przez długie lata piastują-
cej po śmierci ojca najwyższą władzę w imieniu młodszego brata. Wierna ideałowi 
stanu zakonnego w wieku 19 lat złożyła śluby czystości. Za przykładem Pulche-
ryi poszły trzy jej siostry. W tym okresie w Bizancjum nie było w zwyczaju, aby 

70  И.Е. Забелин, Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, Новосибирск 1992, s. 85.
71  Н.Л. Пушкарева, Знаменитые россиянки..., http://pushkareva.narod.ru/zr/zr.htm (dostęp: 

1.03.2012).
72  Д. Мордовцев, Русские исторические..., s. 305.
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kobieta, tym bardziej niezamężna, ofi cjalnie pełniła obowiązki imperatora. Obawa 
przez naruszeniem obyczaju i niezadowoleniem ludu zmusiła ją do podjęcia decyzji 
o małżeństwie ze zwierzchnikiem gwardii imperatorskiej, człowiekiem zasłużonym 
i bogobojnym73.

Gdy stało się jasne, że młody car ze względu na słaby stan zdrowia nie jest zdolny 
do sprawowania władzy, w umysłach córek Aleksego Michajłowicza pojawiła się plan 
powtórzenia historii Pulcheryi. Carówny powinny były się pokazać nie tylko w roli 
członkiń rodziny carskiej, lecz także jako rzeczniczki sprawy państwowej. Najwię-
cej odwagi wymagało zrobienie pierwszego kroku. Potrzebna była silna i odważna 
kobieta, potrafi ąca otworzyć drzwi teremu zamknięte przez wieki. Siostry budowały 
swą siłę na nienawiści do macochy i jej rodziny. Wszystkie one, oprócz najstarszej 
Eudokii, cechowały się aktywnością w działaniach i nie wykazywały podobieństwa 
do pokornych i łagodnych mniszek. Śmiałe w planowaniu tajnych posunięć traciły 
odwagę, znalazłszy się poza teremem. Bały się wyjść na plac i spojrzeć w oczy pod-
danym74. Obyczaj stulecia dobiegającego do końca poczytywał taki czyn za wielką 
hańbę, wielką pokusę i zniewagę zarówno domu carskiego, jak i całego ludu.

Czy istotnie historia i kultura bizantyjska, jak twierdzi I. Zabielin, była tym źród-
łem, które dało carównom siłę do obalenia systemu teremowego? Czy może była 
ku temu inna przyczyna? Pasierbice na przykładzie macochy – Natalii Naryszkiny – 
naocznie przekonały się, że miejsce staroruskiego systemu wychowania może zająć 
nowe kształcenie na wzór europejski. Dla teremu, stojącego na czele ówczesnych 
przemian kulturowo-społecznych, szczególnie pilną potrzebą okazała się w tym 
okresie edukacja. Towarzystwo ludzi uczonych, blisko związanych z dworem dbało 
o podniesienie poziomu oczytania i ogólnego wykształcenia carskich córek. Poprzez 
działalność tychże uczonych zetknęły się one z zachodnią kulturą szerzoną przez ka-
tolickich jezuitów i wyprzedziły pod względem wykształcenia resztę społeczeństwa. 
Siostry zupełnie nieświadomie chłonęły nowe poglądy dlatego, że uwalniały je od 
surowych zakazów średniowiecznego Domostroju. Pośrednią rolę w obaleniu syste-
mu teremowego odegrał nauczyciel dzieci carskich, S. Połocki. Dzięki niemu Zofi a 
poznała język polski, co pozwalało jej na swobodne czytanie książek w tym języ-
ku75. Moda na wszystko co polskie – strój, muzykę, książki – coraz silniej zaszczepia 
się na dworze moskiewskim, szczególnie zaś za panowania Fiodora Aleksiejewicza. 
Z inicjatywny jego pierwszej żony – Agafi i Gruszeckiej, córki szlachcica ze Smoleń-
szczyzny – założono w Moskwie kilka polskich i litewskich szkół, mieszkańcy stolicy 
zaczęli strzyc włosy, golić brody oraz nosić polskie szable. Zarządziła ona również 
oczyszczanie cerkwi z obrazów, przynoszonych przez wiernych, gdyż każdy modlił 
się jedynie przed swoją ikoną, nie pozwalając na to innym. Wprowadzone zmiany 
nie mogły nie wzbudzić poruszenia wśród moskwian. Rozsiewano plotki o zamiarze 

73  И.Е. Забелин, Домашний быт..., s. 86.
74  С.А. Адрианов, Женский вопрос в Московском государстве в XVII веке, „Исторический вестник” 
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przyjęcia „lackiej wiary” przez cara, wspominano też Dymitra Samozwańca i Marynę 
Mniszek76. Daremnie starano się temu wpływowi przeciwdziałać, zabraniając w 1675 
roku czytania książek pisanych po łacinie i w języku polskim, a trzy lata później 
wprowadzając zakaz noszenia polskich strojów. Świadek buntu strzelców w Mos-
kwie w 1682 roku pisał o córkach zmarłego cara Aleksego: „Zofi a Aleksiejewna 
Księgi Żywotów Sanctorum po polsku czyta… Katarzyna w czapce polskiej i sukni 
chodzi, kaftany moskiewskie porzuciła… Maria gładsza od Katarzyny, i ta po polsku 
chodzi”77.

Zofi a niewątpliwie była jedną z najlepiej wyedukowanych kobiet końca XVII 
wieku78. Na jej cześć pisano utwory literackie, książki. W 1682 roku ukazał się zbiór 
wierszy zakonnika klasztoru Czudowskiego, Kariona Istomina, poświęcony jej oso-
bie. Wszystkie one stanowią prośbę o utworzenie w Moskwie systemu szkół, któ-
rych podporą będą znakomicie wykształceni nauczyciele. Poeta dokładnie omawia 
znaczenie działalności oświecicielskiej, chwali mądrość Zofi i, prosząc, by przekonała 
swych braci – Iwana i Piotra – do krzewienia nauki w państwie moskiewskim.

Сотвори людем твою царску милость,
Покажи Россом многу добротливость,
Поставь трапезу мудрости словесну,
Тщанием твоим к жительству небесну […]79.

Wśród sprzymierzeńców carówny znalazł się Wasyl Siemionowicz Wołynski. 
Wzrost swego znaczenia na dworze zawdzięczał żonie-modystce, zatrudniającej kil-
ka wykwalifi kowanych szwaczek, które świadczyły usługi zamożnym bojarowym80. 
W ten sposób strój i moda kobieca zaczęły odgrywać istotną rolę na przełomie 
okresu staroruskiego i czasów nowożytnych, w epoce walki dwóch młodych silnych 
kobiet, które w tym samym czasie zatrzasnęły za sobą drzwi teremu: macochy Natalii 
Kiriłowny i pasierbicy Zofi i Aleksiejewny.

Terem zaczął ujawniać dążenie do objęcia władzy w zupełnie niezauważalny spo-
sób. Wyrażając nadmierny smutek z powodu choroby brata i nieustanie posyłając 
zapytanie o stan jego zdrowia, wskazywał na cierpienie z powodu braku możliwo-
ści widzenia chorego, opiekowania się nim przy łóżku. Szczególnie carówna Zofi a 
starała się zaznaczyć, jak bardzo rozłąka z ukochanym Fiodorem martwi ją i trapi. 
W tym wypadku nie było podstaw, aby odmówić życzeniom sióstr. Wówczas po raz 
pierwszy drzwi teremu otworzyły się, a Zofi a regularnie przebywała przy chorym, 
sama troszcząc się o jego zdrowie. Zjawiskiem nader niezwykłym była obecność 

76  Д. Мордовцев, Русские исторические..., s. 310–311.
77  W. Serczyk, Piotr I Wielki..., s. 11.
78  В. Михневич, Русская женщина XVIII столетия, Москва 1990, s. 237–238.
79  К. Истомин, Фундаментальная электронная библиотека, Русская литература и фольклор, http://feb-
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kobiety w towarzystwie bojarów i innych osób z otoczenia cara, którzy czuwali nad 
nim w czasie choroby81.

Wkrótce Fiodor zmarł, a jego następcą ogłoszono Piotra. Sprawa wyboru Piotra 
na tron carski nie była jasna i czysta, gdyż pretendował do niego jeszcze starszy 
brat Iwan. Z rozgrywki wyeliminowany został ze względu na niedorozwój umy-
słowy. Ceremonia pogrzebu Fiodora stała się demonstracją sił obu wrogich frakcji. 
Zgodnie ze zwyczajem wymagana była obecność przyszłego władcy i jego matki 
Natalii. Obok nich tak samo uroczyście kroczyła carówna Zofi a82. Był to bardzo 
odważny i zuchwały krok, niszczący stare obyczaje i hańbiący pobożny styl życia 
kobiecej części dworu carskiego. Lecz dla teremu był on nieuniknioną, konieczną 
konsekwencją wszystkiego tego, do czego przygotowywano się tam od dawna. Trud-
no było carowej Natalii Kiriłownie na oczach bojarstwa i ludu znieść nowy zwyczaj, 
drwiący z piastowanej przez nią godności i pozycji nieletniego cara. Carówna-córka 
skutecznie przysłoniła swym wystąpieniem wdowę-matkę. Działanie Zofi i pokaza-
ło, jak stanowczo i nieustępliwie zamierzała prowadzić walkę z macochą, dążyć do 
celu83. W drodze powrotnej z soboru do pałacu Zofi a urządziła przedstawienie, ob-
liczone na wywołanie współczucia tłumu. Zalewając się łzami, wołała, że Fiodor 
został otruty przez wrogów, z kolei Iwan niesłusznie odsunięty od tronu. Więk-
szość uczestników pogrzebu rozchodziła się do domów w przekonaniu, że nie tylko 
skrzywdzono Zofi ę i Iwana, lecz jeszcze dokonano zbrodni, która choć ujawniona, 
nie została ukarana84.

Po ceremonii pogrzebu drzwi teremu zamknęły się, siostry zamilkły. Lecz były 
zdolne rozmawiać z ludem innym sposobem, w szczególności zaś ze strzelcami, 
których siły tak bardzo potrzebowały. Miasto huczało od oburzających pogłosek. 
Opowiadano, jakoby brat carycy Natalii uzurpował sobie prawo do tronu. Według 
rozsiewanej plotki Iwan Naryszkin w kilka dni po swoim błyskawicznym awansie, 
ubrany w strój monarszy, zasiadł na tronie, mówiąc: „Korona do nikogo tak nie 
pasuje, jak do mnie”85. Podobnymi pogłoskami terem nieustannie męczył państwo, 
przez co ostatecznie w 1698 roku wywołał nieludzki gniew Piotra. W swej akcji 
wymierzonej przeciwko Naryszkinom Miłosławscy postanowili oprzeć się na puł-
kach strzeleckich. Miara przebrała się po rozpowszechnieniu informacji o tym, że 
brat Natalii Kiriłowny udusił carewicza Iwana. Wówczas strzelcy ruszyli na Kreml, 
szukając głównie członków rodziny Naryszkinów. Plądrowano pałace i cerkwie, za-

81  Е.Н. Зубова, Е.В. Кузина, Великие женщины Росии, Москва 2006, s. 91.
82  Е. Щепкина, Из истории женской личности в России, Тверь 2005, s. 90.
83  W. Serczyk, Piotr I Wielki..., s. 20–21.
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bijano „winnych” toporami, rozsiekując ich na kawałki86. Nie ulega wątpliwości, że 
wspierane częścią dworu córki Aleksego Michajłowicza były inicjatorem tej tragedii. 

Wykorzystując zamieszanie i popłoch na dworze, zdecydowana na wszystko Zo-
fi a energicznie przejęła rządy w państwie. Strzelcy, którym przyznała tytuł „piecho-
ty nadwornej”, domagali się przekazania tronu wspólnie dwóm braciom: Iwanowi 
i Piotrowi. Zwołany kilka dni później Sobór zaakceptował przedstawiony postulat87. 
Umożliwiło to umocnienie pozycji sióstr Iwana nad macochą. Terem tryumfował. 
Na tronie cara zasiadła kobieta. Stała się ofi cjalnym przedstawicielem władzy pań-
stwowej, pełniącym funkcje carskie podczas publicznych ceremonii.

Największym zaskoczeniem była obecność Zofi i w Granowitej Pałacie podczas 
dysputy ze staroobrzędowcami88. Spór między zwolennikami starego i nowego po-
rządku cerkiewnego przekształcił się w kłótnię, w którą odważnie wkroczyła Zofi a. 
Opowiedziała się stanowczo za nowym obrządkiem, grożąc abdykacją i wyjazdem 
z Moskwy całej rodziny carskiej89. Jednocześnie dały się zauważyć niepokojące ozna-
ki wśród strzelców, tych samych, którzy dopiero co oddali Zofi i władzę w ręce. Jeden 
spośród nich odważył się zawołać: „Pora, pani, byś już dawno poszła do klasztoru; 
[...] potrzebni są nam władcy-carowie, a bez was, pani, pusto nie będzie”90. 

Po tych wydarzeniach terem na prawie trzy lata zamarł, nie wychodząc na ulice 
i nie pokazując się ludowi na oczy. Od 1685 roku Zofi a stopniowo coraz częściej 
wypełnia funkcje przypisane carowi: przyjmuje publiczne honory stosowne władcy, 
a nawet takich względów wymaga; podczas uroczystych okazji stara się zająć główne 
carskie miejsce, zawsze uczestniczy w świątecznych liturgiach razem z bratem Iwa-
nem lub z oboma carami. Niejednokrotnie sama, jak car, dokonuje ceremonialnego 
wejścia do soboru rozpoczynającego liturgię, ściśle przestrzegając wszystkich obrzę-
dów: przyjmuje od patriarchy błogosławieństwo, modli się przez lokalnymi ikonami 
i zajmuje carskie miejsce. Nawet gdy w soborze są obecni car Iwan, Piotr, Natalia 
Kiriłowna, Zofi a wyróżnia się na tle rodziny, wchodząc do cerkwi osobno, głów-
nymi zachodnimi drzwiami, podczas gdy wszyscy inni – południowymi, a carówny 
– północnymi. W czasie mszy żałobnych patriarcha składa jej pokłon należyty ca-
rom. Zofi a nie opuszcza i uroczystych procesji, okazji związanych z poświęceniem 
nowych cerkwi, organizuje uroczyste wyjścia wojsk na wyprawy oraz powitania po 
ich powrocie91.

Terem tryumfował z tej prostej przyczyny, że nie było silnego cara: jeden nie był 
zdolny, by pełnić swe obowiązki, drugi był niepełnoletni. Z biegiem lat pozycja mło-
dego Piotra umacniała się. Pierwsze poważne starcie przeciwników miało miejsce 

86  L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986, s. 160–161.
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podczas uroczystości cerkiewnych, gdyż podczas takich okazji godność carska i jego 
osoba stawała się najbardziej widoczna.

Walka z siostrą zaszczepiła w przyszłym carze-reformatorze głęboką nienawiść 
do ideału życia klasztornego, reprezentowanego przez terem, do domostrojewskie-
go wzorca życia, przykrywającego swymi pobożnymi formułami pierwiastki burzą-
ce porządek. Doświadczenia z dzieciństwa odcisnęły piętno na późniejszym życiu 
Piotra I. W wieku 17 lat ożenił się, a ściślej mówiąc ożeniono go zgodnie ze starym 
zwyczajem z młodziutką, ładną panną, Eudokią Łopuchiną. Początkowo mogła się 
podobać carowi, lecz przez wzgląd na swe teremowe wychowanie nie miała żadnego 
moralnego wpływu na męża, który rwał się do innego życia. Relacje cara z czarującą 
Niemką Anną Mons przyspieszyły decyzję o oddaleniu Eudokii. Ożeniony według 
starego obyczaju chciał tą samą drogą uwolnić się od zbędnej żony – przekonać ją 
do postrzyżyn, a w razie sprzeciwu zmusić do tego rozwiązania. Po powrocie z Lon-
dynu car nakazał odesłać żonę do klasztoru Pokrowskiego w Suzdalu, gdzie przyjęła 
śluby zakonne, obierając imię Jeleny92.

Związek Zofi i z księciem Wasylem Golicynem niewątpliwie był świadectwem 
moralnego rozluźnienia i postępującej demoralizacji kobiet. Poddani z niepokojem 
twierdzili: „Carówna Zofi a była nierządnicą i żyła rozpustnie z bojarami, jak i druga 
carówna, jej siostra... i bojarzy do nich chodzili”93. Swobodny dostęp mężczyzn do 
pokoi Zofi i, jak i jej znakomite wykształcenie były zuchwałym naruszeniem suro-
wych zasad staroruskiej tradycji. Dało to początek do prężnego i dynamicznie postę-
pującego protestu zamężnych kobiet przeciwko „zatworniczestwu”. Łagodna, cicha 
żona, w niczym nie sprzeciwiająca się mężowi i stroniąca od towarzystwa obcych 
ludzi odchodzi do przeszłości. Z końcem XVII wieku rośnie liczba udzielanych roz-
wodów, choć jego uzyskanie nadal nie było sprawą prostą, a zdarzało się, że np. mąż 
przechodził wcześniej prawdziwą drogę przez mękę. W 1670 roku pełniący służbę 
na dworze carskim Nikifor Skariatin złożył skargę na żonę Pelagię: 

Pogryzła żona moja zębem ciało me na plecach, i szczypała mi ręce i brodę wyrywała [...], 
i chciała mnie, męża swego, toporem zabić, więc się broniłem rękami; i ucięła mi prawą rękę 
po nadgarstek, tak że ledwo z życiem uszedłem [...]. Tak i odtąd, żona moja, straszy mnie 
zabójstwem94. 

W dalszej części przedstawionej skargi Skariatin prosi cara o wyrażenie zgody na 
rozwód. 

Samodzielny tryb życia teremu stanowił negację ideału życia klasztornego. 
W istocie najbardziej haniebnym czynem carówny Zofi i był przejaw niezależnego 
samodzielnego stosunku do poddanych, co potępiano znacznie bardziej niż nieod-
powiednie zachowanie. Złe sprawowanie podlegało sądowi Bożemu, miłosiernie od-

92  И. Ремизова, Первая супруга Петра I Евдокия Федоровна, «Русский архив” 1863, s. 543–544.
93  В.С. Иконникова, Русская женщина накануне реформы Петра В. и после нее, Киев 1874, s. 52–54 
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puszczającemu grzechy. Samodzielność podlegała osądowi poddanych, którzy nigdy 
nie wybaczali odstępstw od utrwalonych ideałów. Stąd grzechy powszednie zawsze 
można było przesłonić płaszczem przestrzegania i zachowywania postów, byle tylko 
ukryć je przed ludem. Lecz grzech osobistej niezależności czy samodzielności nie 
mógł zostać niezauważony i był surowo osądzany.

Z drugiej strony panowanie Zofi i niewątpliwie przygotowało grunt pod przyszłe 
reformy Piotra I, gdyż 

rządy carówny Zofi i Aleksiejewny zaczęły się z wielką troskliwością i sprawiedliwością dla 
wszystkich i ku zadowoleniu całego ludu, tak że nigdy tak mądrych rządów w państwie rosyj-
skim nie było; i całe państwo doszło podczas owych rządów do rozkwitu i wielkiego boga-
ctwa; tak samo wzrósł handel i wszelkie rzemiosło i nauka łaciny i greckiego zaczęła powsta-
wać [...] i panowało wtedy zadowolenie ludu95.

Dzięki polskim wpływom Zofi a jako jedna z pierwszych wyszła ze obręb teremu 
i otworzyła jego drzwi dla kobiet kolejnych dziesięcioleci. Оsoba carówny Zofi i sta-
nowiła brakujące ogniwo pomiędzy kobietą staroruską a kobietą czasów Piotra I96. 
Było też wielu tych, których zdaniem jej panowanie pozostawiło po sobie jedynie 
złe wspomnienia97.

1.4. Siedemnastowieczne projekty reform

Myśl o przeprowadzeniu reform zainicjowanych przez Piotra I narodziła się w umy-
słach rosyjskich działaczy politycznych w drugiej połowie XVII stulecia. Pierwszy 
z nich – Serb Juraj Kriżanić – w niedokończonej pracy pod tytułem Polityka (По-
литика) skonfrontował porządek i położenie państwa moskiewskiego z krajami Eu-
ropy Zachodniej. Ten traktat o charakterze polityczno-ekonomicznym powstawał 
w okresie przełomowym dla Rosji; w warunkach, w których J. Kriżanić dostrzegł 
kryzys polityczny i społeczny kraju, domagając się natychmiastowych reform. Utwór 
składa się z trzech części. Pierwsza z nich O bogactwie traktuje o sprawach gospodar-
czych, druga – O sile – zajmuje się sprawami wojskowymi, trzecia – O mądrości – sta-
nowi rozprawę o zasadach politycznych, jakimi winien się kierować władca.

W części odnoszącej się do gospodarki wyodrębniono rozdziały poświęcone 
sprawom handlu, rzemiosła, rolnictwa i górnictwa. Tak samo jak Piotr I kładł autor 
Polityki nacisk na potrzebę rozwoju sił wytwórczych kraju. Bogate państwo w jego 
rozumieniu to takie, które posiada duże zasoby złota, srebra i innych rud, gdzie 
rozwinęły się wszelkie rękodzieło oraz handel morski98. Kolejna propozycja J. Kri-
żanicia, dotycząca zhierarchizowania struktury czynowniczej, była próbą zeuropei-
zowania klasy szlacheckiej państwa moskiewskiego podjętą dla usprawnienia aparatu 

95  В. Ключевский, op.cit., cz. 2, s. 446.
96  Д. Мордовцев, Русские исторические..., s. 306–307.
97  К. Валишевский, Царство женщин, Москва 1989, s. 15.
98  Ю. Крижанич, Политика, Москва 1965, s. 23–67.
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władzy w obliczu zagrożenia ze strony innych klas oraz wroga zewnętrznego99. Po-
dobny podział warstwy szlacheckiej został wprowadzony za Piotra I w 1722 roku 
w postaci tak zwanej Tabeli rang. 

J. Kriżanić, zwolennik pracowitości, w swoim traktacie potępia pogardliwie próż-
niaków i żebraków. Jego postulat, by oddać ich bojarom w formie poddanych lub 
zesłać na Syberię, zostanie zrealizowany w 1722 roku przez Piotra I, który wcieli 
ich do wojska lub nakaże powrót w poddaństwo100. J. Kriżanić zainteresował się też 
pracą kobiet. Pragnął, by przekroczyły granice swoich domostw w celu pobierania 
nauk u specjalnych nauczycielek zawodu. Zadaniem tych ostatnich było przyuczanie 
młodych dziewcząt do tkactwa, przędzenia, zajęć domowych, takich jak przygoto-
wywanie posiłków, pieczenie chleba, ważenie piwa. Ukończenie tego rodzaju kursów 
miało być gwarancją pełnego przygotowania do zamążpójścia101.

Sugestie zawarte w części O sile dotyczyły dwóch kwestii: unarodowienia armii 
oraz ulepszeń organizacyjnych. Jego zdaniem z wojska moskiewskiego należało usu-
nąć obcych najemników oraz zająć się likwidacją nazw obcego pochodzenia z termi-
nologii wojskowej102.

Praca J. Kriżanicia zawiera postulaty, które w późniejszym okresie zostały zre-
alizowane. Z tego powodu chciano w Polityce widzieć program niemal bez zmian 
wdrażany w życie przez Piotra I. Zdaniem niektórych badaczy (S. Sołowiow, A. Bru-
ckner) dzieło J. Kriżanicia znane było osobom z otoczenia Piotra odpowiedzialnym 
za reformy. W. Kluczewski pisze, że podczas studiowania lektury uważny czytelnik 
ma ochotę krzyczeć: „Przecież to program Piotra Wielkiego, nawet z jego wadami 
i sprzecznościami”103. Zdaniem Jerzego Plechanowa zaproponowany projekt reform 
pod wieloma względami faktycznie przypominał program Piotra I. Niemniej jednak 
były kwestie, które obu autorów reform różniły. Różnica w poglądach wynika z tego, 
że Piotr I lubił się otaczać cudzoziemcami i nieustannie zapraszał ich do Rosji; J. Kri-
żanić – przeciwnie – cenił „zamknięcie”, uznając je za ostoję państwa moskiewskie-
go na równi z prawosławiem i samowładztwem104. Dlatego udzielał rad: „Poznaj 
samego siebie i nie wierz cudzoziemcom”105. Uważał, że kontakty z cudzoziemcami 
powinno się ograniczać do minimum, gdyż ich posłowie czy rezydenci najczęściej 
są szpiegami106. Był także zwolennikiem wprowadzenia zakazu odbywania podróży 
zagranicznych, z wyjątkiem tych w celach handlowych; zwłaszcza podróże młodych 
ludzi nie przynoszą żadnego pożytku107.

99  Ibidem, s. 258–298.
100  М. Francić, Juraj Kriżanić. Ideolog absolutyzmu, Kraków 1974, s. 99.
101  Ibidem, s. 99–100.
102  Ю. Крижанич, op.cit., s. 68–97.
103  В. Ключевский, op.cit., cz. 2, s. 351.
104  J. Plechanow, Historia rosyjskiej myśli społecznej, Warszawa 1966, t. 1, s. 241–242.
105  Ю. Крижанич, op.cit., s. 15 (tłum. K.K.).
106  Ibidem, s. 168.
107  Ibidem, s. 192.
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Jedynym spośród siedemnastowiecznych przedstawicieli kierunku zachodniego, 
który miał realną szansę na wcielenie swoich koncepcji programowych w życie, po-
zostawał książę Wasyl Golicyn. Niewątpliwie jak na owe czasy był Golicyn czło-
wiekiem bardzo oczytanym. W jego bibliotece znalazło się wiele utworów pisanych 
w języku polskim: Księga – przekład z polskiego, z drukowanej księgi opowiadającej Alkoran 
Mahometowy, Księga po polsku pisana – historia o Magilenie królewnie, Gramatyka języka pol-
skiego, Rękopiśmienna historia w języku polskim, jak również tłumaczone na język rosyjski 
dzieło Andrzeja Frycza-Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej. Były wśród nich 
i utwory w języku niemieckim108. Choćby na tej podstawie można mówić o przej-
ściowym okresie Rusi Moskiewskiej, gdy polskie wpływy wciąż jeszcze pozostawały 
silniejsze od niemieckich. Dzięki wpływom polskim Golicyn znał też łacinę. Władał 
nią na tyle dobrze, że prowadził w tym języku rozmowy z zagranicznymi posłami.

Dostrzegając potrzebę edukacji społeczeństwa, książę Golicyn zachęcał warstwy 
uprzywilejowane do kształcenia dzieci w polskich szkołach lub sprowadzania do kra-
ju polskich guwernerów. Faworyt carówny Zofi i pragnął również posyłać młodych 
szlachciców za granicę, gdzie mogliby się uczyć sztuki wojennej109. Dbał o rozwój 
przemysłowy kraju, rozszerzanie stosunków handlowych z innymi państwami, nad-
zorował budowę dróg, stworzył regularną pocztę konną pomiędzy Moskwą i Tobol-
skiem110. Związek z Zofi ą, siostrą a zarazem największą przeciwniczką Piotra I, stał 
się główną przeszkodą w urzeczywistnieniu jego reformatorskiego programu. Jej 
upadek pociągnął za sobą upadek księcia Golicyna.

2. II faza europeizacji Rosji. Rola Piotra I

2.1. Obyczaje

Mając na uwadze wiele terminów określających aktywność reformatorską Piotra I, 
takich jak: „przewrót”, „przełom”, „zerwanie”, możemy wyciągnąć wnioski o na-
głej zmianie biegu rosyjskiej historii dokonanej jednym uderzeniem potężnej ręki 
cara. Stąd jego działalność jawi się nam jako gwałtowna i wymuszona. Ze zdwojo-
ną siłą niszczy dotychczasową tradycję, by zastąpić jej miejsce nowymi elementami 
kultury zachodniej. Porażały szybkość, z jaką dokonywały się przemiany kulturowe, 
oraz elastyczność społeczeństwa rosyjskiego pozwalająca tak łatwo urządzić wszyst-
ko na nowo i wyrzec się całej przeszłości, obyczajowości. Uważne zbadanie epoki 
poprzedzającej czasy piotrowe wskazuje na istnienie rozmaitych ogniw spajających 
oba okresy, będących świadectwem ich nieprzerwanej łączności i kontynuacji działań 
władzy carskiej. Jak wcześniej zauważono, panowanie Aleksego Michajłowicza sta-
nowiło gruntowne przygotowanie państwa pod osiemnastowieczne reformy.

108  J. Plechanow, op.cit., s. 263–264.
109  В. Ключевский, op.cit., cz. 2, s. 444.
110  W. Serczyk, Kultura rosyjska..., s. 21–22.
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Druga faza europeizacji Rosji, punkt zwrotny w dziejach kultury rosyjskiej, przy-
pada na czasy Piotra I. To pierwszy władca rosyjski, zwolennik kontaktów ze świa-
tem zachodnim, który odbywał liczne podróże incognito jako Piotr Michajłow, by 
zdobyć wiedzę niezbędną do unowocześnienia państwa. Jego powrót zainicjował 
wdrażanie szerokich reform – zmiany następowały jedna za drugą, przeobrażając 
zarówno obyczaje panujące w kraju, jak i poglądy ich mieszkańców. Przyspieszo-
na edukacja społeczeństwa miała doprowadzić do przejęcia z Zachodu najlepszych 
wzorców.

Reformy Piotra I w sferze obyczajowości, realizowane po pierwszej podróży za 
granicę w latach 1697–1698, dotyczyły m.in. wprowadzenia w życie nowego kalen-
darza juliańskiego. Kolejne lata zaczęto odliczać od narodzin Chrystusa, za pierwszy 
dzień roku przyjmując 1 stycznia, a nie jak dotychczas 1 września. Na masową skalę 
rozpoczęto drukowanie kalendarzy, nie tylko miernika czasu, lecz także cennego 
źródła informacji z dziedziny historii, matematyki czy agronomii111. Szczegółowo 
określono przebieg noworocznych uroczystości – wprowadzono nakaz ozdabiania 
domów gałązkami jodły czy sosny, składania życzeń z okazji nastania Nowego Roku, 
organizowania pokazu sztucznych ogni112. Jak zauważa Władysław Serczyk, po raz 
pierwszy w dziejach państwa moskiewskiego „władca nakazywał cieszyć się i bawić. 
Nie trzeba było lepszego symbolu panowania Piotra niż ta radość sterowana przez 
monarchę, demonstracja szczęścia na rozkaz płynący z góry”113.

Początkowo car skupił się na zmianie wizerunku zewnętrznego swych podda-
nych. Odtąd na dworze na dobre zapanowała zachodnioeuropejska moda. Proces 
wdrażania nowego ubioru usprawniały rozporządzenia państwowe. Normowały one 
jego krój, kolor, materiał, z którego miał być wykonany, oraz dodatki. 

Kobiety wszystkich stanów, także żony popów, diakonów, dragonów, żołnierzy, strzelców oraz 
ich dzieci zobowiązane są nosić ubrania, i czepce, i kontusze, i bieliznę, i spódnice, i buty na 
wzór niemiecki, a rosyjskiego stroju i czerkieskich kaftanów, i kożuchów, i butów nie należy 
ubierać114 

– informował carski dekret. Jednocześnie „ludzie nie należący do pospólstwa prze-
stali nosić długie ubrania, szable, perskie buty i rosyjskie czapki”115. Przejście od 
tradycyjnego ubioru rosyjskiego do zachodnioeuropejskiego napotkało liczne sprze-
ciwy, i to nie tylko w konserwatywnej wsi, ale także w miastach. Nowa moda burzyła 
stary porządek, przyzwyczajenia i niszczyła tradycję. Odrzucony przez szlachtę na 
początku XVIII stulecia strój narodowy kształtował się wiekami, uwzględniając za-
równo właściwości klimatu, jak i warunki życia Rosjan. Na tych, którzy nie chcieli 

111  Ю.С. Рябцев, Хрестоматия по истории русской культуры XVIII–XIX вв., Москва 1998, s. 25–26.
112  С.И. Селешников, История календаря и хронология, Москва 1977, s. 164–166.
113  W. Serczyk, Piotr I Wielki..., s. 96.
114  ПСЗРИ, Собр. 1, t. 4, Санкт-Петербург 1830, nr 1887, s. 182 (tłum. K.K.).
115  Б.Х. Миних, Очерк, дающий представление об образе правления Российской Империи [w:] Воспоминания 

об эпохе дворцовых переворотов (1700-е–1760-е годы), Ленинград 1991, s. 37 (tłum. K.K.).
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się podporządkować nowym zwyczajom i ubierać według mody europejskiej, nakła-
dano kary pieniężne. 

Jeszcze pod koniec XVII wieku cudzoziemcy odwiedzający państwo moskiewskie 
zwracali uwagę na nieokrzesanie i brak przestrzegania dobrych manier przez jego 
mieszkańców. Z myślą o należytym wychowaniu obywateli w 1717 roku opubliko-
wany został savoir-vivre doby piotrowej noszący tytuł Młodości zacne zwierciadło 
(Юности честное зерцало). Stanowił po części powtórzenie rad średniowiecznego Domo-
stroju. Znajdziemy tam również wskazówki, by stosować umiar w słowach, wesoło-
ści, jedzeniu i piciu. Autor przestrzega przed pluciem w towarzystwie: „Odejdź na 
stronę, a potem zetrzyj nogami tak czysto, jak tylko się da”. W rozdziale Jak mło-
dzieniec winien postępować, gdy siedzi z innymi przy stole biesiadnym, czytamy: 

Gdy zdarzy ci się z innymi usiąść za stołem, zachowuj się jak należy, według tych zasad: po 
pierwsze – obetnij swe paznokcie […], umyj ręce […], siedź prosto, nie chwytaj pierwszy za 
jadło, nie żryj jak świnia, nie dmuchaj na zupę, by wszędzie nie leciały bryzgi, nie mlaskaj przy 
jedzeniu116.

Kolejne dekrety Piotra I znosiły skrupulatnie przestrzegany zakaz tańczenia pod-
czas świeckich spotkań, jednocześnie pozwalając na organizowanie tzw. assamblei. 
Z czasem te swobodne zebrania, urządzane nie tylko dla zabawy, ale także w celu 
omawiania spraw państwowych, przekształciły się w wystawne bale. W rozporzą-
dzeniu cara z dnia 26 listopada 1718 roku czytamy, że oprócz urzędników, szlachty, 
zamożnych kupców, majstrów ze stoczni i innych wstęp na assambleje przysługiwał 
tak samo ich żonom117. Tym dekretem car wprowadził kobiety do życia salonowego 
stolicy, ostatecznie uwalniając je od systemu teremowego. Sam Piotr I, niezwykle czu-
ły i troskliwy ojciec, darzył swe córki wielką miłością. Wiadomo również, iż bliskie 
z nimi relacje skłoniły ostatecznie cara do prawnej regulacji związku z Katarzyną I. 
Korespondencja małżonków zawiera liczne wzmianki o małych córeczkach. Car ty-
tułuje matkę swych dzieci pieszczotliwymi słowami: „mądra”, „matka”, „matuszka”. 
Ona z kolei podpisuje swe listy niejednoznacznym tytułem: „ta trzecia”, świadoma 
wielkiej miłości ojca do córek. W listach informuje męża o zdrowiu dziewczynek, 
zabawach i zdarzeniach z ich dzieciństwa, sukcesach w nauce118.

Analizując wydarzenia i przemiany początku XVIII wieku, niektórzy dziewięt-
nastowieczni badacze podkreślają wielką wagę ustawy wprowadzającej assambleję, 
twierdząc, że zadała ona silny cios staremu rodzimemu i społecznemu porządkowi 
i była „pierwszym krokiem w stronę tego, by kobiety zajęły w społeczeństwie tę po-
zycję, jaką zajmowały one w Europie Zachodniej”119. Współcześni badacze na równi 

116  Ю.С. Рябцев, Хрестоматия..., s. 23–24; W. Serczyk, Piotr I Wielki..., s. 205.
117  W. Serczyk, Kultura rosyjska..., s. 63–64., М. Щербатов, О повреждении нравов в России, Москва 

1985, s. 21.
118  В. Михневич, Русская женщина..., s. 43.
119  В.А. Гольцев, Законодательство и нравы в России XVIII в., Санкт-Петербург 1896, s. 24; А. Кор-

нилова, О первых балах в России, „Поларная звезда”, Санкт-Петербург 1823, s. 16–19 (tłum. K.K.).
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z podniesieniem statusu kobiety wymieniają i inne przyczyny zaszczepienia na grun-
cie rosyjskim assamblei – np. chęć zbliżenia do siebie ludzi z różnych stanów spo-
łecznych. Poprzez „wolne zebrania” Piotr I dążył nie do rozbicia, lecz konsolidacji 
społeczeństwa, stworzenia możliwości dopuszczenia maksymalnej liczby ludności 
do osiągnięć cywilizacji europejskiej. Właśnie dlatego uczestnictwo w assamblejach 
było obowiązkowe dla przedstawicieli różnych warstw społecznych120. 

W celu zwiększenia zainteresowania szlachty służbą państwową współpracowni-
cy cara (Gawryło Gołowkin, Jakub Bruce, generałowie Iwan Dmitriew-Mamonow 
i Michaił Matiuszkin) opracowali pod jego kierownictwem tzw. Tabelę rang. Ogło-
szona w styczniu 1722 roku, dzieliła wszystkie rodzaje służby na trzy grupy: służbę 
wojskową, cywilną i dworską. Za najbardziej odpowiednią dla szlachty i prestiżową 
uznawano służbę wojskową, w której obrębie wydzielono służbę lądową i morską. 
Stopnie w ramach każdej grupy podzielone zostały na czternaście klas: klasy I–V 
stanowiły generalicję, VI–VIII – tworzyły stopnie sztabsofi cerskie, IX–XIV – ober-
ofi cerskie. U podstaw Tabeli rang leżało założenie, że ludzie powinni zajmować sta-
nowiska adekwatne do swoich zdolności i zgodne z ich wkładem w dbałość o dobro 
Rosji. Projektowi przyświecała idea rozdzielania stanowisk nie według znakomitości 
rodu, a osobistych zasług wobec cara i kraju. Pozycja społeczna człowieka w znacz-
nej mierze zależała od miejsca, jakie zajmował on w hierarchii służbowej normowa-
nej przez Tabelę rang. Wyższy stopień w hierarchii służbowej dawał wiele realnych 
przywilejów. Tabela rang w sposób pośredni określała również położenie szlachcian-
ki, wskazując, że posiada prawa wynikające z rangi jej ojca (przed ślubem) lub męża 
(po zamążpójściu). Szlachcianki mogły posiadać stopnie tylko w służbie dworskiej. 
Występujące w osiemnastowiecznych dokumentach terminy „pułkownikowa”, „rad-
czyni dworu”, „tajna radczyni”, choć odnoszące się do kobiet, wskazują jednak na 
położenie ich mężów lub ojców121. Pogoń za zdobywaniem kolejnych stopni stano-
wiła dla części społeczeństwa największe wyzwanie. Przy realizacji planu nie prze-
bierano w środkach: ojcowie „handlowali” córkami, nie bacząc na ich dobro, lecz 
pragnąc poprzez ich małżeństwa piąć się na kolejne szczeble hierarchii urzędniczej.

2.2. Oświata i literatura

Wychowanie, edukacja – to kluczowe terminy XVIII wieku. Upowszechnienie oświa-
ty i rozwój szkolnictwa legły u podstaw powodzenia zamierzonych przekształceń 
reformatorskich. Procesowi kształcenia młodzieży sprzyjać miała przeprowadzona 
w latach 1708–1710 reforma alfabetu. Skomplikowany alfabet cerkiewnosłowiański 
utrudniał zarówno naukę czytania i pisania, jak i druk książek. Dlatego zastąpiono 

120  О.Ю. Захарова, Власть церемониалов и церемониалы власти в Российской империи. XVIII–начало 
XX в., Москва 2003, s. 228; Е.В. Дуков, Бал в культуре России XVIII–первой половине XIX века, „Раз-
влекательная культура России XVIII–XIX вв. Очерки истории и теории”, Санкт-Петербург 2000, 
s. 173.

121  J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, Gdańsk 1999, s. 21–50.
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go grażdanką, z nielicznymi zmianami stosowaną do dnia dzisiejszego122. Car od po-
czątku pokładał wielkie nadzieje w słowie pisanym, skutecznym narzędziu promocji 
reform. Pod koniec 1702 roku w Moskwie zaczęto wydawać pierwszą rosyjską dru-
kowaną gazetę „Wiadomości” („Ведомости”) w nakładzie około jednego tysiąca 
egzemplarzy. Nie zawierała żadnych rysunków, fotografi i, a informacje tu zamiesz-
czane dotyczyły wydarzeń krajowych oraz spraw zagranicznych. „Wiadomości”, 
skierowane do licznych kręgów społeczeństwa, miały pomóc w zrozumieniu zmian 
zachodzących w Rosji i zachęcić do ich szerzenia. Warto zwrócić uwagę na osobi-
ste zaangażowanie cara i jego współpracowników przy redagowaniu gazety, która 
pojawiała się bardzo nieregularnie – od 1 do 17 numerów rocznie. Zachowały się 
pojedyncze egzemplarze, drukowane na jednej stronie kartki, wywieszane na słupach 
w najbardziej zaludnionych miejscach miasta, tak by każdy miał do nich dostęp123.

W okresie panowania Piotra I społeczeństwo wymagało kształcenia elementar-
nego. Z kolei państwu niezbędna była kadra z odpowiednim przygotowaniem tech-
nicznym, dlatego starano się wszelkimi siłami skierować młodych ludzi wszystkich 
stanów do takich szkół, które mogły dać im odpowiednie kwalifi kacje. Edukacja 
ogólna nie była wystarczająco ceniona zarówno przez państwo, jak i społeczeństwo. 
Nie posiadano żadnego pojęcia i o metodyce nauczania. Uczniów zmuszano do 
pamięciowego przyswajania niezrozumiałych formuł i defi nicji. Istotną przeszko-
dę w realizacji reform i rozwoju nauki stanowił scholastyczny system myślenia. Na 
wszystkie nowości odbiegające od przyjętych schematów patrzono bardzo podejrzli-
wie. Jeszcze na początku XVIII stulecia duchowieństwo poddawało krytyce książki 
autorów innych niż prawosławni, pomimo iż w drugiej połowie poprzedniego wieku 
Ruś Moskiewska zetknęła się z licznymi pozycjami literatury europejskiej, w szcze-
gólności polskiej.

Dwa dekrety z 1714 roku zobowiązywały dzieci szlacheckie do nauki arytmetyki 
i geometrii. Po zakończeniu edukacji młodzi szlachcice otrzymywali świadectwa, tzw. 
Swidietielstwiennyje piśma, bez których nie można było wstąpić w związek małżeń-
ski124. Sukcesy odnoszone na tym polu nie były zadowalające. Społeczeństwo nie 
zdążyło jeszcze przesiąknąć, charakterystyczną dla cara, żądzą posiadania wiedzy. 
Zaś stosowanie przymusu szkolnego okazało się utopią. Już w 1716 roku zniesiono 
obowiązek kształcenia dzieci szlacheckich, a w 1722 roku – dzieci duchowieństwa125.

Nauka i rozwój umysłowy dziewcząt w pierwszej połowie XVIII wieku, z nie-
licznymi wyjątkami, były niezwykle powierzchowne. Staranny dobór wychowawców 
oraz wszechstronność edukacji nie gwarantowały jeszcze wybitnych rezultatów. Na-
wet wspaniałemu wychowaniu córek Piotra I, zauważa Michaił Szczerbatow, można 
było wiele zarzucić. Badacz wskazywał m.in. na braki w wykształceniu carowej El-
żbiety Pietrowny, która nie wiedziała, że Wielka Brytania jest wyspą. 

122  Ю.С. Рябцев, Хрестоматия..., s. 6–7.
123  Idem, История русской культуры XVIII–XIX веков, Москва 2001, s. 8–11.
124  С.М. Соловьев, Сочиненя, Москва 1993, ks. 2, t. 3, s. 206.
125  W. Serczyk, Kultura rosyjska..., s. 90.
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W epoce reform, odrzucenia tradycji, obyczajów, upadku dawnych form życia 
i kształtowania się nowych, literatura, nie mogąc dotrzymać kroku tym procesom, 
pozostawała w tyle. Walka między „starym” i „nowym”, wypełniająca rosyjską rze-
czywistość pierwszych dziesięcioleci XVIII wieku, w sposób nader wyrazisty dała 
o sobie znać i w literaturze pięknej. Do czasów W. Trediakowskiego miała ona cha-
rakter rękopiśmienniczy126. 

Trzon beletrystycznego dorobku pierwszych dziesięcioleci XVIII wieku stanowi-
ło ponad sto utworów powieściowych. Przepisywacze, a zarazem miłośnicy ksiąg, nie 
pracowali mechanicznie, do pewnego stopnia przekształcając istniejącą już powieść 
przez ujmowanie treści swoimi słowami czy wprowadzanie mniejszych lub większych 
zmian, stając się w ten sposób współautorami. Stąd utwory poprzedniego okresu 
otrzymywały nowe zabarwienie, wyrażane w szczegółach obyczajowych zaczerpnię-
tych z nowej rzeczywistości historycznej. Bohater nowej powieści to rosyjski mło-
dzieniec, świadomy przynależności do rosyjskiej Europy. Reformy Piotra I otworzyły 
przed nim drogę do zdobycia sławy i bogactwa. By osiągnąć cel, będzie musiał się 
wykazać siłą woli, męstwem, praktycyzmem życiowym oraz uporem. Wprowadzona 
w 1722 roku Tabela rang wpoiła przekonanie, że nie pochodzenie szlacheckie, lecz 
zalety osobiste, rozum są gwarantem osiągnięcia życiowego sukcesu.

Najciekawszym z utworów, który wyrósł na gruncie nowej rzeczywistości, była 
Historia o rosyjskim marynarzu Wasiliju Koriotskim i o nadobnej królewnie Iraklii z ziemi 
fl orenckiej (Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королеве 
Ираклии флоренской земли). Podstawa powieści – odejście syna z domu rodzinne-
go i późniejsze jego przygody – była dobrze znana ze sztuki Symeona Połockiego 
Komedia przypowieści o synu marnotrawnym oraz jako motyw uboczny w powieściach 
o Biedzie-Niedoli i o Sawwie Grudcynie. Jeśli w tych ostatnich utworach tryumfuje 
tradycyjny światopogląd religijny, to w osiemnastowiecznej wersji – światopogląd 
świecki, kreator nowego bohatera, który dąży do celu nową drogą. Duże znacze-
nie przypisuje się rozumowi bohatera, nie jako przejawowi mądrości patriarchal-
no-życiowej, lecz jako zalety osobistej, kształtowanej i doskonalonej dzięki nauce. 
Położenie nacisku na oświatę czyni powieść dziełem typowym dla epoki Piotra I. 
Nie mniej ważny element stanowi wątek miłosny, jeszcze pod koniec poprzedniego 
stulecia pełniący w ramach utworu funkcję poboczną (Powieść o Sawwie Grudcynie (По-
весть о Савве Грудцыне), Powieść o Frole Skobiejewie (Повесть о Фроле Скобееве)), a teraz 
wysunięty na plan pierwszy, o czym świadczy sam tytuł powieści. Pełen czci stosu-
nek bohatera do ukochanej, zjawisko dotąd niespotykane w literaturze rosyjskiej, 
odzwierciedla w pewnej mierze zmiany w położeniu społecznym kobiety, rezultaty 
działań reformatorskich Piotra I. W wypadku historii Wasilija Koriotskiego miłość 
jest wszechwładnym uczuciem, które z niezwykłą siłą na całe życie opanowuje oboje 
tytułowych bohaterów. Historia o rosyjskim marynarzu wykazuje również pokrewień-

126  Л.Е. Татаринова, История русской литературы и журналистики XVIII века, Москва 1975, s. 27–
–28.
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stwo z folklorem – np. pobyt bohatera na wyspie cudzoziemskich zbójców utrzy-
many jest w stylu ludowych pieśni zbójeckich, sama zaś postać marynarza Wasilija 
przypomina sprytnego kupca z bylin nowogrodzkich127. 

Na tle innych powieści omawianego okresu wyróżnia się zachowana aż w dwu-
nastu odpisach Historia o Aleksandrze, szlachcicu rosyjskim (История об Александре, 
российском дворянине). Podobnie jak w Historii o rosyjskim marynarzu i tu spotyka-
my młodego Rosjanina, który opuścił kraj w celu pobierania nauk zagranicznych. 
Lecz Aleksander jest synem bogatego szlachcica, co wiąże się z wielu rodzajowymi 
i tematycznymi właściwości powieści, oddającej inny styl życia bohaterów oraz ich 
zwyczaje i zainteresowania. Wątkowi awanturniczemu towarzyszy motyw miłosno-
-psychologiczny. Listy zakochanych, namiętne monologi czy pisane w formie wier-
sza lub prozy dialogi zawarte w utworze pozwalają szczegółowo nakreślić przeżycia 
wewnętrzne bohaterów, zobrazować narodziny i rozkwit uczuć miłosnych. Dyskusja 
trzech szlachciców na temat płci pięknej będzie stanowić próbę postawienia i roz-
wiązania „kwestii kobiecej” według starych i nowych obyczajów. Dwaj z nich, po-
przez odwołanie do staroruskich przedstawień „złych niewiast”, wysuwają wniosek 
o rozwiązłym życiu kobiet. Do tej samej grupy powieści o przygodach młodych Ro-
sjach edukowanych za granicą zaliczyć można Historię o Joanie i nadobnej dziewicy Eleo-
norze (История о российском купце Иоанне и о прекрасной девице Элеоноре)128. Wszystkie 
trzy wymienione utwory, choć powstały w różnych środowiskach społecznych, mają 
podobny, ale ukształtowany w odmiennych warunkach społecznych, temat – różnią 
się więc zasadniczo pod względem opracowania.

Najbardziej interesującym zabytkiem pierwszych dziesięcioleci XVIII wieku jest 
anonimowa i pozbawiona tytułu spowiedź kobiety nazwana przez badaczy Romansem 
wierszem (Роман в стихах). Bohaterka powieści, zmuszona przez okrutnego ojca do 
zawarcia niechcianego małżeństwa, potajemnie podtrzymuje po ślubie stosunki ze 
swym dawnym ukochanym, aż do czasu ich wyjawienia. Umoralniające zakończenie 
utworu, utrzymane w duchu staroruskiego porządku, choć uzasadnione, nie godzi 
się z treścią powieści, przesyconej nowymi poglądami na temat relacji obu płci. Po 
raz pierwszy w literaturze rosyjskiej kobieta otwarcie i bez lęku mówi o prawie do 
miłości i jawnie potępia władzę rodzicielską, sprzeciwiającą się jej uczuciom i wybo-
rom. Na uwagę zasługuje postać bohaterki, kobiety o silnym charakterze, zdolnej tak 
samo mocno kochać i nienawidzić, natury aktywnej, duszącej się w ramach systemu 
patriarchalnego, który wypaczył ją nie tylko od zewnątrz, ale także pod względem 
moralnym. Jest ona wiernym odbiciem nowej epoki129.

W literaturze staroruskiej nie było miejsca na rozwój liryki miłosnej – najniewin-
niejsze zbliżenie kobiety i mężczyzny poczytywano jako grzech. Wiersz Symeona 
Połockiego Z niewiastami obcowanie (Жен близость) stanowił ostrzeżenie przed fatalny-

127  Ibidem, s. 32–33; О.Б. Лебедева, История русской литературы XVIII века, Москва 2000, s. 24–29.
128  А.С. Елеонская, История русской литературы XVII–XVIII веков, Москва 1969, s. 234–236.
129  Ibidem, s. 237.
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mi następstwami, do jakich mogła doprowadzić znajomość mężczyzny z płcią pięk-
ną130. Zmiany w życiu rodzinnym, wyzwolenie kobiety z tradycyjnego odosobnienia 
oraz wprowadzenie jej w nowe formy życia towarzyskiego stymulowały rozwój liryki 
miłosnej. Sprzyjało temu procesowi wydanie nowo wprowadzoną grażdanką tłu-
maczenia zbioru listów pt. Wzory, jak różne komplimenta pisane być mają… (Приклады, 
как пишутся комплименты разные…). Książka wyjaśniała, od jakich formuł należy 
zaczynać i kończyć pisanie listu, w jaki sposób mówić o swym uczuciu do damy 
serca. Przytaczano wzory dokumentów urzędowych, korespondencji małżonków, 
zakochanych itd.131 

Z początku XVIII wieku zachowały się nieliczne wiersze miłosne pisane łamaną 
ruszczyzną autorstwa cudzoziemców przebywających w Rosji (magister Paus, Wil-
liam Mons). Utwory liryczne niemieckich poetów-amatorów pociągały czytelników 
nie tyle formą, ile poruszaną w nich tematyką miłosną132. Wkrótce jednak pojawią się 
rodzimi poeci, najczęściej ludzie świeccy, związani z dworem. Zwłaszcza na dworze, 
gdzie w życiu towarzyskim zaczyna odgrywać rolę kobieta, układanie wierszy, przede 
wszystkim zaś pieśni miłosnych, staje się modą. Liryka miłosna tego okresu, choć 
słaba pod względem artystycznym, miała niezwykle ważne znaczenie historyczno-
literackie, ponieważ otwierała przed rosyjskim czytelnikiem zupełnie nową, dotych-
czas mu nieznaną sferę życia ludzkiego – obszar przeżyć osobistych. Autorstwo nie-
których pieśni przypisywane jest córce Piotra I, przyszłej cesarzowej Elżbiecie133. Od 
tego czasu liryka miłosna staje się jednym z najpopularniejszych w Rosji gatunków 
poezji. Od niej będą zaczynać swą przygodę z literaturą wszyscy najwybitniejsi poeci 
XVIII wieku. 

2.3. Natalia Dołgorukaja – kobieta początku XVIII stulecia

W opracowaniach naukowych możemy przeczytać o ogromnej przepaści dzielącej 
staroruską kobietę, ukształtowaną w siedemnastowiecznym systemie teremowym, 
od świeckiej damy początku XVIII stulecia. Mowa tu o różnicach w zakresie kwe-
stii społeczno-prawnych i kulturowych. Przywykliśmy do jasnego i wyrazistego od-
dzielania czasów piotrowych od okresu bezpośrednio go poprzedzającego, dążąc do 
przeciwstawienia ich obu jako dwóch zdecydowanie różnych światów. Negacja staro-
ruskiej rzeczywistości na korzyść czasów nowożytnych dawała prawo do mówienia 
o wyższości kobiet epoki piotrowej nad ich matkami i babkami.

Kobieta czasów nowożytnych to postawiona na piedestale „królowa towarzy-
stwa”, wolna i dumna ze świadomości swej władzy, śmiałych spojrzeń, gracji, świa-
towości i wdzięku. To ta sama kobieta, która jeszcze wczoraj, niczym lękliwa i po-
korna pustelnica, której ideał życia ograniczał się ciasnymi ramami Domostroju, nie 

130  Ibidem, s. 226–227.
131  U. Wójcicka, Русская литература XVIII века. Эволюция жанров, Bydgoszcz 1998, s. 19.
132  О.В. Орлов, В.И. Федотов, Русская литература XVIII века, Москва 1973, s. 19–20.
133  Historia literatury rosyjskiej..., s. 194.
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wychodziła poza mur teremu. Wszystko to nosiło oczywiście charakter jakiegoś te-
atralnego piękna i zaskoczenia. Kobieta wkraczała w nową epokę nie tylko ze świe-
żymi siłami, z głębokim pragnieniem poznawania świata i nieznanych jej dotychczas 
przyjemności życia, lecz także z zapasem zbawiennego dziedzictwa moralnego, które 
mogła zabrać jako spadek poprzednich pokoleń i które stanowiło fundament jej 
przyszłego wychowania w duchu europejskim. Na progu XVIII stulecia rosyjska 
kobieta-arystokratka stała się uczestniczką życia społecznego kraju, pomyślnie ry-
walizując z płcią przeciwną o wcielanie się w nowe, nieznane jej dotąd role. Prag-
nienie przepychu, życia w zbytku, tak charakterystyczne dla dworu carskiego oraz 
najwyższych warstw społecznych XVIII stulecia, rodziło oszustwa, pochlebstwa, 
faworyzm, niszcząc stare dobre obyczaje.

Wkroczeniu Rosji na drogę „zbawiennego oświecenia” i zbliżeniu z krajami Eu-
ropy Zachodniej towarzyszyły dramatyczne kolizje we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego, uderzające w podstawy funkcjonowania państwa, pisał w latach 80. 
XVIII wieku M. Szczerbatow w pracy O zepsuciu obyczajów w Rosji (О повреждении 
нравов в России). Zdaniem autora zamach cara-reformatora na ideał kobiecego życia 
klasztornego, na religijno-moralny porządek społeczeństwa rosyjskiego nie może 
być rozpatrywany jako uzupełnienie rozwoju nauki, sztuki, rzemiosła, handlu, armii 
czy fl oty. „Wiara i przykazania boże zostały z serc naszych wykorzenione, tajemnica-
mi boskimi pogardzono”134, ubolewa M. Szczerbatow. W rezultacie utraty tej, jakże 
ważnej podpory, obyczaje zaczęły podupadać, aż uległy zupełnemu zepsuciu. 

Zainicjowane zmiany, a zwłaszcza ich powierzchowny charakter, nie w każdym 
przypadku zachwiały światem duchowym kobiety. Opuszczenie teremu, osiągnięcie 
wolności osobistej przy jednoczesnym wkroczeniu do świata salonowego, odrzu-
cenie starego narodowego stroju w celu zastąpienia go nowym, wąskim gorsetem 
i szeroką, bogato zdobioną spódnicą nie mogły wywołać gwałtownej przemiany mo-
ralności szlachcianki początku XVIII stulecia. Wolność nie jest siłą demoralizującą 
– lecz w wielu wypadkach swoboda popchnęła kobiety zamknięte przez wieki w ciszy 
moskiewskich teremów do działań niszczących kręgosłup moralny ich przodków. 
Mimo wszystko trwać będą obok nich natury czyste, niewinne, mocno zakorzenione 
w staroruskiej rzeczywistości, jej surowym systemie praw i reguł.

Wzór głęboko i prawdziwie kochającej matki i żony odnaleźć możemy w obrazie 
jednej z najbardziej zajmujących postaci kobiecych czasów nowożytnych – księż-
nej Natalii Dołgorukiej. Szkic tragicznych losów, męczeńskiej drogi życiowej Natalii 
Borysownej – przedstawicielki sławnego i zamożnego rodu Szeremietiewów, blisko 
związanego z Piotrem I, kobiety niepospolitej urody i otwartego umysłu, amatorki 
życia dworskiego i tańców, oddanej matki i wiernej żony – zawierają prace D. Korsa-

134  М. Щербатов, О повреждении нравов в России, Москва 1985, s. 1.
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kowa135, D. Mordowcewa136, K. Rylejewa137, I. Kozłowa138, T. Tołyczewej139. Odtwa-
rzając życie Natalii Dołgorukiej, poeci nie stronili od podporządkowywania prawdy 
romantycznemu kanonowi literackiemu, niejednokrotnie poetyzując ją. Niezastąpio-
ną skarbnicą wiedzy przy tworzeniu kulturowo-historycznego portretu bohaterki 
pozostają jej własne wspomnienia, obejmujące kilka lat życia.

Ród Szeremietiewów należał do tej części arystokracji moskiewskiej, która zna-
cząco przyczyniała się do wdrażania reform zapoczątkowanych przez cara Alekse-
go Michajłowicza. Ojciec Dołgorukiej – typowy przedstawiciel epoki Piotra I, za-
chował jednocześnie szacunek do staroruskiego układu życia. Choć życie domowe 
feldmarszałka było urządzone według europejskiego „ładu”, jego związki z dawną 
tradycją pozostawały głębokie i wpływały na wychowanie jego licznych dzieci. Na-
talia Borysowna, zauważa D. Mordowcew, należała do pokolenia kobiet rosyjskich, 
które od swych matek i mamek wyssały część mleka, będącego pozostałością XVII 
wieku140. Dlatego urodzona w 1714 roku córka hrabiego Szeremietiewa odznaczała 
się tymi samymi co ojciec cechami – nierozerwalnie związana z tradycją narodową 
należała jednocześnie do czasów nowożytnych zarówno ze względu na język, jak i na 
wychowanie141.

Wspomnienia księżnej Dołgorukiej przenika cudowny czar: to ciche, łagodne 
utyskiwanie strapionej duszy, porażonej w przeszłości bólem i cierpieniem. Wielka 
męczennica „z ludzkiego punktu widzenia” miała pełne prawo marzyć o szczęśli-
wym życiu w dobrobycie. Przynależność do wyższych sfer, bogactwo, zamożność, 
szacunek cara – stanowiły gwarancję pomyślnej przyszłości. Niemniej życie zamie-
rzało napisać swój własny scenariusz. Na początku Zapisków Natalii Borysownej 
pada stwierdzenie: „Nie zawsze bywają szczęśliwi dobrze urodzeni; w większości 
pochodzący ze znanych domów biedę cierpią, a nikczemnie urodzeni wychodzą na 
wielkich ludzi, stopnie wysokie i bogactwa otrzymują. O tym decyduje Bóg”142.

Najmłodsze lata hrabianki Szeremietiewnej upływały w atmosferze ciepła ro-
dzinnego. Autorka daje pełny obraz serdecznych relacji z matką okresu dzieciństwa: 
„Byłam jej droga, przynosiłam jej radość; marzyła, że gdy dorosnę, będę jej towa-
rzyszem […] w smutku i radości”143. Darząc głęboką miłością swą żywą, rozsądną 
córkę, matka nie zapomniała o zapewnieniu jej odpowiedniego wychowania. Za-
proszona w tym celu do domu Szeremietiewów niemiecka guwernantka zajęła się 

135  Д. Корсаков, Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая, „Исторический вестник” 1886, t. 23, nr 2, 
s. 263–282.

136  Д. Мордовцев, Русские женщины...
137  K. Rylejew poświęcił Dołgorukiej jedną ze swoich Dum (XX) – Наталья Долгорукова.
138  I. Kozłow poświęcił Dołgorukiej poemat Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая.
139  Т. Толычева, Наталья Борисовна Долгорукова и березовские ссыльные, Москва 1874.
140  Д. Мордовцев, Русские женщины..., s. 244–245.
141  J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 333.
142  Н.Б. Долгорукова, Своеручные записки [w:] Записки и воспоминания русских женщин XVIII–первой 

половины XIX века, red. A.H. Cахаров, Москва 1990, s. 42.
143  Ibidem, s. 43.



Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze86

edukacją małej hrabianeczki, zyskując jej sympatię i szczere przywiązanie. Wesołe 
usposobienie księżnej Anny Szeremietiewnej, bogactwo, szeroki krąg wysoko posta-
wionych krewnych były zachętą do uczestnictwa w życiu towarzyskim rosyjskiego 
dworu, od którego panna nie uchylała się. Nieoczekiwana śmierć najwierniejszej 
powierniczki – matki – w czternastym roku życia Natalii skutkowała wycofaniem się 
na pewien czas z wielkiego świata. Nieustępujący smutek, przygnębienie eskalowały 
osobisty dramat bohaterki, o którym pisze: „To pierwsze nieszczęście, które mnie 
spotkało”144. Zamknąwszy się w samej sobie, wypracowała tę powagę zapatrywań, 
hart ducha i męstwo woli, które w przyszłości pozwolą jej heroicznie przejść przez 
ciężkie koleje losu. Postanowiła powstrzymać się od zbytecznych zabaw, by jej nie 
porwały. „Wówczas dbano o dobrą reputację. Czarowałam młodość swą umysłem, 
trzymałam na uwięzi swe pragnienia, zakładając, że jeszcze nadejdzie czas uciechy”145. 

Młodość ostatecznie wzięła górę. Jakkolwiek ciężkie przeżycie stanowiła dla Na-
talii Borysowny utrata matki, a głęboka rozpacz nie pozwalała obejrzeć się wstecz, 
niemniej wielki świat mamił ją obietnicami wspaniałej przyszłości u boku księcia 
z bajki. Powtórne wejście Natalii w życie dworskie po dwuletniej przerwie zaowo-
cowało licznymi oświadczynami, raz po raz odrzucanymi przez dumną hrabiankę. 
Ostatecznie wybór padł na Iwana Dołgorukiego, człowieka wątpliwej reputacji, któ-
rego czułe dziewczęce serce namiętnie pokochało. Początek zapowiadał się wspania-
le. Istotnie, wychodząc za mąż za Dołgorukiego, miała stać się Natalia najważniejszą 
osobą w kraju po imperatorze i jego wybrance – Katarzynie Dołgorukiej. 

Wszyscy krzyczeli: „Ach, jaka ona szczęśliwa!”. Moim uszom nie sprawiało przykrości to 
echo; […] Zdawało się, że nic mi nie brakuje; kochany człowiek obok, z założeniem, że ten 
związek miłości do śmierci będzie nierozerwalny, do tego przyrodzone honory, bogactwo, 
szacunek wszystkich ludzi: każdy szuka mojej przychylności i ubiega się o moją protekcję; 
pomyślcie, dziewczyna w wieku piętnastu lat tak uradowana!. Myślałam, że cała sfera niebieska 
zmieniła się dla mnie146. 

Świętowane w Wigilię Bożego Narodzenia 1729 roku zaręczyny młodych mia-
ły formę uroczystości państwowej. Kosztowności, pierścionki, futra, drogie tkaniny 
– lista prezentów, którymi obsypano narzeczoną, nie miała końca. Ona sama łudziła 
się, że „wszystko to jest solidne i na wieki trwać będzie, nie wiedząc, że w tutejszym 
świecie nie ma nic solidnego, wszystko jest nietrwałe”147. W tym samym czasie, gdy 
hucznie obchodzono zaręczyny carskiego ulubieńca z jego narzeczoną, dorównująca 
młodością i urodą Szeremietiewej, nieszczęsna księżna Mienszykowa cztery tysiące 
wiorst od Petersburga męczyła się w przedśmiertnej agonii – i nikt o tym nie wie-
dział, choć może niektórzy dostojnicy dworu o niej wspominali, widząc młodego 

144  Ibidem.
145  Ibidem, s. 43–44.
146  Ibidem, s. 44.
147  Ibidem, s. 45.
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imperatora u boku drugiej narzeczonej, siostry Iwana – księżnej Katarzyny Dołgo-
rukiej. Niedługo później sama Natalia przekona się o przewrotności losu. 

Od Bożego Narodzenia 1729 roku do końca stycznia 1730 roku – tyle trwało 
szczęśliwe życie Natalii Borysowny. Wiadomość o śmierci cara Piotra II zabiła w niej 
nadzieję na pomyślne życie u boku męża: „ach, zginęłam, zginęłam”148, krzyczała 
przez łzy, mając świadomość, iż każdy faworyt po śmierci swego imperatora odcho-
dzi w zapomnienie. 

Ze mną stało się tak, jak z synem Dawida Natanem: skosztował miodu i trzeba było umrzeć. 
Tak się stało i ze mną: za dwadzieścia sześć dni pomyślnych lub – można powiedzieć – ra-
dosnych czterdzieści lat po dziś dzień cierpię; za każdy dzień po dwa lata prawie wypada149.

Nie wszystko było stracone – nie była jeszcze żoną carskiego faworyta skazanego 
na śmierć według obyczaju wieku. Zerwanie zaręczyn, równoznaczne z przecięciem 
więzi łączącej ją z Dołgorukimi, zapowiadało możliwość znalezienia innej, niegor-
szej partii, do czego kategorycznie przekonywali ją krewni. To przełomowe wyda-
rzenie pozwoliło na ujawnienie pierwszych cech szlachetnego charakteru Natalii Bo-
rysowny. W dostojniku dworu, wybrańcu carskim zakochane oczy panny dostrzegły 
przede wszystkim człowieka, którego raz umiłowawszy, uwielbiła bezgranicznie. 

Gdy był sławny – miałam wyjść za niego z radością, a gdy popadł w niełaskę – odmówić mu? 
Z taką niegodziwą radą nie mogłam się zgodzić […]. Nie tak mnie wychowano, bym dziś 
kochała jednego, a jutro drugiego […]. Udowodniłam światu, że jestem wierna miłości150.

Samodzielna decyzja Dołgorukiej okupiona została wysoką ceną: trzymający się 
na uboczu ród Szeremietiewów w obawie przed gniewem carowej nie udzielił nie-
szczęsnej niewieście skazanej na zesłanie duchowego czy materialnego wparcia. 

Uczucie miłości, świadomość moralnego obowiązku zakorzeniły się w niej zbyt 
mocno, by nie oburzać się wspomnianymi radami krewnych. Teraz stało się najbar-
dziej widoczne, jak nieporównywalnie wysoko stała nad swymi doradcami Natalia 
Borysowna, ta całkowicie niepraktyczna i osamotniona panna, czerpiąca siłę z głębi 
swej czystej duszy. Legenda głosi, iż sama Anna Iwanowna nakłaniała poddaną do 
odrzucenia narzeczonego, obiecując w zamian bardziej zasłużonego i godziwego 
adoratora. Padłszy do nóg carowej, Natalia Borysowna nie błagała o ułaskawienie 
nieszczęsnego Iwana, a jedynie możliwość pozwolenia na ślub i towarzyszenia mę-
żowi w jego drodze życiowej. 

Uroczystość zaślubin odbywała się w zupełnie odmiennych okolicznościach od 
zaręczyn. Atmosferę przygnębienia pogłębiał smutek panny młodej z powodu utraty 
niedawnych przyjaciół, bliskich. Pozostawiona samej sobie w tym jednym z najważ-
niejszych dni życia pisała: „Sam Bóg wydawał mnie za mąż; nikogo więcej przy mnie 

148  Ibidem, s. 46.
149  Ibidem, s. 45.
150  Ibidem, s. 57.
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nie było”151. Dopełnienie obrazu stanowi demonstracja uczuć panny młodej przed 
opuszczeniem rodzinnego domu: „i barbarzyńca ulitowałby się, widząc moje łzy; 
i ściany domu mojego ojca pomagały mi płakać”152.

Śmierć cara zakończyła szczęśliwy etap życia Natalii Borysowny. Na rozkaz Anny 
Iwanowny zesłano Dołgorukich do syberyjskiego Bieriezowa, dokąd trochę wcześ-
niej oni sami zesłali razem z rodziną obalonego Mienszykowa. Życiowo niedoświad-
czona księżna udała się w daleką podróż bez najpotrzebniejszych rzeczy, pieniędzy, 
w ciężkich chwilach znajdując oparcie w swej oddanej guwernantce, od której po-
życzyła niewielką sumę. Trudne warunki podróży na Syberię (długa i uciążliwa dro-
ga, przeprawa przez rzekę) były ponad siły szczerze kochającej Natalię Borysowną 
opiekunki-Niemki. 

Moja wychowawczyni, której zostałam przez matkę przekazana, nie chciała mnie pozostawić, 
ze mną do wsi jechała; myślała, że tam zły czas przeżyjemy; jednakże nie tak się stało, jak 
myślałyśmy, i musiała mnie zostawić. Ona – człowiek z obcego kraju – nie mogła znieść tych 
surowych warunków153.

Wydawać by się mogło, że to również ponad siły rozpieszczonej córki feldmar-
szałka, znakomicie wykształconej, władającej obcymi językami amatorki tańca i we-
sołych zabaw. Owe uciążliwości podróży, nie do zaakceptowania przez guwernant-
kę-cudzoziemkę, okazały się możliwe do zniesienia dla wychowanej w komforcie 
księżniczki, niedawno obchodzącej szesnaste urodziny. Nie uskarża się na los, gdy 
zmuszeni są nocować w polu, w lesie, pośród bagnistych terenów, raz po raz nękani 
napadami rozbójników. 

Wspomnienia księżnej Dołgorukiej urywają się po dotarciu do miejsca przeby-
wania zesłanych – Bieriezowa, gdzie „nic się nie rodzi, ani zboże, ani owoce – nawet 
kapusta […]. Zboże dostarczane jest drogą wodną z odległości tysiąca wiorst”154. 
W takiej oddalonej od świata, półciemnej, pokrytej śniegiem mogile zaszyła się wier-
na pierwszej miłości Natalia Borysowna, spędzając tu najlepsze lata swego życia. 
Jednak nawet tu, na Syberii, nie zapomina księżna o swej wysokiej pozycji, nieraz 
poirytowana brakiem własnej służącej.

Na tle kłótliwej rodziny Dołgorukich wyróżnia się księżna łagodnością charak-
teru, cierpliwością, wielką ofi arnością i męstwem. Bez względu na to, jak ciężko jej 
było, ból i cierpienie swe ukrywała przed ukochanym mężem: „Jemu i tak ciężko, że 
sam cierpi, przy tym jeszcze mnie widzi, że dla niego ginę. Nie byłam uczestniczką 
ich radości, a w smutku jestem im towarzyszem”155. Liczyła na swe pogodne usposo-
bienie, dzięki któremu każdemu mogła oddać przysługę. „Wolę sama cierpieć, lecz 

151  Ibidem, s. 51.
152  Ibidem.
153  Ibidem, s. 58.
154  Ibidem, s. 65.
155  Ibidem, s. 53.
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towarzysza mego nie mogę oglądać bez winy cierpiącego”156, pisała. Jakże bezgra-
niczna, pełna ofi ary i poświęcenia miłość małżeńska wypływa z tych słów kobiety 
– księżnej Dołgorukiej, która jednocześnie sama bezgranicznie cierpi całym swym 
jestestwem.

W charakterze Natalii Dołgorukiej, podobnie jak w przypadku jej ojca, stare 
i nowe organicznie się przeplatało. Przynależność bohaterki ze względu na cechy 
osobowości do dwóch światów nie pociągała za sobą utraty wewnętrznej jedności 
– zauważa J. Łotman – lecz wytworzyła szczególną monolityczność charakteru. Zna-
lazło to wyraźny oddźwięk w jej stosunku do religii, która w dużej mierze wypływała 
z przyzwyczajenia i tradycji oraz zlewała się z życiem codziennym. Religii, w której 
kosztem zmarginalizowania poszukiwań duchowych na plan pierwszy wysuwa się 
system tradycyjnych gestów i rytuałów. W tym kręgu memuarystka wyróżniała się 
autentycznością i głębią uczucia religijnego, naczelnego fi laru jej drogi życiowej i za-
chowania codziennego. Utrata materialnych wartości życia zrodziła w niej eksplozję 
duchowości. 

Życie nie zdołało złamać księżnej Dołgorukiej. Umocniona przez wiarę przyj-
mowała na siebie kolejne ciosy losu, do końca pozostając wierną towarzyszką męża. 
Wszystkiego się wyrzekła – zaszczytów, bogactwa, krewnych – w imię niewinnej 
miłości, której nie powstydziła się ani przed Bogiem, ani przed całym światem. „Wy-
dawało mi się, że on dla mnie się urodził, a ja dla niego, i nie możemy bez siebie 
żyć”157. Oddana żona nie zawaha się nakreślić zidealizowanego portretu małżonka, 
wizerunku świętego męczennika. Tworząc niemalże jego żywot na kolejnych kartach 
swoich wspomnień, pisze o nim: „mój towarzysz”, „mój współcierpiętnik”. I kiedy 
księżna retrospektywnie przeglądając życie, opisywała swego lekkomyślnego męża 
jako męczennika, kierowała się nie tylko miłością do niego. Musiała dostrzec w nim 
coś, co w nim rzeczywiście było, lecz objawiło się jedynie w chwili kaźni158.

Miałam w nim wszystko: i miłościwego męża, i ojca, i nauczyciela, i troszczącego się o moje 
zbawienie. Uczył mnie modlitwy Bożej, uczył mnie litować się nad biednymi; nakłaniał do 
dawania jałmużny, zawsze księgi Pisma Świętego czytał, bym słowo Boże znała […]. On – 
fundament mej dzisiejszej pomyślności; tego, że szczęściem mym jest to, iż we wszystkim 
zgadzam się z wolą Bożą i za wszystkie bieżące nieszczęścia Bogu składam podziękowania; on 
nauczył me serce za wszystko Bogu być wdzięczną. Ze swej natury każdą cnotę miłował, choć 
w przepychu żył; lecz nikomu krzywdy nie wyrządził i nikogo niczym nie obraził159.

156  Ibidem, s. 63.
157  Ibidem, s. 57.
158  Książę Iwan Dołgorukij z niebywałym męstwem zniósł swoją kaźń – z rozkazu carowej Anny 

Iwanowny został poćwiartowany w Niżnym Nowgorodzie. Podczas męczarni modlił się gorąco do Pana 
Boga.

159  Н.Б. Долгорукова, op.cit., s. 65–66.
Całkowicie odmienny portret Iwana Dołgorukiego z czasów młodości kreśli książę Szczerbatow: 

„Książę Iwan Dołgoruki był młody, lubił rozpustne życie i był miotany wszystkimi namiętnościami, 
jakim poddani są młodzi ludzie niemający powodów, by je powściągać. Pijaństwo, przepych, cudzołó-
stwo, gwałty zastąpiły poprzedni porządek. Jako przykład powiem, że upatrzył on sobie albo – lepiej 
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Nie sposób nie zwrócić uwagi również na oryginalny styl języka wspomnień, 
stanowiący świadectwo tego, jak mówiła i potrafi ła pisać reprezentantka elity pierw-
szej połowy XVIII stulecia. Na kolejnych stronach utworu autorka posługując się 
językiem staroruskim, nie stroni od włączania w tekst słów-zapożyczeń czasów no-
wożytnych. We fragmencie poświęconym ceremonii pogrzebowej Piotra II czytamy: 

[…] w tej liczbie szedł również mój narzeczony przed trumną, niósł na poduszce wstęgę 
i dwóch asystentów prowadziło go pod ręce. Nie mogłam go oglądać z żalu w takim stanie: 
opończa żałobna bardzo długa, krepa na kapeluszu do ziemi, włosy rozpuszczone, sam taki 
blady, że żadnego życia w nim nie ma. Zrównawszy się z moimi oknami, spojrzał płaczącymi 
oczami z tym znakiem czy miną: kogo chowamy? Ostatni, ostatni raz odprowadzam. Byłam 
tak nieprzytomna, że upadłam na okno: nie mogłam ze słabości usiedzieć.

Warto zauważyć, iż w przytoczonym fragmencie, spod pióra autorki wychodzi tekst 
wysoko artystyczny, w którym – zauważa J. Łotman – wizualne obrazy życia co-
dziennego oraz realia łączą się ze zwrotami retorycznymi. Uwagę przykuwa zdanie: 
„Kogo chowamy? Ostatni, ostatni raz odprowadzam”, w którym dostrzegamy przej-
ście od pierwszej osoby liczby mnogiej do liczby pojedynczej oraz nieumotywowa-
ne powtórzenie („ostatni, ostatni raz”). Zdaniem badacza pierwszy fragment wy-
powiedzi jest cytatem ze słynnej, wszystkim znanej mowy Teofana Prokopowicza, 
wygłoszonej podczas ceremonii pogrzebowej Piotra I. Z kolei drugi z nich stanowi 
bezpośredni wykrzyknik, wyrażający osobisty ból memuarystki. Również ostatnia 
scena – upadania rozżalonej Natalii Borysowny na okno – nie mogła być napisana 
ręką kobiety okresu staroruskiego. Spisywane w 1762 roku wspomnienia noszą wy-
raźny oddźwięk nowego stosunku do własnych uczuć160.

Przygniatana kolejnymi krzyżami życiowymi memuarystka nie występuje przeciw-
ko Sądowi Bożemu, lecz pokornie mu się poddaje. Nie demaskuje również ludzkiej 
niesprawiedliwości, obiecując opisywać wyłącznie swoje nieszczęścia. Swoim życiem 
Natalia Borysowna udowodniła, iż nieszczęście, smutek mogą raczej zabić rosyjską 
kobietę, niż ją pokonać, odnieść nad nią zwycięstwo. Dlatego pamięć o księżnej na 
zawsze wpisała się w rosyjską historię. 

powiedziawszy – wziął sobie dla czynienia nierządu miedzy innymi żonę K.N.T. z domu G… i nie tylko 
bez żadnego ukrywania żył z nią, ale w czasie swych częstych wizyt u K.T. z innymi swoimi młodymi 
wspólnikami pił ponad miarę, bił i wyzywał męża, który był wówczas ofi cerem kawalergardów w stopniu 
generała-majora i który cierpliwie wstyd swój z powodu cudzołóstwa żony znosił. I mnie się zdarzało 
usłyszeć, że pewnego razu będąc w domu owego K.T., po obrzuceniu go wieloma przezwiskami, chciał 
go wreszcie wyrzucić przez okno.[…] Ale zaspokojenie swojej żądzy z jedną lub wieloma nie zadowalało 
go, zgoda kobiety na cudzołóstwo odbierała mu część przyjemności i czasami zaciągał on do siebie ko-
biety, które z szacunku do jego matki przyjeżdżały, i gwałcił”. М. Щербатов, op.cit., s. 39.

160  J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 337–338.



III. Literatura jako świadectwo życia szlachcianki

1. Rola pamiętnikarstwa i epistolografi i

1.1. Pamiętnik jako gatunek literacki

Wśród wielu zagadnień związanych z badaniami nad pamiętnikarstwem istotne wy-
daje się pytanie o jego związki z literaturą. W celu bliższego naświetlenia problemu 
niezbędne jest przywołanie kilku różnych defi nicji pamiętnika.

Według Małego słownika języka polskiego pamiętnik to „utwór literacki pisany 
w pierwszej osobie w formie wspomnień narratora”1. Autorzy Podręcznego słownika 
terminów literackich defi niują pamiętnik jako „relację o wydarzeniach, których autor 
był uczestnikiem. Pamiętnik opowiada o faktach z pewnej perspektywy czasowej, na 
nie też kładzie główny nacisk, nie zaś na świat intymny opowiadającego. Zdarzenia 
w pamiętniku relacjonowane są chronologicznie […]”2. Z kolei Encyklopedia powszech-
na PWN określa pamiętnik jako 

utwór epicki będący relacją o przeszłych wydarzeniach ich uczestnika lub świadka; ma charak-
ter zapisu dokumentalnego, utrwalającego obyczaje, stosunki polityczne, społeczne, kulturo-
we (L. de Saint Simon), koncentruje się na opisie własnych losów autora lub jest wyznaniem 
jego przeżyć wewnętrznych (św. Augustyn, J.J. Rousseau)3.

Słownik gatunków literackich defi niuje pamiętnik jako 

gatunek paraliteracki, będący prozatorską relacją z wydarzeń rozgrywających się w przeszło-
ści, podanych w porządku chronologicznym, w których brał udział lub które obserwował au-
tor-narrator dzieła. Ze względu na dystans czasowy spisywanej relacji górę może wziąć nie tyle 
obiektywne przedstawienie wydarzeń historycznych, co bardziej subiektywne ustosunkowanie 
się do nich osoby autora-sprawozdawcy, co uwidocznione jest zazwyczaj w dwuwarstwowej 
konstrukcji prowadzonej w pierwszoosobowej narracji4.

Pamiętnik jest najczęściej spotykanym ogólnym pojęciem określającym utwór 
o charakterze wspomnieniowym. Przytoczone wyżej defi nicje pozwalają na wyod-
rębnienie kilku wspólnych cech. Po pierwsze, autor pamiętnika jest zarówno jego 
narratorem, jak i głównym bohaterem, określającym punkt widzenia zdarzeń. Po 
drugie, przedstawione w nim wydarzenia z założenia powinny być rzeczywiste, a nie 

1  Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Warszawa 1968, s. 533.
2  Podręczny słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Warszawa 1993, s. 165. 
3  Encyklopedia powszechna PWN, wyd. 3, Warszawa 1985, t. 3, s. 451.
4  Słownik gatunków literackich, red. M. Bernacki, M. Pawlus, Bielsko-Biała 2005, s. 265.
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fi kcyjne (maksymalne ograniczenie fi kcji literackiej). Po trzecie, zadaniem autora jest 
stworzenie autobiografi i, a nie dzieła historycznego.

W obrębie literatury pamiętnikarskiej wiele pojęć jest względem siebie synoni-
micznych, np. „literatura pamiętnikarska” i „literatura wspomnieniowa”. Używając 
terminu „pamiętnik”, często mamy na myśli dział piśmiennictwa, wokół którego 
skupione są trzy najważniejsze podgatunki: autobiografi a, dziennik i pamiętnik 
(wspomnienia). Regina Lubas-Bartoszyńska słusznie zauważa, że są one stosowane 
wymiennie zarówno w pracach naukowych, jak i artykułach popularnych5. W bada-
niach nad pamiętnikarstwem poszczególne podgatunki ze względu na ich płynność 
traktuje się jako tzw. zbiory rozmyte. Swój początek miały one w naukach matema-
tycznych i przyrodniczych, by z czasem znaleźć zastosowanie w dziedzinie nauk hu-
manistycznych, w tym genologii. O ich użyciu w naukach humanistycznych traktują 
prace Tadeusza Dąbrowskiego i Stefana Sawickiego6. W Teorii zbiorów rozmytych i jej 
zastosowaniach w naukach społecznych T. Dąbrowski pisze:

Zamiast sztywnego, a przeto mało plastycznego i często niestosowalnego pojęcia klasycznego 
należenia do zbioru, otrzymujemy w teorii zbiorów rozmytych daleko bardziej operatywne 
pojęcie stopniowalności należenia przedmiotu do zbioru, a więc dopuszczającego rozmaite 
formy pośrednie7.

A zatem nie można podać dokładnego kryterium przynależności podgatunku do 
konkretnego zbioru, gdyż elementy jednego z nich nakładają się na inne.

Ustalenie miejsca pamiętnikarstwa na tle literatury przysparza badaczom wiele 
problemów. Pierwsza grupa (Lidia Łopatyńska, Dziennik osobisty, jego odmiany i prze-
miany; Jadwiga Rytel, Pamiętniki Paska na tle pamiętnikarstwa staropolskiego; Marian Kacz-
marek, Szkice z typologii pamiętnikarstwa staropolskiego w XVI w. w Polsce; Roch Sulima, 
Literatura jako dokument) zalicza pamiętniki do kręgu literatury pięknej, niekoniecznie 
posiadającej wielkie walory artystyczne. W przekonaniu Wissariona Bielińskiego pa-
miętniki miały wiele wspólnych cech z powieściami. Twierdził, że „stanowią one 
jak gdyby ostatnią granicę w obrębie powieści, zamykając ją sobą”8. Druga grupa 
(Stefania Skwarczyńska, O pojęciu literatury stosowanej) widzi miejsce pamiętnikarstwa 
wśród tak zwanej literatury funkcjonalnej, użytkowej, stosowanej. W tym ujęciu pa-
miętnikarstwo, choć pozbawione prawa przynależności do czystej literatury pięknej, 
powinno być włączone w zakres badań literackich. W ten sposób zostanie ono po-
traktowane w niniejszej pracy. Jeszcze inni znawcy tematu (R. Lubas-Bartoszyńska, 
Bronisław Gołębiowski) traktują literaturę pamiętnikarską jako formę piśmienni-
ctwa przechodzącą ze sfery literatury użytkowej na obszar literatury pięknej. Przy 

5  R. Lubas-Bartoszyńska, Style wypowiedzi pamiętnikarskiej, Kraków 1983, s. 6.
6  T. Dąbrowski, Teoria zbiorów rozmytych i jej zastosowanie w naukach społecznych, „Prakseologia” 1978, 

nr 1/65, s. 74; S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfi kacyjne, typologiczne, politypiczne [w:] Problemy metodolo-
giczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 204–210.

7  T. Dąbrowski, op.cit., s. 74
8  s. Машинский, О мемуарно-автобиографическом жанре, „Вопросы Литературы” 1960, nr 6, s. 137.
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czym literaturze pięknej bliższe są dzieła literatów, podczas gdy wspomnienia osób 
spoza tego kręgu pozostają w granicach paraliteratury. Dla B. Gołębiowskiego pa-
miętnikarstwo jest „rodzajem literatury dokumentalnej, często nie pozbawionej wa-
lorów artystycznych”9.

Pamiętnik i autobiografi a traktowane są zazwyczaj jako pojęcia synonimicz-
ne. Ich granice są bardzo płynne i nieostre. Niemałą trudność sprawia badaczowi 
uchwycenie cech wspólnych i rozłącznych jednostek zbioru „pamiętnik” i „autobio-
grafi a”. Jedna z defi nicji mówi, że autobiografi a lub pamiętnik to „opis (grafi a) życia 
jednostki (bios), przez nią samą”10. Podobną defi nicję wysuwa Jean Starobinski, dla 
którego autobiografi a to „biografi a osoby napisana przez nią samą”11. Roy Pascal 
przyporządkowuje pamiętnikowi bardziej publiczne treści, podczas gdy autobiogra-
fi i – prywatne. Ponadto dowodzi, że nie istnieje autobiografi a pozbawiona treści pa-
miętnika i nie ma pamiętnika bez informacji autobiografi cznej. Jeśli w autobiografi i 
autor stara się skupić na sobie samym, swoich dokonaniach, przeżyciach, myślach, 
to w pamiętniku jego uwaga skierowana jest w stronę świata zewnętrznego, konkret-
nych wydarzeń o charakterze historyczno-kulturowym12. Na ich tle autor ukazuje 
swoją osobę. Podobny pogląd prezentuje Karol Irzykowski, traktując pamiętnik jako 
świadectwo czasów, zawierające maksimum autentyczności i minimum życia, a w au-
tobiografi i doszukując się relacji pojedynczych osób o własnych losach13. Zdaniem 
niektórych teoretyków pamiętnikarstwa autobiografi a jako gatunek literacki nie ist-
nieje. Na takim stanowisku stoi między innymi Georges Gusdorf, wskazujący na 
niemożliwość rozszczepienia się autora (narratora) na obiekt obserwujący i podmiot 
obserwowany14.

Autobiografi a i pamiętnik pisane są najczęściej w formie rozdziałów składają-
cych się na wewnętrznie uporządkowaną całość. Dystans czasowy pomiędzy prze-
biegiem zdarzeń a momentem ich spisania sprawia, że są one przez autora odtwa-
rzane. Dziennik z kolei sporządzany jest na bieżąco, w krótszych lub dłuższych 
odstępach czasu. Jak słusznie zauważa R. Lubas-Bartoszyńska, modelowy dziennik 
wyklucza tak charakterystyczny dla pamiętnika czy autobiografi i wzajemny zwią-
zek między przeszłością i teraźniejszością polegający na próbie rekonstruowania 
i interpretacji przeszłości z perspektywy teraźniejszości15. Jednocześnie teoretycy 
(R. Pascal, K. Irzykowski) wskazują na usługową funkcję dziennika wobec pamięt-
nika. Zapis zdarzeń, refl eksji, stanów psychicznych zawartych w dzienniku ma sta-
nowić rdzeń późniejszego pamiętnika lub dzieła. Dzięki temu rdzeniowi wzrasta 
stopień wiarygodności wspomnień. 

9  B. Gołębiowski, Pamiętnikarstwo i literatura. Szkice z socjologii kultury, Warszawa 1973, s. 61.
10  G. Misch, A History of  Autobiography in Antiquity, Cambridge, Mass. 1951, s. 5.
11  J. Starobinski, Styl autobiografi i, „Pamiętnik Literacki”, LXX, 1979, z. 1, s. 307.
12  R. Pascal, Design and Truth in Autobiography, London 1960, s. 5.
13  K. Irzykowski, Autobiografi zm [w:] Słoń wśród porcelany; Lżejszy kaliber, Kraków 1976, s. 146.
14  G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografi i, „Pamiętnik Literacki”, LXX, 1979, z. 1, s. 261.
15  R. Lubas-Bartoszyńska, op.cit., s. 27.
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Wśród rosyjskich szlachcianek bardzo wcześnie, gdyż już w dzieciństwie, rodzi-
ła się konieczność przelewania swoich myśli, uczyć, spostrzeżeń na papier w for-
mie dziennika. Z czasem potrzeba nasilała się, nie ustępując aż do śmierci. Dlatego 
u podstaw Wspomnień (Воспоминания) Zofi i Kapnist-Skalon, typowej prowincjonalnej 
szlachcianki połowy XIX wieku, leżą dzienniki spisywane w latach jej młodości. 
Niezliczona liczba imion, nazwisk, nazw miejsc, wszelakich wypowiedzi, a nawet 
wierszy zachowana w pamięci Anny Kern pozwala przypuszczać, że autorka mo-
gła się posługiwać przy tworzeniu Wspomnień (Воспоминания) własnymi notatka-
mi czy dziennikami z przeszłości. A. Kern posiadała dwa, niepozostające jednak 
w ścisłym związku ze wspomnieniami, dzienniki – Dziennik dla odpoczynku (Дневник 
для отдохновения) 1820 roku i Opowiadanie o wydarzeniach w Petersburgu… (Рассказ 
о событиях в Петербурге…) 1861 roku. Oba one, choć nieprzeznaczone do druku, 
opublikowane zostały wiele lat po ich napisaniu. Łączy je jedna wspólna cecha – to 
dzienniki-listy, skierowane do określonych odbiorów, z którymi autorka dzieli się 
swoimi myślami, przeżyciami i obserwacjami. Owa forma nie stanowi tu przypad-
ku. Obcowanie z książkami, uprawianie korespondencji od wczesnych lat dzieciń-
stwa czyniły styl epistolarny bliski sercu A. Kern. Podobnie Pamiętniki Katarzyny 
Daszkow, powstałe między jesienią 1805 roku a ostatnimi miesiącami 1806 roku, nie 
były wyłącznie projekcją zawodnej pamięci, zauważa Marta Wilmot. Ich sporządze-
nie poprzedził proces skrupulatnych poszukiwań w prywatnym archiwum księżnej, 
z kolekcjonerską pasją przechowującej wszystko, co wpadło w jej ręce. Uchroniła od 
zniszczenia własną rozległą korespondencję, dzienniki, raporty i sprawozdania, a na-
wet sekretne bileciki opatrzone uwagą, iż po przeczytaniu winny ulec zniszczeniu16. 
U podstaw wspomnień Katarzyny Suszkowej leży również dziennik – tekst osobistej 
dziewczęcej spowiedzi, adresowany w latach 1836–1837 do Marii Baggowut z domu 
Chowańskiej. Niespodziewana śmierć przyjaciółki przerwała wczesne doświadcze-
nie spisywania autobiografi i, pozostawiając dokument w rękach autorki. K. Suszko-
wa prawdopodobnie ukrywała go przed bliskimi17.

Alain Girard w pracy Le journal intime dzieli dzienniki na „les journaux externes” 
(dziennik zewnętrzny) czy „les chroniques quotidiennes” (kronika), odnoszące się 
do świata zewnętrznego, oraz „les journaux intimes” (dziennik intymny, osobisty), 
traktujące o świecie podmiotowym autora. W większości dzienników intymnych 
przewija się temat własnej samotności autora, dążenia do poznania swego wnętrza. 
Stanowią one próbę odpowiedzi na pytania „kim jestem” i „jaki jestem”18. Dziennik 
osobisty XVIII stulecia nosił charakter klasowy, królując wśród warstw wykształ-
conych, którym umiejętność czytania i pisania nie sprawiała poważnych proble-
mów. Bywał traktowany jako rozmowa z wyidealizowanym przyjacielem; mógł mieć 
jednego, stałego adresata, darzonego przez autora wyjątkowym zaufaniem. Tak na 

16  K. Daszkowa, Pamiętnik księżny Daszkow damy honorowej Katarzyny II cesarzowej Wszechrosji, 
tłum. E. Wassongowa, Kraków 1982, s. 21–23.

17  Е. Сушкова, Записки, Москва 2004, s. 19.
18  R. Lubas-Bartoszyńska, op.cit., s. 29.
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przykład Lew Tołstoj zaglądał do dziennika żony, raz po raz dopisując odpowiedzi 
na sprawy dotyczące ich wzajemnych relacji. Zdaniem L. Łopatyńskiej w każdym 
wypadku, gdy mowa o dzienniku intymnym, będziemy mieli do czynienia „z formą 
elitarną, z formą bądź ściśle związaną z kroniką rodzin arystokratycznych, z formą 
salonowego ćwiczenia w introspekcji, z formą wreszcie rachunku sumienia, wymaga-
jącą głębokiego życia religijnego”19. Do najczęściej spotykanych należą tzw. dzienni-
ki mieszane, skoncentrowane zarówno na świecie zewnętrznym, jak i podmiotowym 
– intymnym. Istnieje ponadto grupa dzienników jednotematycznych, jak dzienniki 
podróży, dzienniki artystów, dzienniki matek. 

1.2. Początki rozwoju pamiętnikarstwa

Pamiętnikarstwo nierozerwalnie wiąże się z narodzeniem indywidualizmu, dążeniem 
do wyodrębniania siebie spośród całej masy podobnych istot, uzyskaniem świado-
mości własnej odrębności i niepowtarzalności. Jako gatunek wypowiedzi człowieka 
o samym sobie wyrasta z cywilizacji świata zachodniego. Pewne cechy autobiografi i 
w piśmiennictwie staroruskim występują w Pouczeniu (Поучение) Włodzimierza Mo-
nomacha; luźne nawiązania do życia autorów znajdujemy w Prośbie Daniela Więźnia 
(Моление Даниила Заточника), w kilku ustępach listów Iwana Groźnego do Kurbskie-
go, w rozdziale LXIV Domostroju (Домострой) zawierającym pouczenie popa dla syna 
(połowa XVI wieku), w Historii Kazańskiej (Казанская история) (1564–1565). Zdaniem 
Witolda Jakubowskiego pierwszą w pełni ukształtowaną autobiografi ą piśmienni-
ctwa staroruskiego był Żywot (Житие) protopopa Awwakuma20. Jego nowatorstwo 
polega na fakcie wyniesienia ponad tradycyjną formę literacką żywota świętego opo-
wieści o własnym życiu. Elementy autobiografi zmu przewijają się i w innych pis-
mach Awwakuma – w suplikach do cara, epistołach do współwyznawców, listach do 
przyjaciół i rodziny, traktatach teologicznych, homiliach, wykładniach Pisma Świę-
tego. Analiza utworu pod kątem przynależności gatunkowej przeprowadzona przez 
W. Gusiewa wykazała, iż niewielka liczba wyznaczników nie pozwala na jednoznacz-
ne odniesienie Żywota do gatunku autobiografi i. Badany tekst stanowi w przekonaniu 
badacza syntezę różnorodnych elementów literatury staroruskiej, a więc utworów 
dydaktycznych, homilii, pouczeń, żywotów świętych oraz nowelistyki obyczajowej 
i ustnej gawędy ludowej21.

Choć pod względem kompozycji utwór protopopa nawiązuje do tradycyjnego, 
złożonego z trzech części, wzorca żywota świętego: 1) wstępu, utrzymanego w pa-
negirycznym tonie, 2) właściwej biografi i i 3) opisu cudów, zaistniałych po śmierci 

19  L. Łopatyńska, Dziennik osobisty, jego odmiany i przemiany, „Prace Polonistyczne” seria VIII, 
1950, s. 263.

20  W. Jakubowski, Żywot protopopa Awwakuma przez niego samego nakreślony i wybór innych pism, Warszawa 
1972, s. 81.

21  В.И. Гусев, О жанре Житья протопопа Аввакума [w:] Труды отдела древнерусской литературы, XV, 
s. 192–202.
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świętego przy jego zwłokach22, to jednak w opowieściach o przebytych bojach i udrę-
kach autor pozwala sobie na uwolnienie emocji. Wtedy też narracja przybiera cha-
rakter gawędy, przeplatanej ludowymi przysłowiami. Żywot cechuje brak przejrzystej 
chronologii, zakłócanej przez dygresje, raz wybiegające naprzód, to zaś cofające się 
w czasie. W zależności od opisywanych faktów Awwakum świadomie posługuje się 
językiem starocerkiewnym lub żywą mową rodzimą. Cerkiewnosłowiańszczyzna do-
minuje we fragmentach ściśle nawiązujących do tradycji hagiografi cznej (we wstępie 
o treści teologicznej oraz w zakończeniu dotyczącym kwestii cudów). Dla części 
głównej, autobiografi cznej, charakterystyczna staje się mowa rodzima uzupełniana 
domieszką elementów cerkiewnosłowiańskich23.

Część badaczy doszukuje się narodzin autobiografi zmu w epoce renesansu. Taką 
tezę propaguje w swojej książce Kultura Odrodzenia we Włoszech Jakub Burchardt. 
Druga grupa za początek europejskiego indywidualizmu uważa epokę rewolucji 
francuskiej popartą Wyznaniami Jana Jakuba Rousseau. Z wystąpieniem J. Rousseau 
„zainteresowanie jednostką, jej prywatnymi sprawami wzmaga się jeszcze i zaostrza, 
dochodząc do kultu tego, co niepowtarzalne, co wyjątkowe; jednostka przeciwstawia 
się społeczeństwu, podkreślając swoją odrębność”24. Odkrycie własnej wartości in-
dywidualnej znajdzie oddźwięk w literaturze w postaci zamiłowania do zwierzeń, je-
dynych i niepowtarzalnych przeżyć, przywiązywania wagi do wszystkiego co ludzkie, 
do drobnych faktów życia codziennego. Ostatni, skrajny pogląd głosi, że prawdziwy 
rozwój indywidualizmu ugruntowany poprzez pamiętnikarstwo następuje w XIX 
wieku, gdy tworzenie wspomnień odbywa się na skalę masową25. 

Rodzące się pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku w Rosji sze-
rokie zainteresowanie pamiętnikarstwem odzwierciedlało potrzebę poznania życia, 
jego prawidłowości i sprzeczności. Dlatego pensjonarki, młode dziewczęta w wieku 
pokwitania piszą dzienniki, nierzadko będące ich najmilszym powiernikiem. Szlach-
cianka poprzez spisywanie przeżyć realizuje pewne tendencje literackie swojej epoki 
według określonych form. Wśród pamiętników kobiecych największą popularność 
zyskały autobiografi e caryc (Katarzyny II), działaczek polityczno-państwowych 
(księżna K. Daszkowa), wysoko postawionych dam dworu (A. Smirnowa-Rosset). 
Istnieje również niezliczona liczba wspomnień dobrze urodzonych szlachcianek, dla 
których istotą życia było zamążpójście, rodzina i jej utrzymanie. Są wśród nich i wy-
jątki, jak pamiętnik Nadieżdy Durowej, kobiety kawalerzystki, opisujący jej dokona-
nia na polu walki.

Większość rosyjskich pamiętników XVIII i XIX wieku charakteryzuje pierwszo-
osobowa narracja. Obok niej może występować, choć niezwykle rzadko, narracja 
w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Dzieje się tak albo za sprawą edycji, gdy wy-
dawca zmienia formę gramatyczną, lub wynika z motywów pisania pamiętników, 

22  Słownik gatunków literackich..., s. 162–163.
23  W. Jakubowski, op.cit., s. 90–91.
24  L. Łopatyńska, op.cit., s. 266.
25  A. Cieński, Pamiętniki i autobiografi a światowe, Wrocław 1992, s. 67–69.
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kiedy autor pragnie okryć tajemnicą swą osobę, co łączy się z kwestią fi kcji lite-
rackiej. Z kolei stopień nasycenia dzieła fi kcją literacką decyduje o poziomie lite-
rackości pamiętnika. Dla Pamiętników Katarzyny Wielkiej charakterystyczna staje 
się dwoistość narracji. Z jednej strony jawi się ona jako zwykły autor wspomnień, 
dbający o organizację narracji, objaśniający przejście od jednego tematu do innego, 
dokumentujący zaistniałe wydarzenia i komentujący je. Bywają momenty, gdy autor-
ka odrzuca bezpośredni przekaz, uciekając się do trzeciej osoby liczby pojedynczej. 
Narracja autobiografi czna w trzeciej osobie działa na korzyść zdarzenia i podkreśla 
chwałę bohatera, który rezygnuje z mówienia we własnym imieniu.

W najbardziej rozpowszechnionym schemacie narracji pamiętnikarskiej, określa-
nym „od kolebki do grobu”, autor rozpoczyna opowieść od podania czasu i miejsca 
urodzenia, pierwszych faktów z dzieciństwa, następnie omawia sprawy związane ze 
swym wychowaniem i edukacją, studiami, pracą zawodową, małżeństwem, życiem 
rodzinnym, by w końcu przejść do etapu starości. Oparte na powyższym modelu 
wspomnienia w praktyce bardzo się od siebie różnią, np. data i miejsce urodzin mogą 
być ściśle skonkretyzowane lub osadzone na tle ważnych wydarzeń historycznych. 
Dalej autor ma możliwość zarysowania szczegółowej genealogii ze strony ojca i mat-
ki itd. (zwłaszcza w przypadku gdy jest szlachcicem), lecz nie musi tego robić. Takie-
go zabiegu dokonuje Elżbieta Jankowa, pochodząca z rodu Rimskich-Korsakowów, 
którzy to „Korsakowie pochodzą z wyspy Korsyka, dlatego tak się nazywają. Na 
początku przesiedlili się na Litwę, a stąd za czasów panowania syna Dymitra Doń-
skiego jeden z nich, o imieniu Wiaczesław, przybył do Rosji z litewską księżną, i od 
niego wziął się nasz ród”26.

Fakty z dzieciństwa i młodości w układzie „od kolebki do grobu” przeważnie 
opisane są szczegółowo. Na kolejnych etapach autor dokonuje selekcji materiału 
na ten, przeznaczony do opisu, i ten, który należy przemilczeć27. Ponieważ część 
pamiętników publikowana jest już po śmierci autora, pełniący funkcje cenzorskie 
spadkobiercy usuwają z nich wszystko to, co mogłoby w jakikolwiek sposób urazić 
osoby z kręgu rodzinnego oraz znajomych. Poza schemat „od kolebki do grobu” 
wykraczają Pamiętniki Katarzyny II, spisywane w latach 80., gdy była już kobietą 
dojrzałą, przeszło 20 lat zasiadającą na tronie. Obejmują one lata 1744–1759. Opisu-
jąc życie dworu z czasów panowania Elżbiety Pietrowny, najwięcej uwagi poświęca 
carowa relacjom międzyludzkim: ślubom, rozwodom, intrygom, a niezwykle rzadko 
przywołuje zdarzenia wagi państwowej. Precyzyjna charakterystyka koterii dwor-
skich w Rosji nie ma sobie równej w całym pamiętnikarstwie osiemnastego stulecia. 
Poza ramy przyjętego wzorca wykraczają także wspomnienia Natalii Dołgorukiej, 
dotyczące krótkiego, lecz najbardziej tragicznego okresu jej życia. Autorka bardzo 
skrótowo opisuje dzieciństwo, wspominając ciepłe relacje z matką oraz oddanie swej 

26  Д. Благово, Рассказы бабушки, Из воспоминаний пяти поколений, Ленинград 1989, s. 15 (tłum. K.K.).
27  A. Cieński, Pamiętniki..., s. 78–82.
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zaufanej guwernantki, towarzyszącej młodej księżnej w drodze na zesłanie28. Dramat 
rodzinny29 skutecznie przyćmiewa wszystkie inne wspomnienia. Nie dziwi więc, że 
księżna jakby mimochodem opisuje swoje życie do zamążpójścia, starając się skupić 
uwagę na szczegółowej analizie wydarzeń w momencie zaistnienia nieszczęścia. 

1.3. Motywy pisania pamiętników

Motywy spisywania pamiętników bywają różne – jedni piszą, pragnąc dokonać oceny 
swojego życia, drudzy czynią to w celu oczyszczenia, uwolnienia od napięcia związa-
nego z procesem przystosowywania się do społeczeństwa, jeszcze inni – ze wzglę-
dów fi nansowych czy też chęci osiągnięcia nieśmiertelności. K. Irzykowski wśród 
przyczyn spisywania wspomnień widzi: poczucie błędów czy grzechu, ucieczkę od 
teraźniejszości w lepszą przeszłość, zachwyt nad pełnią życia minionego, potrzebę 
porządku wewnętrznego, testamentowy stan duszy, chęć powiadomienia potom-
nych30. Dla R. Pascala najważniejszym powodem pisania wszystkich autobiografi i 
jest pragnienie samopoznania. Na drugim miejscu badacz umieszcza przedstawienie 
prawdy o sobie z zastrzeżeniem jej subiektywności, gdyż wzrasta ona wraz z ży-
ciem autora31. W procesie spisywania wspomnień autorzy dochodzą do uogólnień 
odnoszących się do życia człowieka. Słowna analiza własnych kolei życia pomaga 
osiągnąć ulgę psychiczną, zadowolenie z powodu zrzucenia z siebie jakiegoś cięża-
ru. Może ponadto stanowić próbę dokonania bilansu życia lub służyć zaspokojeniu 
potrzeby psychicznego samookreślenia się na tle społeczeństwa, historii, kultury 
czy danej warstwy społecznej. Piśmiennictwo autobiografi czne jest ucieczką autora 
przed osamotnieniem i wyobcowaniem. 

Andrzej Cieński dzieli przyczyny spisywania pamiętników na zewnętrzne i we-
wnętrzne. Motywy mające przynieść autorowi określone korzyści i obliczone na 
zmianę stosunku innych do autora przyporządkowuje badacz do grupy pierwszej. 
W drugiej zaś znajdą się te, nastawione na zaspokojenie potrzeb wewnętrznych au-
tora, czyli obliczone na zmianę stosunku autora do samego siebie32.

Jak słusznie zauważa Bronisław Chlebowski: 

Dziś w pamiętnikach spowiadamy się głównie z naszych wrażeń […[. Przed dwustu laty opo-
wiadano same fakty, czyny osobiste lub naocznie widziane zdarzenia, te bowiem jedynie in-

28  Н.Б. Долгорукова, Своеручные записки [w:] Записки и воспоминания русских женщин XVIII–первой 
половины XIX века, red. А.Н. Сахаров, Москва 1990, s. 58.

29  N. Dołgoruka (z domu Szeremietiewa) była zaręczona z księciem Iwanem Dołgorukim, bratem 
Katarzyny Dołgorukiej, narzeczonej Piotra II. Małżeństwo Katarzyny nie doszło do skutku z powodu 
ciężkiej choroby i śmierci Piotra II. Śmierć młodego carewicza położyła kres męskiemu pokoleniu Piotra I. 
Tron rosyjski objęła Anna Iwanowna, a jej polityczni przeciwnicy zostali zesłani na Syberię. Wśród nich 
znalazł się I. Dołgorukij i jego żona.

30  K. Irzykowski, Autobiografi zm, „Rocznik Literacki” 1936, s. 3–9.
31  R. Pascal, op.cit., s. 20, 180, 183.
32  A. Cieński, Pamiętniki..., s. 56.
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teresowały czytelników czy słuchaczy. […] obserwowano wybornie wszystko, co się dokoła 
działo33.

Stąd też motywy spisywania wspomnień były odmienne od dzisiejszych. Przez dzia-
łalność literacką szlachcianka realizowała pewne tendencje kulturowe swej epoki. 
Autorki rosyjskich pamiętników XVIII i początku XIX stulecia najczęściej tworzyły 
je na życzenie przyjaciół, dzieci lub dla przyszłych pokoleń. Wspomnienia N. Doł-
gorukiej powstały na wyraźną prośbę syna w 1767 roku, po upływie 30 lat od mo-
mentu zaistnienia odtwarzanych wydarzeń. We wstępie skierowanym do syna memu-
arystka zauważa: „Przypomniałam sobie, że zawsze mnie prosiłeś, abym zostawiła 
po sobie na pamiątkę dziennik, o tym, co przydarzyło mi się w życiu […]. Na ile dam 
radę, będę się starać przypomnieć sobie wszystko, co się w życiu moim wydarzyło”34. 
Podobny powód podaje E. Jankowa, autorka wspomnień pt. Opowiadania babci, spi-
sanych na życzenie wnuka, przez niego samego. W 1977 roku wnuk E. Jankowej, 
D. Błagowo, pisał: 

Dziesięć lat mojego dzieciństwa spędziłem w domu babci i w dzieciństwie słyszałem jej opo-
wiadania, jednak niewiele z tego, co wówczas usłyszałem, zostało w mojej pamięci […]. Dzie-
sięć lat później […] babcia przeprowadziła się do nas i mieszkała z nami do swojej śmierci; 
to, co usłyszałem w te dwanaście lat, wbiło się w moją pamięć, gdyż wiele z tego wówczas 
dokładnie zapisałem35.

E. Jankowa wielokrotnie odmawiała prośbie wnuka w sprawie dyktowania wspo-
mnień: „Kto to widział, bym ci dyktowała? Nawet opowiedzieć dobrze nie potrafi ę: 
już dawno wszystko pozapominałam, a jeśli coś opowiadam i wyda ci się to intere-
sujące, wówczas zapisz to, a więcej ode mnie nie oczekuj”36. Zmuszony ukradkiem 
zapisywać usłyszane opowieści na dalszych etapach wnuk porządkował je, łącząc 
jedno opowiadanie z drugim. Z kolei Wspomnienia (Воспоминания) Barbary Gołowiny 
zostały napisane na prośbę żony Aleksandra I, imperatorowej Elżbiety Aleksiejewny, 
pośrednio uczestniczącej w pracy nad dziełem. Pamiętnik córki hrabiego Woroncowa 
– K. Daszkowej – powstał na życzenie angielskiej przyjaciółki M. Wilmot: 

To, czego moi krewni i przyjaciele nigdy nie zdołali ode mnie uzyskać, zgodziłam się zrobić 
dla niej (M. Wilmot). Napisałam ten pamiętnik, bo ona bardzo sobie tego życzyła. Jest więc 
jej wyłączną własnością, pod warunkiem jednak, że praca ta będzie opublikowana dopiero po 
mojej śmierci37.

Chociaż Pamiętnik księżnej miał się stać własnością przyjaciółki, świadomość pisania 
dla potomnych nie opuszczała autorki. Stąd wspomnienia od samego początku po-
myślane były jako swoisty moralizatorski utwór literacki, prezentujący K. Daszkową 

33  B. Chlebowski, Jan Chryzostom Pasek i jego „Pamiętniki” [w:] idem, Pisma, Warszawa 1912, t. 3, s. 353.
34  Н.Б. Долгорукова, op.cit., s. 42 (tłum. K.K.).
35  Д. Благово, op.cit., s. 7.
36  Ibidem.
37  K. Daszkowa, op.cit., s. 318.
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z jak najlepszej strony. Prowincjonalna szlachcianka Z. Kapnist-Skalon w roku 1859 
pisała dla potomnych: „Dostrzegając przed sobą starość i pragnąc, póki jeszcze po-
zwalają na to siły i słaby wzrok, umieścić w pamięci moich dzieci i innych bliskich 
sercu memu niektóre fragmenty życia mojego i moich krewnych – zdecydowałam się 
przystąpić do tego dzieła […]”38. 

Kolejnym motywem spisywania przez szlachcianki wspomnień był postępujący 
pod koniec XVIII wieku rozwój indywidualizmu, który skutecznie wpłynął na na-
silenie potrzeby zaspokojenia pragnienia samopoznania, autorefl eksji przez tego ro-
dzaju działalność. Zwłaszcza iż rozkwit pamiętnikarstwa i całej literatury rosyjskiej 
od czasów A. Puszkina zmierzał w kierunku coraz głębszych badań nad światem 
wewnętrznym człowieka. W jednym ze swoich artykułów F. Dostojewski pisał:

Współczesna myśl osiągnęła granice swoich możliwości i ogląda się za siebie […]. Prawie 
każdy zaczyna badać, analizować i świat, i innych, i siebie samego. Wszyscy oglądają się i wy-
mieniają interesującymi poglądami. Nadchodzi jakaś powszechna spowiedź. Ludzie […] pod-
dają analizie samych siebie przed światem, często czyniąc to w bólu i mękach […] analiza nie 
oszczędza i samych analizujących39. 

1.4. Pamiętnik jako źródło informacji

Tekst pamiętnikarski może być odczytany na dwa sposoby: jako dzieło sztuki oraz 
dokument. W pierwszym wypadku jego funkcja literacka wysuwa się na czoło, margi-
nalizując funkcję historyczną. W drugim wariancie tekst traktowany jest jako „doku-
ment osobisty”, czyli źródło wiedzy40 o samym autorze i o świecie przedstawionym. 
Takie podejście do problemu wymaga odniesienia do rzeczywistości pozatekstowej 
pamiętnika. W swoich badaniach wykorzystują je historycy, psychologowie, socjolo-
gowie oraz teoretycy kultury literackiej41. Ma ono na celu rekonstrukcję osobowości 
autora oraz określenie jego postawy kulturowej. A. Cieński uważa te dwa zadania 
interpretatorskie za podstawowe dla badacza literatury pamiętnikarskiej42. W auto-
biografi ach zarysowuje się szeroka gama postaw życiowych autorów, będąca konse-
kwencją zarówno predyspozycji psychicznych, jak i uwarunkowań światopoglądo-
wych czy społecznych. Jest ona również wyrazem stylizacji na określony wzorzec 

38  С.В. Капнист-Скалон, Воспоминания [w:] Записки и воспоминания русских женщин XVII–первой по-
ловины XIX века, red. А.Н. Сахаров, Москва 1990, s. 282 (tłum. K.K.).

39  Ф.М. Достоевский, Собранные сочинения, t. ХIII, ГИЗ 1930, s. 24 (tłum. K.K.).
40  Źródło to „tekst ujmowany jako element większej całości, którą nazwać można pragmatycznie 

rozumianą sytuacją komunikacyjną. To, co w sposób podstawowy każe wartościować teksty jako źródła, 
nie ma wiele wspólnego z wiarygodnością czy autentycznością. Jest to raczej ich pojemność informacyjna, 
ich podatność na poszukującą informacji eksploatację, która może mieć różne stopnie dociekliwości czy 
dynamiczności, jako że źródło mieć może nieograniczoną głębokość”. Cyt. za: K. Bartoszyński, Aspekty 
i relacje tekstów [w:] Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. J. Sławiński, Z. Stefanowska, Warsza-
wa 1978, s. 52–93.

41  Jako pierwsi badania nad dokumentami osobistymi przeprowadzili F. Znaniecki i W. Thomas.
42  A. Cieński, Interpretacja dzieła pamiętnikarskiego [w:] Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, 

red. J. Sławiński, J. Święch, Wrocław 1978, s. 287.
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zachowań, stereotyp, etos (model przeżywania miłości i śmierci oraz odniesienie 
tego sposobu do obowiązującej wówczas etykiety, mody na życie wewnętrzne). 

Pamiętniki z poprzednich epok, a szczególnie bardziej wiarygodne i dokładniej-
sze od nich dzienniki, stanowią niezwykle cenne źródło informacji w badaniach 
kulturowo-historycznych. Pamiętnik K. Daszkowej, napisany u schyłku jej życia, 
gdy księżna odsunęła się już od czynnej działalności publicznej, a towarzysko nie 
udzielała się tak, jak było to w latach jej młodości, trudno nazwać pierwszorzędnym 
źródłem historycznym, choć w połączeniu ze wspomnieniami Katarzyny II zawiera 
ważne informacje o życiu dworu rosyjskiego w połowie XVIII wieku. Niezastąpio-
nym źródłem informacji o Aleksandrze Puszkinie są wspomnienia A. Kern, zajmu-
jące „jedno z pierwszych miejsc w szeregu materiałów biografi cznych o wielkim 
poecie”43. Dzięki nim po raz pierwszy ujrzało światło dzienne wiele istotnych faktów 
z życia A. Puszkina, dostępnych obecnie na stronach każdej jego biografi i. Wspo-
mnienia prezentują czytelnikowi nieznane wcześniej wiersze i listy rosyjskiego poety, 
jego myśli, liczne wypowiedzi. Ponadto memuarystka podaje wiele faktów z bio-
grafi i Delwiga i Glinki, dotrzymując obietnicy danej na pierwszych stronach utwo-
ru: „Wyłonić […] jeszcze oprócz Puszkina, kilka osób […] wszystkim znanych”44. 
Szczególną wartość autentycznego kulturowo-historycznego dokumentu mają auto-
biografi czne zapiski A. Kern, zamykające cykl wspomnień, a wydrukowane już po 
jej śmierci w 1884 roku. Opis różnych warstw społeczeństwa rosyjskiego początku 
XIX wieku przerywają spostrzeżenia i wnioski autorki wynikające z jej życiowego 
doświadczenia – o wychowaniu i roli pracy w tymże wychowaniu, o ślepym posłu-
szeństwie i samodzielności życiowej, o silnej woli, o pożyciu małżeńskim i stosun-
kach międzyludzkich. Krytycy nieraz zwracali uwagę na wyjątkową precyzję, z jaką 
A. Kern referowała fakty zaistniałe pół wieku wcześniej. Błędy w jej memuarach 
należały do rzadkości, sama zaś autorka podkreślała swoje dążenie do maksymalnej 
ścisłości: „co było dalej – nie pamiętam, a błędnie przytaczać nie chcę”, „jedynie to 
zwierciadło jest dobre, które dokładnie odbija”45.

E. Jankowa, obok swego wnuka współautorka Opowiadań babci (Рассказы Бабушки), 
nie należała do grona osób znanych swoich czasów. Chociaż w jej drzewie genea-
logicznym przewijają się nazwiska sławnych rodów (Rimski-Korsakow, Wołkoński, 
Szczerbatow, Tatiszczew, Mieszczerski, Sałtykow, Tołstoj), sama ona pozostawała 
najzwyklejszą szlachcianką, jak o sobie mówiła. Nie była uczestniczką wydarzeń 
wagi państwowej, pozostających w sferze zainteresowań historyków. Wśród jej opo-
wiadań niewiele odnajdziemy anegdot historycznych. Niemniej jednak wszystkie je 
zaliczyć można do zbioru najcenniejszych świadectw epoki, których wartość polega 
nie tylko na uzupełnianiu informacji historycznych, lecz przede wszystkim na rekon-
strukcji żywego obrazu danego okresu. 

43  Л. Майков, Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки, Санкт-Петербург 
1899, s. 234.

44  А.П. Керн, Воспоминания, Дневники, Переписка, Москва 1989, s. 27 (tłum. K.K.).
45  А. Керн, op.cit., s. 147.
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Wszystkie te na pozór nic nie znaczące szczegóły naszego codziennego życia, które obecnie 
lekceważymy […], stają się drogocenne po upływie stulecia, gdyż żywo rysują przed nami 
zwyczaje, obyczaje, przyzwyczajenia pokolenia, które przeminęło, oraz życie, które miało zu-
pełnie inny kształt niż nasze46.

Autorka unika oceniania zjawisk – opowiada jedynie, jak dane zdarzenie było przez 
ogół postrzegane, jak w związku z nim zmieniały się nastroje społeczne, jacy byli 
sami ludzie, ich obyczaje i przyzwyczajenia, poglądy i preferencje. Dlatego niejedno-
krotnie przytacza słowa: „Powtarzam, co usłyszałam; a czy tak naprawdę było, czy 
może inaczej rozstrzygnie historia”47. 

Fakty z Opowiadań babci wykorzystane zostały w charakterze dokumentów 
epoki jako podstawowe źródła przez licznych historyków i badaczy kultury, m.in. 
Michaiła Pylajewa, który w swoich pracach Stara Moskwa (Старая Москва) i Nadzwy-
czajni dziwacy i oryginałowie (Знаменитые чудаки и оригиналы) obfi cie czerpie materiał 
faktologiczny ze wspomnień E. Jankowej, na ogół bez żadnych odwołań do źródła. 

Podtytuł Opowiadań babci: Ze wspomnień pięciu pokoleń (Из воспоминаний пяти 
поколений) nie jest metaforą, gdyż cechą charakterystyczną utworu jest łączenie 
wspomnień osobistych, tego, co autorka sama przeżyła, z doświadczeniem pokoleń. 
Memuarystka starała się nakreślić życie zarówno współczesnych jej ludzi, jak i tych, 
o których świadectwa zachowały się dzięki ustnym przekazom. Nie mogła pamiętać 
wydarzeń związanych z powstaniem Pugaczowa i wielu innych faktów z życia swej 
prababki, utrwalonych jednak w podaniach, w swoistym folklorze, w którym często 
zatopiona jest historia starych rodów szlacheckich. Kolejne karty wspomnień odsła-
niają portrety przedstawicieli czasów Piotra I, Anny Iwanowny, Elżbiety Pietrowny 
i Katarzyny II. Spotkamy tu współczesnych А. Puszkinowi, А. Gribojedowowi, de-
kabrystom, postacie historyczne – braci Orłowów, działaczy państwowych i wojen-
nych – Szeremietiewów, Kamieńskich, Jusupowów, Golicynów. Na przykładzie jed-
nej rodziny – Tatiszczewów – Jankowów – Błagowo – wyraziście nakreślony został 
obraz wszystkich sfer życia rosyjskiej szlachty XVIII stulecia: zawodowej, rodzinnej 
(w domu i w społeczeństwie), duchowej i kulturowej. Dzieje rodu, wpisane w tło 
wojny napoleońskiej 1812 roku, okresu dżumy i cholery, licznych zamieszek, ujmują 
zagadnienia wychowania domowego, edukacji, zaręczyn, ślubów, życia stołecznego 
i prowincjonalnego z towarzyszącymi im uroczystościami, balami, spacerami, wy-
jazdami do teatrów. Po uzupełnieniu luk będących wynikiem nienotowania przeżyć 
przez ludzi, z którymi za życia miała styczność lub o których słyszała, E. Jankowa 
podkreśla: „słyszałam od babki”, „pamiętam z opowiadań”, „Oto co mi opowie-
działa o babci nasza matka”, „mówiono, że za czasów Piotra I”, „opowiadała mi 
jego córka” itd. Po takich uwagach następuje prezentacja anegdot historycznych, 
podań i z życia wziętych zdarzeń. Dlatego właśnie w przedmowie do książki D. Bła-
gowo stwierdza: 

46  Д. Благово, op.cit., s. 8.
47  Ibidem, s. 122.
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Ona doskonale pamiętała wszystkie rodzinne podania, sięgające czasów Piotra I i opowiadała 
z zadziwiającą dokładnością, pamiętając czasem poszczególne lata i ścisłe daty: kto z kim się 
ożenił, kto miał ile dzieci, krótko mówiąc, była ona żywym latopisem całego XVIII stulecia 
i połowy XIX48. 

Anonimowy krytyk XIX stulecia, nawiązując do Opowiadań babci, pisał, iż można 
zaliczyć je „do wspomnień o rodzinnym, prywatnym życiu bogatego kręgu ziemiań-
stwa […]. Ich główna wada polega na tym, że nie są to autentyczne notatki staruszki, 
która przeżyła 93 lata, lecz tylko opowiadania, zapisane na podstawie jej słów przez 
wnuka”49. Również sama E. Jankowa żałowała swej nie do końca przemyślanej de-
cyzji: „Szkoda, że od młodości nie zapisywałam wszystkiego, co usłyszałam, gdyż 
mogłabym więcej poopowiadać; a to są tylko okruchy tego, co słyszałam i wiedzia-
łam o czasach minionych”50. Kreśląc portret jednej z wybitnych osobistości swych 
czasów, zauważa: 

Oto co kryją wspomnienia Jusipowa; wielka szkoda, że nie zachował się pisany przez niego 
dziennik: wiele ciekawych rzeczy mógłby przekazać ten dostojnik, będący ponad sześćdziesiąt 
lat na służbie przy czterech monarchach, uczestniczący w trzech koronacjach, znający wielu 
królów, dostojników, książąt51.

Literatura wspomnieniowa pierwszych wychowanek rosyjskich instytutów daje 
możliwość zapoznania się z regułami panującymi za ich murami oraz życiem co-
dziennym dziewcząt, o czym traktują wspomnienia Elżbiety Wodowozowej, Tatiany 
Morozowej, Głafi ry Rżewskiej, Anny Stierligowej, Anny Bielskiej i innych. Autorki 
zwracają uwagę na takie elementy kształtujące rzeczywistość i osobę młodej szlach-
cianki, jak porządek instytutowy, dyscyplina, obyczaje (np. ubóstwianie), system 
kształcenia, relacje pomiędzy samymi uczennicami, a także pomiędzy wychowanka-
mi i kierownictwem. 

1.5. Prawdomówność pamiętników

Odrębne zagadnienie w pamiętnikarstwie stanowi problem jego prawdomówności. 
Choć historycy chętnie do pamiętników sięgają, niemniej jednak podkreślają ko-
nieczność weryfi kacji przedstawionej w nich rzeczywistości. Władysław Czapliński 
w artykule Pamiętnik jako źródło dla historyka nowożytnego wśród przyczyn zniekształ-
cających prawdę widzi: zawodność pamięci, jako że są one spisywane po upływie 
dłuższego czasu od momentu zaszłych zdarzeń; skłonność do idealizowania swojej 
osoby i przypisywania jej znaczenia przez udział w ważnych wydarzeniach z pomi-

48  Ibidem, s. 5.
49  „Наблюдатель” 1885, nr 4, s. 49. 
50  Д. Благово, op.cit., s. 137.
51  Ibidem, s. 117.
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nięciem ciemnych stron życia oraz pochopne uleganie własnym sympatiom i antypa-
tiom w stosunku do innych ludzi52. 

Do idealizacji własnej osoby ucieka się K. Daszkowa, postrzegająca sie-
bie jako osobę nad wiek mądrą „o wielkiej przytomności umysłu i niezłomnym 
charakterze”53, całkowicie zaabsorbowaną planami związanymi z losem imperium. 
Utrzymana w sentymentalnym tonie autobiografi a osiemnastowiecznej damy dworu 
zawiera wiele zmyśleń, trochę niedopowiedzeń, ale i sporo prawdy. Autorka uzupeł-
nia Pamiętnik nieprawdopodobnymi dialogami (zwłaszcza z Katarzyną II), po to tyl-
ko, aby zbyt sucha – jak się wydawało księżnej – relacja przemieniła się w pulsujące 
życiem dzieło literackie. Rozmówcy nieustannie podziwiają jej osobę: „Czy uwierzy 
pan, że to córce hrabiego Romana Woroncowa zawdzięczam tron?”54 – do Wielkie-
go Kanclerza Bestużewa powiedziała Katarzyna II; Diderot stwierdził: „Cóż z cie-
bie, pani, za kobieta! W ciągu chwili obaliłaś wszystkie pojęcia, jakie od dwudziestu 
lat żywiłem!”55, a Wolter dodał: „Cóż słyszę? Nawet jej głos jest głosem anioła!”56. 
Otaczający K. Daszkową ludzie „wykrzykiwali z podziwem: »Ależ ta kobieta jest 
mądra«”57. Nadmierny zachwyt księżnej nad własną osobą, przypisywanie sobie roli, 
której w rzeczywistości nie odgrywała, wypełniają kolejne strony utworu, choć sama 
autorka szuka usprawiedliwienia: „Muszę przypomnieć moim czytelnikom, że po-
nieważ pamiętnik ten będzie mógł się ukazać dopiero po mojej śmierci, nie należy 
sądzić, że się przechwalam, kiedy w tym wypadku, jak i w wielu podobnych przyta-
czam słowa dokładnie tak, jak zostały powiedziane”58.

Podobnie niebędące autobiografi ą Pamiętniki Katarzyny II można potraktować 
jako z góry zaplanowany i dokładnie przemyślany do niej wstęp. Świadomość pisa-
nia dla przyszłych pokoleń motywowała osławioną carową imperium rosyjskiego do 
gloryfi kowania własnej osoby: 

Śmiem twierdzić, jeśli wolno tak mówić o sobie, że byłam szlachetnym i lojalnym kawalerem, 
że umysł miałam bardziej męski niż kobiecy, ale że nic w tym nie było odpychającego, bowiem 
z męskim umysłem i charakterem łączyłam przymioty nader wdzięcznej kobiety59.

Charakterystyczne staje się budowanie kontrastu w zestawieniu własnej osoby z Pio-
trem III. Postrzegając siebie jako ambitną, lecz skromną wobec otoczenia, uległą, 
delikatną i oczytaną osobę, każdą wolną chwilę przeznaczającą na edukację i samo-
doskonalenie, jednocześnie ostro krytykuje męża Piotra – brzydkiego, pokracznego, 

52  W. Czapliński, Pamiętnik jako źródło dla historyka nowożytnego, „Pamiętnikarstwo Polskie” R. 2, 1972, 
nr 2, s. 2.

53  K. Daszkowa, op.cit., s. 49.
54  Ibidem, s. 98.
55  Ibidem, s. 138.
56  Ibidem, s. 146.
57  Ibidem, s. 54.
58  Ibidem, s. 146.
59  Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane, tłum. E. Siemaszkiewicz, Warszawa 1990, 

s. 198.
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dwulicowego, aroganckiego brutala, nieustannie oddającego się dziecięcym zaba-
wom, zupełnie niestosownym do jego wieku i zajmowanej pozycji. Troskliwa żona 
służy mężowi dobrą radą, pomagając w rozwiązaniu licznych problemów: „Udzie-
lałam mu zawsze najlepszych rad, jakich tylko mogłam udzielić dla jego dobra”60, 

rady, których udzielałam wielkiemu księciu, były w ogólności dobre i pożyteczne […]. Naj-
większym jednak niedostatkiem moich rad udzielanych wielkiemu księciu było to, że jego 
sposób działania i patrzenia na rzeczy był całkiem różny od mojego, a w miarę jak przybywało 
nam lat, uwidaczniało się to coraz wyraźniej. Starałam się zawsze we wszystkich przypadkach, 
w miarę swych możliwości, przybliżyć się do prawdy, on zaś przeciwnie, z każdym dniem 
bardziej się od niej oddalał, tak że stał się wreszcie zupełnym kłamcą61. 

Opisy przebytych chorób, poronień, poporodowej depresji, będącej konsekwencją 
odebrania księżnej nowo narodzonego syna Pawła przez carową i zupełnym bra-
kiem zainteresowania jej osobą służą ukazaniu maksymalnie ludzkiego obrazu au-
torki. Memuarystka nie chce pamiętać jednak o własnym nagannym zachowaniu, 
gdy w pierwszych dniach po narodzinach wnuka zabrała go rodzicom, pozbawiając 
ich prawa do wyrażenia jakiegokolwiek sprzeciwu. „Wykonaliście już swoje zadanie 
– mówiła im – daliście mi wnuka, a jego wychowanie pozostawcie mnie: nie dotyczy 
to was, lecz mnie”62. Carowa, mistrzyni wśród aktorek swoich czasów, poddaje życie 
teatralizacji, pomijając ciemne jego strony. Podobnie cała pozostała otoczka – pisar-
stwo, zabawa w fi lozofi ę i zamiłowanie do nauki – była tylko pozą. 

Pełne przechwałek autorów pamiętniki stanowią wątpliwe źródło wiedzy dla kul-
turoznawcy czy historyka. Spisywany na bieżąco dziennik, jako szczególnego rodza-
ju pamiętnik, wolny jest od nieświadomej deformacji prawdy, będącej rezultatem 
zawodności pamięci. Podobny stopień wiarygodności cechuje pisane pod wraże-
niem chwili listy, które pozwalają na ścisłą datację wydarzeń oraz dają ocenę faktów 
niezatartą upływem czasu. Ich wartość dla badacza przejawia się ponadto w możli-
wości weryfi kacji danych przekazanych przez pamiętnikarzy. Z drugiej strony analiza 
listów wymaga postawienia kilku ważnych pytań: kto je pisze, w jakim celu i do kogo. 
Charakter relacji wydarzeń z życia dworu zależny będzie od nadawcy – zwolennika 
lub wroga władcy. I tak czujność badacza wskazana jest również w tym wypad-
ku. Zdaniem W. Czaplińskiego autorzy wspomnień nierzadko pomijają historycznie 
ważne fakty, skupiając uwagę na wydarzeniach drugoplanowych. Przy tym historia 
przemieszana jest z opisem życia prywatnego autora, przez co nie zostaje zachowa-
na przejrzystość struktury wydarzeń historycznych. Niemniej jednak pamiętniki są 
„źródłem niezastąpionym, przede wszystkim zaś przynoszą wiele szczegółów oby-
czajowych, które uchodzą uwagi innych źródeł”63. Służą uzupełnieniu wiedzy o kul-
turze obyczajowej i materialnej. 

60  Ibidem, s. 198.
61  Ibidem, s. 168.
62  Д. Благово, op.cit., s. 292.
63  W. Czapliński, op.cit., s. 7.
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Nieco inaczej niż historycy na dzieła pamiętnikarskie spoglądają socjologowie, 
których tak samo jak prawdziwe zdarzenia interesują spisane przez autora kłam-
stwa dotyczące własnej osoby. Zdaniem Floriana Znanieckiego poprzez słowne 
(pisemne) wyrażenie pragnienia następuje przynajmniej częściowe społeczne jego 
urzeczywistnienie. Jeśli K. Daszkowa przekonana była (na przekór współczesnym 
historykom) o swej kluczowej roli w przewrocie, który wyniósł jej przyjaciółkę na 
tron, to oznacza, że istniało w niej pragnienie, by tę rolę odegrać. Odnośnie do Ka-
tarzyny Wielkiej, twierdzącej, że mogłaby być wierną i dobrą żoną, gdyby jej mąż nie 
był głupcem i ignorantem, możemy przypuszczać, że takie dążenie w niej istniało. 
Z drugiej strony mogła w sobie zrodzić pragnienie przeciwne, podczas gdy wierność 
i dobroć pozostawały u niej w sferze wyobrażeń. I tak doświadczony socjolog prze-
de wszystkim zwróci uwagę nie na fakt opisywany, lecz to, co pamiętnikarz ukrywa 
w niedostateczności materiałów, czyli pomijanie pewnych obszarów życia, związa-
nych np. ze sferą seksualną, rodzinną czy też tematem własnych niepowodzeń64.

Niech mi wolno będzie przemilczeć kilka następnych lat mego życia – nie zaszło w tym czasie 
nic, co interesowałoby ogół, a ponieważ przykrości, które wtedy mnie przytłaczały, były tej 
natury, że pragnęłabym ukryć je przed samą sobą, czytelnicy wybaczą mi łaskawie, że nie będę 
tego odmalowywała65

– usprawiedliwiała się na kartach Pamiętnika K. Daszkowa. Bezpośrednia uczest-
niczka wydarzeń z życiem dworu Aleksandra I – B. Gołowina – ocenia je w sposób 
niezwykle obiektywny, wystrzegając się nadmiernej emocjonalności. Z kolei temat 
nie do końca szczęśliwego małżeństwa memuarystki, głównej przyczyny jej cierpie-
nia, zostaje przemilczany. Zbytnia powściągliwość nie pozwoli autorce na ujawnienie 
innych osobistych faktów, odgrywających nie mniej ważną rolę w jej życiu. Takie 
niedopowiedzenia poddać należy podobnie dogłębnej interpretacji jak zdarzenia 
przez autora zapisane. Obawa przed zaszkodzeniem bliskim budzi w pamiętnikarzu 
„cenzora wewnętrznego”. Księżna K. Daszkowa pisała:

Co się zaś tyczy samego pamiętnika, to dodam tylko, że trzymałam się ściśle prawdy. Pomijając 
pewne sprawy, które mogły urazić wiele osób, zaniedbałam być może oddania samej sobie 
sprawiedliwości, czytelnik nic jednak nie traci na tych umyślnych opuszczeniach66. 

Poruszana przez memuarystę tematyka uwarunkowana będzie klimatem epoki, 
zasadami wpojonymi w procesie wychowania oraz etykietą, wyznaczającą granicę 
obszarów, o których mówić nie przystoi. Wynika to także z pragnienia ukazania 
własnej osoby w jak najlepszym świetle, chęci podobania się. Oprócz przemilczenia 
pewnych faktów autor może czuć potrzebę mijania się z prawdą historyczną, przez 
co treść narracji przypomina fi kcję. Wiąże się to z przejściem z płaszczyzny „formy 

64  F. Znaniecki, Znaczenie dokumentów autobiografi cznych dla badań socjologicznych, „Kultura 
i Społeczeństwo” 1970, nr 3, s. 119.

65  K. Daszkowa, op.cit., s. 317.
66  Ibidem, s. 318.
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autobiografi cznej” do „pseudopamiętnika”67. Tak księżna K. Daszkowa, uczestnicz-
ka czerwcowego przewrotu 1762 roku, który wyniósł jej przyjaciółkę na tron impe-
rium, będzie w pamiętnikach wyolbrzymiać własną w nim rolę, czego nie wybaczą jej 
historycy, a czytelnik przyjmie za przejaw zwykłej ludzkiej słabości. 

Problem prawdomówności pamiętników łączy się – zdaniem R. Pascala – z dwo-
ma zjawiskami, określanymi jako „under-writing” („nie-dopisanie”) i „over-writing” 
(„nad-pisanie”). „Under-writing” występuje w sytuacji, gdy autor lekceważy lub po-
mniejsza znaczenie wydarzeń, które w jego życiu odegrały ważną rolę. Z drugim zja-
wiskiem mamy do czynienia w wypadku nadużywania środków odzwierciedlających 
stany emocjonalne, np. gdy autor podczas relacjonowania pewnych zdarzeń uważa 
za stosowne przypisywanie sobie przesadnej wrażliwości czy uczuć68. Charaktery-
styczny dla Pamiętników N. Dołgorukiej „over-writing” pogłębia dramatyzm opisy-
wanych wydarzeń: „Głowa moja obciążona była niespokojnymi myślami: wydawało 
się, że od tego ciężaru chylę się ku ziemi”69. Pewne przejaskrawienie w eksponowa-
niu uczuć występuje przy opisie pożegnania z rodziną przed wyjazdem na Syberię: 
„Zaczęłam żegnać się z bratem i ze wszystkimi domownikami; nawet barbarzyń-
ca ulitowałby się, widząc moje łzy; nawet ściany domu mojego ojca pomagały mi 
płakać”70, oraz po pogrzebie Piotra II: „Wydawało mi się, że niebo płacze i wszystkie 
żywioły niebieskie”71. Uważny czytelnik odnosi wrażenie, że memuarystka z wyjąt-
kową przyjemnością opowiada o swoich niekończących się nieszczęściach.

Z „prawdą” i „prawdomównością” w pamiętnikarstwie skorelowane jest pojęcie 
„szczerości”, czyli zgodności pomiędzy uczuciem a wyznaniem. Zdaniem A. Cień-
skiego każda epoka historyczna posiada swoisty kwestionariusz szczerości, tzn. ze-
staw pytań, na które autor zobowiązany jest odpowiedzieć. Badacz zwraca uwagę na 
zmienność jego charakteru w zależności od epoki historycznej, nie można bowiem 
oczekiwać od osiemnastowiecznych szlachcianek, by opisywały swe doświadczenia 
erotyczne, jak to robią współczesne autorki. Równie niedorzeczne wydaje się wy-
maganie od współczesnych autorek relacjonowania swych modlitw, postów, chorób 
dzieci czy składanych wizyt, jak miały w zwyczaju czynić to szlachcianki72.

1.6. List i jego odmiany

Badacz epistolografi i stoi przed problemem, na który zwróciła uwagę S. Skwarczyń-
ska: list funkcjonujący w codziennym życiu nie należy do literatury, z drugiej zaś 
strony, bywa w swych konkretnych realizacjach zaliczany do arcydzieł językowych73. 

67  J. Starobinski, op.cit., s. 308–309.
68  R. Pascal, op.cit., s. 75.
69  Н.Б. Долгорукова, op.cit., s. 42.
70  Ibidem, s. 51.
71  Ibidem, s. 48.
72  A. Cieński, Pamiętniki..., s. 49.
73  S. Skwarczyńska, Wokół teorii listu. Paradoksy, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1972, nr 4.
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Związki korespondencji z literaturą przybierały różną formę w zależności od czasu. 
Pełniły też wielorakie i odmienne funkcje w poszczególnych okresach historycz-
nych. W niniejszej pracy epistolografi a, podobnie jak wcześniej pamiętnikarstwo, 
przyporządkowana została do literatury użytkowej, stosowanej, gdyż rzeczywistość 
otaczająca list wykracza poza granice zjawisk literackich74.

Z najwcześniejszego traktatu epistolografi cznego autorstwa Polaka Jana Ursyna 
(1455–1505) Modus Epistolandi eximii medicine Doctris et legum Licentiati Joannis Ursini 
Cracoviensis (Sposób pisania listów wybitnego Doktora medycyny i licencjata prawa Jana Ursyna 
z Krakowa) dowiadujemy się, że 

list (epistoła) jest to swego rodzaju wysłannik informujący o naszych, a niekiedy cudzych spra-
wach, jest to wierny tłumacz naszych myśli, któremu powierzamy wiadomości, jakie chcemy 
czasem przekazać we własnym, czasem w czyimś imieniu, którzy są z dala od nas75.

Z kolei dla Romana Pollaka 

list jest swoistym przejawem piśmiennictwa, zależnym bardziej niż inne kształty słowa pis-
mem, utrwalonego od potrzeb chwili, od warunków współczesnego życia właściwych mniej 
lub więcej zróżnicowanym grupom odbiorców. Dostosowany do odbiorcy pośredniczy on 
między oddalonymi od siebie osobami lub zespołami osób, zastępuje bezpośrednie z piszą-
cym porozumienie, jego przemowę, perswazję, rozmowę z nim czy dyskusję76.

Niektóre defi nicje zwracają uwagę na funkcję listu jako powiadomienia, informacji. 
Zdaniem Czesława Hernasa list to podstawowa forma praktycznej informacji77. Od 
listów, których podstawowym celem była informacja, wzięły swój początek nowiny. 
Korzenie tego zjawiska sięgają schyłku XVI wieku, gdy narodziła się potrzeba, by 
każde istotne wydarzenie utrwalić w „nowinach”, „opisaniach”. Wówczas ogłaszano 
autentyczny list lub też nadawano przekazowi formę epistolarną.

List początkowo należący do sfery stosunków prywatnych piszącego i adresata 
z upływem czasu ulega transformacji w gatunek literacki z wieloma odmianami. Z po-
wstaniem korespondencji jako części zachowania kulturowego utrwalił się podział na 
słowo drukowane, skierowane przez państwo do oświeconej części społeczeństwa, 
i słowo pisane, przesyłane od jednej osoby prywatnej do drugiej. Zestawienie listu 
z możliwością jego wydrukowania już z natury rzeczy było kontrowersyjne. W poję-
ciu druku na plan pierwszy wysuwa się jego funkcja narzędzia publikacji. Każdy druk 
listu znajduje się w polu działania napięcia, które w przekonaniu Przemysławy Ma-
tuszewskiej może zostać uchylone z góry (w wypadku listu do zbiorowego adresata), 

74  Eadem, O metodzie badania literatury stosowanej, „Ruch Literacki” 1933, nr 7, s. 133; badaczka widzi 
miejsce epistolografi i w dziale literatury stosowanej.

75  Cyt. za: M. Woźna, M. Wróbel, O dawnej i nowej sztuce pisania listów, Opole 2002, s. 20.
76  R. Pollak, Wstęp [w:] Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza, Wrocław 1957, s. IV.
77 Cz. Hernas, Nowiniarstwo i początki prasy polskiej [w:] idem, Barok, Warszawa 1973, s. 283–284.
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rozładowane (przez dystans czasowy, przez publiczny charakter poruszanej sprawy) 
lub wygrywane świadomie (w celach politycznych, artystycznych)78.

Zdaniem S. Skwarczyńskiej 

nie ma listu bez interesu, czym niby będzie prośba czy podziękowanie, chęć podzielenia się 
uczuciami lub nawiązania kontaktu towarzyskiego; nie można sobie nawet wyobrazić listu, 
prawdziwego listu, oderwanego od celów praktycznych79.

Badaczka wyodrębnia cztery podstawowe formy gatunkowe rodzaju listowego:
1)  list urzędowy,
2)  list parenetyczny,
3)  list konwencjonalno-towarzyski,
4)  list przyjacielsko-intymny80.

Pierwsza grupa odnosi się do listów, w których precyzyjnie przedstawiono nie-
cierpiące zwłoki sprawy z różnych sfer ludzkiego życia. Wykluczenie poufności 
z korespondencji urzędowej nie oznacza, że nadawca i adresat pozostawać będą wy-
łącznie w ofi cjalnych relacjach. Nakierowaniu uwagi nadawcy na osiągnięcie zamie-
rzonego celu sprzyjać będzie koncentracja na jasnym wyrażaniu myśli oraz pomijaniu 
lub maksymalnym ograniczaniu zaangażowania emocjonalnego, tak by powstały list 
charakteryzował się klarownością kompozycji, rzeczowym ujęciem treści, przy ope-
rowaniu oszczędnymi środkami wyrazu81. Do podstawowych funkcji listów infor-
macyjnych należy przekazanie bieżących wiadomości, ważnych z punktu widzenia 
jednostki czy społeczeństwa. Ze względu na rodzaj i sposób ich ujęcia wśród listów 
wyróżniamy: zawiadomienia, propozycje, relacje, donosy82. Sfera życia rodzinnego 
obfi tuje w listy zawiadamiające o nieszczęśliwych wydarzeniach (chorobie, śmierci) 
czy też informujące o przyjeździe bądź wyjeździe nadawcy. Żona A. Puszkina w li-
ście żałobnym informowała: 

Natalia Nikołajewna Puszkin z głębokim żalem zawiadamia o śmierci swego małżonka, ka-
merjunkra dworu carskiego Aleksandra Siergiejewicza Puszkina, która nastąpiła 29 stycznia 
bieżącego roku; pokornie prosi o wzięcie udziału w ceremonii pogrzebowej w Soborze Isaa-
kijewskim, która odbędzie się 1 lutego o godzinie 11 przed południem83. 

Leżące u podstaw listów parenetycznych84 pouczenie ma wywołać trwałe zmiany 
w świadomości odbiorcy. Nadawcy tej grupy listów działają na drodze zachęcania, 
przekonywania, odradzania i upominania. Odnajdziemy w nich wytyczne odpowied-
niego postępowania, przestrogi moralne, pouczenia ideologiczne oraz uniwersalne 

78  P. Matuszewska, Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografi i wieku oświecenia, Wrocław 1999, 
s. 93–94.

79  S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937, s. 37.
80  Ibidem, s. 91–114.
81  Ibidem, s. 100–102.
82  A. Chomicz, Komunikacja epistolarna w pozytywizmie, Toruń 2007, s. 194.
83  П.Е. Щеголев, Лермонтов, Москва 1999, s. 234 (tłum. K.K.).
84  Z grec. paraineo – zachęcam, namawiam, radzę, zalecam.
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prawdy psychologiczno-fi lozofi czne85. Zespolone z umoralniającymi uwagami prak-
tyczne wskazówki dominować będą w korespondencji skierowanej do osób znaj-
dujących się w trudnej sytuacji życiowej. Listy parenetyczne przynoszą konkretne 
rady i sposoby rozwiązywania problemów, uczą zrozumienia własnych doświadczeń 
przez odwołanie się do modelowych postaw i zjawisk moralno-psychologicznych.

Listy pouczające Mikołaja Gogola kierowane są do kobiet oczekujących od pi-
sarza wsparcia. Rady i zalecenia docierają do Aleksandry Smirnowej-Rosset i Anny 
Wielgorskiej w ważnych, a zarazem trudnych czy nawet przełomowych momentach 
ich życia. W tym wypadku nadawca spełnia wychowawczą i nauczycielską powin-
ność przez formułowanie pouczeń odnoszących się do ściśle określonych sytuacji 
życiowych oraz przedstawienie diagnoz i uogólnień na temat ludzkiej natury i po-
staw wobec życia. Odsłaniając przed adresatkami prawdziwe oblicze rzeczywistości, 
autor Rewizora operuje kontrastem zjawisk pozytywnych i negatywnych, aprobuje 
bądź podnosi krytykę określonego modelu życia. Poprzez ukazania dwóch odmien-
nych światów uświadamia adresatkom konieczność właściwego rozpoznania prawdy 
i fałszu jako wartości określających sens i cel działań człowieka. Przestrzega przed 
fascynacją dobrami oferowanymi przez petersburski „wielki świat”, jednocześnie za-
chęcając je do życia zgodnie z zasadami średniowiecznego Domostroju86.

W swej korespondencji z synem księżna Daszkowa radzi, jak wykorzystać czas 
podróży zagranicznej do zgłębienia wiedzy i nabycia doświadczenia życiowego. Czy-
niąc liczne uwagi do programu edukacji syna, sygnalizuje tematy, które powinien 
przestudiować, daje wskazówki w kwestii kształtowania relacji z ludźmi należącymi 
do innych kręgów kulturowych, z osobami o odmiennych przekonaniach religijnych. 

Jeśli okres swych podróży wykorzystasz w sposób, jaki dość jasno ukazałam, sądzę, że stwo-
rzysz sobie nieoszacowane zasoby, które nigdy Cię nie zawiodą i pozostaną niezależnie od 
wszystkich okoliczności zewnętrznych; zasoby, które w zaciszu życia domowego, kiedy usu-
niesz się od świata, w latach starości i słabości, będą dla Ciebie skarbem, niewyczerpanym 
kapitałem87.

Listy konwencjonalno-towarzyskie pozwalają nadawcom nawiązywać, odnawiać 
lub podtrzymywać kontakty, organizować życie towarzyskie oraz przestrzegać panu-
jących zwyczajów. Zadania takie mogą spełniać karta wizytowa, bilet, liścik czy list. 

Dobre maniery szlachcianek nakładały na nie obowiązek informowania drogą 
korespondencyjną o planowanym spotkaniu. Jego charakter i cel, jak również rodzaj 
relacji między pannami przesądzały o wyborze konkretnej formy epistolarnej, spo-
sobie wyrażania treści i terminie doręczenia wiadomości. Dużą wagę przykładano 
do zaproszeń informujących o spotkaniach towarzyskich wysyłanych przed uroczy-
stościami rodzinnymi, balami, przyjęciami. Stopień skonwencjonalizowania biletów 

85  A. Chomicz, op.cit., s. 234.
86  Переписка Н.В. Гоголя: в двух томах, Москва 1988, t. 2, s. 114–258.
87  K. Daszkowa, op.cit., s. 364.
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i listów zależał od rangi planowanego spotkania. Według określonych reguł pisano 
również „bilety ślubne”:

Paweł Pietrowicz i Agrafi ena Michajłowna Tołczenowie mają zaszczyt poinformować o za-
ręczynach swej córki Aleksandry z Radcą Tytularnym Mikołajem Michajłowiczem Silinem 
i uniżenie proszą o obecność na balu oraz przyjęciu wieczornym 3 stycznia 1832 roku88.

Zgodnie z panującą etykietą otrzymanie zaproszenia wiązało się z koniecznością 
odpowiedzi na nie. Za przykład posłużyć może liścik A. Gribojedowa do A. Kole-
czyckiej: „Droga pani! To dla mnie zaszczyt, iż będę mógł złożyć Pani wizytę przed 
wyjazdem na koncert; cieszę się z czekającej mnie przyjemności spędzenia z Panią 
kilku miłych godzin. Pani wierny sługa Gribojedow”89.

Jeśli w korespondencji urzędowej przeważały stosunki ofi cjalne determinowane 
przez nastawienie na osiągnięcie jasno określonych, praktycznych celów, w listach 
parenetycznych utrwaliły się relacje podkreślające wyższość nadawcy uprawnione-
go dzięki doświadczeniu i wiedzy do dawania pouczeń, a w konwencjonalno-towa-
rzyskich obowiązywał stosowny do okoliczności dystans między korespondentami, 
to w korespondencji przyjacielsko-intymnej konwenanse i ograniczenia w relacjach 
między nadawcą i adresatem ulegają zminimalizowaniu. W tej grupie listów „na 
pierwszy plan wysuwa się walor uczuciowy; jest on podstawą wyjściową, nawet i ra-
cją bytu listu w jego treści narratywnej”90. O formie korespondencji decyduje stopień 
zaangażowania emocjonalnego, stopień ekspresji własnej osobowości, odsłanianie 
doznań wywołanych chwilą lub będących sumą doświadczeń i przemyśleń91. Zróż-
nicowanie struktury epistolarnej w obrębie korespondencji przyjacielsko-intymnej 
wynika, zdaniem Anny Chomicz, z wielofunkcyjności wypowiedzi nadawców po-
dejmujących działania słowne zmierzające do osiągnięcia wielu celów jednocześnie; 
zarówno doraźnych, utylitarnych, jak i służących podkreśleniu uczuciowej bliskości 
z odbiorcą, potrzebie zwierzenia się, autoanalizie, uzmysłowieniu sobie istoty zmien-
nych doznań przez sam fakt ich formułowania na piśmie92. Tak na przykład kore-
spondencja Katarzyny II z przyjaciółką z lat młodości, księżną K. Daszkową, składa 
się z listów zawierających: informacje o przebytych przez nie chorobach (przezię-
bienia, bóle gardła, złamania kończyn), zapewnienia o szczerej przyjaźni, podzię-
kowania za przywiązanie i wzajemne oddanie przyjaciółek, powinszowania z okazji 
imienin, opinie na temat nowo powstałych dzieł literackich oraz omówienie spraw 
związanych z prowadzeniem Akademii Rosyjskiej. Nieliczne spośród nich traktują 
o sprawach wagi państwowej czy dokonanym przez carową zamachu stanu. Kilka 
z nich to napisane listy ołówkiem w formie bileciku93.

88  Онегинская энциклопедия: В 2 т., Москва 1999, t. 1, s. 437 (tłum. K.K.).
89  А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников, Москва 1980, s. 350–351 (tłum. K.K.).
90  S. Skwarczyńska, Teoria listu..., s. 110.
91  Ibidem, s. 77.
92  A. Chomicz, op.cit., s. 280.
93  K. Daszkowa, op.cit., s. 321–355.
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Na korespondencję przyjacielsko-intymną składać się będą listy rodzinne o cha-
rakterze informacyjnym, listy oferujące przyjacielską pomoc lub o nią proszące, wy-
znania mające na celu całościowe ujęcie osobistego losu, listy, w których mowa o ży-
ciowych decyzjach, uczuciach miłości, gniewu. Informujące listy rodzinne, podobnie 
jak listy informacyjne z grupy korespondencji urzędowej, zawiadamiają o bieżących 
istotnych z punktu widzenia nadawcy i odbiorcy sprawach, ale w odróżnieniu od 
nich cechują się emocjonalnym zaangażowaniem autorów, skłonnością do wynu-
rzeń. Stąd związki uczuciowe eksponowane są nie tylko w części początkowej i koń-
cowej, jak wymagały tego reguły epistolarne, ale i w części głównej. 

Pisane niemalże z dnia na dzień listy stwarzały znajomym iluzję bycia razem – 
nadawcy przynosiły oparcie w trudnych chwilach, a odbiorcy pozwalały uczestniczyć 
w relacjonowanych zdarzeniach. Michaił Glinka w liście do A. Kern pisał: „Wątpię, 
czy będę w stanie pisać do pani z każdą pocztą […]. Niemniej jednak, będzie pani 
otrzymywała wiadomości o mnie regularnie, każdego tygodnia”94. A. Puszkin z kolei 
skarżył się:

Droga i dobra Anno Pietrowno! Przestała pani do mnie pisać! Czy mam stąd wnioskować, że 
choć jest mi pani droga jak dawnej, nie jest mi pani przychylna jak wcześniej; tymczasem listy 
pani były dla mnie czymś więcej, niż radością, i obecny ich brak niezmiernie mnie martwi95.

Systematyczność korespondencji, rejestrowanie najważniejszych z punktu widzenia 
nadawcy wydarzeń, skłonność do refl eksji, weryfi kacja sądów pod wpływem no-
wych doświadczeń wskazują na związek listów z dziennikiem. Zdaniem Aleksandra 
Mileckiego

listy mogą mieć […] charakter zapisków sporządzanych z dnia na dzień na sposób dzienniko-
wy, dotyczyć spraw głęboko intymnych, o których autor mówi nie tylko dla poinformowania 
o nich samego adresata, ale także dla pełniejszego ich uświadomienia sobie w trakcie dokony-
wania zapisu i prowadzenia niejako w tej formie dialogu z samym sobą96. 

Korespondencja przyjacielsko-intymna rzadko przyjmuje jednorodny kształt. Ce-
chuje się natomiast wielotematycznością, płynnym przechodzeniem od jednego te-
matu do drugiego, swobodą wypowiedzi. 

94  А.П. Керн, op.cit., s. 310.
95  Ibidem, s. 289.
96  A. Milecki, Forma dziennika w literaturze francuskiej. Z dziejów form artystycznych w literaturze francuskiej, 

Lublin 1994, s. 29–30.
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2. Wychowanie i wykształcenie instytutowe

2.1. Początki wychowania instytutowego w Rosji

Na początku XVIII wieku państwo poczyniło pierwsze poważne kroki w celu oswo-
jenia kobiety z myślą o potrzebie jej kształcenia. Problem edukacji kobiet stanowił 
przedmiot sporów i rozważań, do czasu aż w drugiej połowie XVIII stulecia zajęła 
się nim Katarzyna II, wspierana autorytetem znanego działacza kultury – Iwana 
Bieckiego. Dzięki nim pedagogiczne wyobrażenia rosyjskiego społeczeństwa ule-
gły zmianie, zaakceptowano konieczność kobiecej edukacji, określając jej specyfi kę. 
W raporcie I. Bieckiego O wychowaniu młodzieży obojga płci (О воспитании юношества 
обоего пола) z 22 marca 1764 roku, uważanym za pierwszy akt ustawodawczy o cha-
rakterze edukacyjnym, w ogólnym zarysie rozwinięty został plan szerzenia działal-
ności oświatowej97. Na życzenie carowej autor raportu wychodzi od wyłożenia nad-
rzędnej myśli – co ma się stać fundamentem rosyjskich placówek wychowawczych. 
Na zawaha się przy tym wskazać na słabe strony poprzednich przedsięwzięć: cho-
ciaż istniały już uniwersytet, akademia, wiele innych jednostek edukacyjnych, a na 
oświatę w kraju oraz edukację zagraniczną przeznaczano duże zasoby fi nansowe, to 
jednak podjęte działania nie przyniosły zamierzonych rezultatów.

Odwołując się do doświadczeń szkolnictwa europejskiego przy tworzeniu pierw-
szej żeńskiej placówki edukacyjnej, Katarzyna II skupiła uwagę na znakomitym 
francuskim instytucie dla kobiet Saint-Cyr. W założonym pod Paryżem w drugiej 
połowie XVII wieku instytucie program początkowo ograniczał się do świeckiego 
wychowania dziewcząt wywodzących się z najwyższych warstw społecznych. W re-
zultacie przekształcenia jednostki w klasztor na dalszym etapie rozwoju edukacji 
nadano klerykalny charakter. Nie chcąc bezkrytycznie kopiować rezultatów pracy 
zagranicznych pedagogów, carowa uczyniła z francuskiego instytutu pierwowzór 
mającej powstać w Rosji placówki. Posiadające wiele wspólnych cech statuty obu 
jednostek edukacyjnych różnił brak wzmianki o zasadach klasztornej surowości 
w ustawie rosyjskiego instytutu98.

Pierwszy instytut dla dziewcząt pochodzenia szlacheckiego, znany pod nazwą 
Instytutu Smolnego, założony został w Petersburgu na mocy dekretu z dnia 5 maja 
1764 roku. Wcielając w życie oświecicielskie plany Katarzyny II, aby „przezwyciężyć 
zabobony wieków, podarować narodowi swemu nowe wychowanie i […] na nowo go 
zrodzić”99, placówka miała się zająć kształtowaniem „nowego gatunku” światowych 
kobiet, które w podobnym duchu wychowywać będą dzieci. Wykształcenie odbie-
rane przez wychowanki Instytutu Smolnego w pełni odpowiadało „temu duchowi 
[…] i praktycznym nawykom, jakie wytworzyły się w złotym wieku kultury szlache-

97  Полное собрание законов Российской империи, Собрание 1, Санкт-Петербург 1830, t. XVI, nr 12103, 
s. 668–671.

98  А. Данилова, Благородные девицы. Воспитанницы Смольного института, Москва 2008, s. 17–18.
99  Полное собрание..., t. XVI, nr 12103 (tłum. K.K.).
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ckiej, […] o którym możemy wydawać opinie na podstawie wielu dzieł literatury 
pięknej”100. Wychowywanie dziewcząt w poczuciu piękna i radości, kształtowanie ich 
serca i charakteru – to katalog naczelnych zasad instytutu. Dobre maniery, etykieta 
miały się stać kluczem do zajęcia wysokiej pozycji w towarzystwie, zaś wykształcona 
w wychowankach skłonność do życia cnotliwego przyczynić się miała do naprawy 
moralnej społeczeństwa. Negatywnie nastawiona do edukacji kobiet szlachta stroni-
ła początkowo od przekazywania córek pod opiekę Instytutu Smolnego, za w pełni 
wystarczające uważając wykształcenie obierane przez nie w domu. Stąd pierwszy rok 
rekrutacji, rozpoczęty w maju 1764 roku, trwał do lipca kolejnego roku, gdy liczba 
przyjętych szlachcianek osiągnęła poziom 50 osób. Kolejne nabory – każdy po 50 
wychowanek – przeprowadzano co trzy lata101.

Kontynuatorka dzieła Katarzyny II – Maria Fiodorowna – obejmując opiekę nad 
smolankami, podjęła jednocześnie pomyślne próby tworzenia nowych instytutów 
– Instytutu Orderu Św. Katarzyny w Petersburgu (1798) i Moskwie (1802). Z kolei 
w 1812 roku założony został Instytut dla dobrze urodzonych panien w Charko-
wie102. „Nasza świętej pamięci dobrodziejka – pisała o Marii Fiodorownie A. Smir-
nowa-Rosset – nigdy nie traciła z oczu swoich wychowanek. Mogły one zawsze zna-
leźć opiekę i pomoc, gdy przyjeżdżały do Petersburga”103. Regularnie prowadzona 
korespondencja między carową i europejskimi uczonymi owocowała wdrażaniem 
nowych rozwiązań pedagogicznych w pozostających pod jej pieczą żeńskich pla-
cówkach edukacyjnych104. Poglądy Katarzyny II oraz jej synowej na role przypisane 
kobiecie były odmienne. Ta pierwsza dostrzegła w dobrym wychowaniu środek do 
ukształtowania pożytecznych, wykształconych kobiet – członkiń społeczeństwa, 
cechujących się zdolnością łagodzenia grubiańskich obyczajów. Wychowanie pod 
patronatem Marii Fiodorowny, zakładające postrzeganie kobiety wyłącznie w cha-
rakterze uczestniczki życia rodzinnego, koncentrowało się na przygotowaniu panien 
do roli dobrych żon, matek i gospodyń domowych. Carowa w jednym z listów do 
przełożonej Instytutu Smolnego pisała:

Ani na chwilę nie można zapominać o ich położeniu i przyszłym przeznaczeniu. Dlatego 
należy usuwać z otoczenia wszystko, co mogłoby wzbudzić w nich tęsknotę do tego złudnego 
świata, chimerycznych istot i egzaltowanych uczuć... Czemu miałoby służyć wspaniałe wycho-
wanie, które jedynie pogłębiłoby żałość ich położenia i doprowadziło do tego, że owo poło-
żenie stałoby się dla nich nie do zniesienia? Większość z nich to biedne dziewczęta i należy 
zawczasu oswajać je z myślą o ubóstwie. Wiele z nich powróci na wieś – należy przygotować 
je do życia w odosobnieniu. Niektóre mogą mieć niewykształconych rodziców – niech będą 
przekonane, że trzeba nauczyć się żyć z różnego pokroju ludźmi105. 

100  В.В. Розанов, Сумерки просвещения, Москва 1990, s. 58 (tłum. K.K.).
101  Устав воспитания двухсот благородных девиц учрежденного Ея Величеством Государынею Императри-

цею Самодержицею Всероссийскою Материю Отечества, Санкт-Петербург 1763, s. 6.
102  Исторический очерк деятельности Харьковского института благородных девиц, Харьков 1912, s. 10.
103  А.О. Смирнова-Россет, Воспоминания, Письма, Москва 1990, s. 84 (tłum. K.K.).
104  Ibidem, s. 176.
105  А. Данилова, op.cit., s. 328–329 (tłum. K.K.).
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Zaangażowana w działalność szerzenia oświaty Maria Fiodorowna postanowiła za-
dbać o przygotowanie wychowanek do pracy pedagogicznej, tworząc w 1803 roku 
w Instytucie Smolnym klasę „pepinierek”. Kierowano do niej dwanaście najlepszych 
niezamożnych absolwentek każdego roku. Z tego grona wywodziły się instytutowe 
damy klasowe, a także nauczycielki i guwernantki znajdujące zatrudnienie w domach 
prywatnych106.

2.2. Rzeczywistość instytutowa

2.2.1. Porządek instytutowy

Pierwsza rosyjska placówka kształcąca kobiety – Instytut Smolny – była uprzywi-
lejowaną zamkniętą wychowawczo-edukacyjną szkołą dla dziewcząt pochodzenia 
szlacheckiego. Możliwość uczęszczania do Instytutu Smolnego stanowiła zaszczyt. 
Oddając tutaj córki w wieku lat 6, rodzice zabierali je do domu po ukończeniu lat 
18107. Izolacja wychowanek była częścią przemyślanego systemu, opartego na odse-
parowaniu dziewczynek od zepsutego środowiska szlacheckiego w celu wychowania 
ich na idealnych ludzi, zgodnie z oświeceniowym modelem. „Państwowe pustelnicz-
ki” („казенные затворницы”), jak określał je Aleksander Benois108, częściej miały 
okazję spotykać carową i dworzan niż swoich bliskich. 

Dwanaście lat nauki podzielonych było na cztery grupy wiekowe. Dziewczęta 
z pierwszej, najmłodszej grupy, które nie ukończyły lat dziewięciu, nauczano kate-
chezy, języka rosyjskiego, języków obcych, arytmetyki, rysowania, tańców, muzyki 
i robótek ręcznych. W drugiej grupie wiekowej, obejmującej szlachcianki od dzie-
wiątego do dwunastego roku życia, wzbogacano program o historię, geografi ę oraz 
podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia domu. Naukę wymienionych wy-
żej przedmiotów kontynuowano na trzecim etapie – od dwunastego do piętnastego 
roku życia – uzupełniając ją lekcjami z literatury, sztuki pisania wierszy, podstawami 
architektury i fi zyki doświadczalnej. Dziewczęta poznawały liczne ściegi hafciarskie 
oraz przechodziły od teorii do praktyki w zakresie prowadzenia domu. Kurs ostat-
niego etapu – od 15 do 18 lat – obejmował głównie powtórkę wcześniej opanowa-
nego materiału, ze szczególnym zaakcentowaniem katechezy109.

Zmiany zaprowadzone w żeńskich szkołach przez Marię Fiodorowną, gdy za-
częto przyjmować dziewczęta w starszym wieku (8–9 lat)110, a okres pobierania na-
uki ograniczono do dziewięciu lat, nie wywarły istotnego wpływu na wewnętrzny 
porządek instytutowy. Smolny oraz inne żeńskie instytuty do lat 60. XIX wieku za-

106  Ibidem, s. 329.
107  Г.И. Ржевская, Памятные записки [w:] В.М. Бокова, Институтки: Воспоминания воспитанниц 

институтов благородных девиц, Москва 2003, s. 35, 36. 
108  А. Бенуа, Мои воспоминания: в 2 т., Москва 1993, t. 1, s. 336.
109  Устав воспитания двухсот..., s. 11–14.
110  Por. А.В. Стерлигова, Воспоминания [w:] В.М. Бокова, Институтки: Воспоминания воспитанниц 

институтов благородных девиц, Москва 2003, s. 82.
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chowywały swój zamknięty charakter i wyraźnie różniły się od pozostałych szkół 
kształcących kobiety.

Na początku XIX wieku w Instytucie Smolnym istniały dwie klasy – klasa duża 
i klasa mała, z których każda dzieliła się na trzy wydziały (trzy wydziały małej klasy 
i trzy wydziały dużej klasy). Na poszczególne wydziały przypadały po dwie damy 
klasowe, dyżurujące kolejno co drugi dzień. Nie spuszczając wychowanek z oczu, 
pilnowały porządku w klasie i pokojach. Absolwentki opuszczały mury instytutu co 
kilka lat – wówczas duża klasa odchodziła, a jej miejsce zajmowała mała klasa. Dzia-
ło się to w następujący sposób – czwarty wydział małej klasy przechodził w pierwszy 
wydział dużej klasy, piąty – w drugi, a szósty – w trzeci. Każda wychowanka marzyła 
o przyjęciu do czwartego lub pierwszego wydziału, gdyż czwarty uważany był za 
najlepszy wydział małej klasy, a pierwszy – dużej. O zakwalifi kowaniu się do każdej 
z klas decydowały egzaminy wstępne, spośród których najważniejszą rolę odgrywały 
języki obce, a zwłaszcza francuski111.

Instytutowy dzień rozpoczynał się o godzinie szóstej rano. Dla większości wy-
chowanek ta wczesna pora wstawania przez cały okres edukacji stanowiła największą 
torturę i niebywałą mękę. Półgodzinna poranna toaleta nie mogła się odbyć bez 
koleżanek, służących pomocą przy czesaniu i ubieraniu się: „Strój instytutowy był 
taki, że trudno było się obejść bez pomocy osób trzecich”112. Przepisy instytutowe 
regulowały sposoby układania włosów zależny od grupy wiekowej. Każda próba ko-
kieterii, chęć uczesania się zgodnie z panującymi trendami mody, niosła z sobą jawną 
krytykę władz i kary. Niezależnie od tego, wieczorami małe szlachcianki tworzyły ze 
swych włosów fantazyjne fryzury, doradzając jedna drugiej, w której z nich jest im 
do twarzy113. Zgodnie z regulaminem w pół do siódmej dama klasowa weryfi kowała 
prawidłowe uczesanie, czystość paznokci oraz odpowiedni ubiór stojących w jednym 
szeregu według wzrostu wychowanek, by móc przejść do kolejnego rytuały dnia – 
porannej modlitwy114, po zakończeniu której dziewczęta udawały się na śniadanie. 
Po zrealizowaniu dwóch lekcji – od godziny dziewiątej do dwunastej – nadchodził 
czas obiadu. Popołudniowe zajęcia w klasach trwały do piątej, po czym podawano 
podwieczorek. Godziny wieczorne upływały wychowankom na przygotowywaniu 
zadanych lekcji oraz niesieniu pomocy w nauce słabszym koleżankom115. Tylko wy-
jątkowe okoliczności (np. wizyta cara, dostojników dworu) mogły naruszyć tutej-
szy porządek dnia codziennego. Pod tym względem niewiele różniły się instytutowe 
„święta”: niedzielne, spotkania z krewnymi czy przybierające schematyczną formę 

111  А. Бельская, Очерки институтской жизни былого времени. (Из воспоминаний институтки), „Заря” 
1870, nr 8, s. 112.

112  Ibidem, nr 8, s. 124 (tłum. K.K.).
113  Е.Н. Водовозова, На заре жизни [w:] В.М. Бокова, Институтки: Воспоминания воспитанниц 

институтов благородных девиц, Москва 2003, s. 243. 
114  А.В. Стерлигова, op.cit., s. 84, 85.
115  Ibidem, s. 86.
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letnie i zimowe wakacje116. Klasztorny styl życia chronił wychowanki przed zbędny-
mi emocjami, fascynacjami, czyniąc ich życie monotonnym i nużącym, o czym pisała 
niejedna autorka wspomnień.

Wspomnienia absolwentek instytutów zawierają wiele skarg pod adresem ekono-
mów i kucharek, zobowiązanych zadbać o prawidłowe wyżywienie podopiecznych. 
Wynikiem braku odpowiednich racji żywnościowych był nieustanny głód uczennic: 
„W tym czasie wychowanki odczuwały taki piekielny głód, że kładły się spać ze 
łzami w oczach, długo jęczały i płakały w łóżku, nie mogąc zasnąć z powodu zimna 
i głodu117”, wspominała E. Wodowozowa. Trzydzieści rubli rocznie płaconych przez 
rodziców gwarantowało małej szlachciance dodatkową szklankę herbaty i kromkę 
ciemnego chleba dziennie. Spożywanie tego ostatniego niejednej z nowicjuszek ko-
jarzyło się raczej z karą niż z przywilejem: „Długo nie mogłam przyzwyczaić się do 
ciemnego chleba, od którego bolały mnie usta”118, pisała A. Stierligowa. W tych wa-
runkach nieocenioną rolę odgrywały inne źródła pozyskiwania żywności – prezenty 
krewnych czy artykuły spożywcze kupowane za pośrednictwem instytutowego per-
sonelu. Ustawiczny brak żywności i jej zła jakość popchnęły ostatecznie wychowanki 
Instytutu Patriotycznego do otwartego buntu przeciw ekonomowi, zakończonego 
interwencją samego cara Mikołaja I119. 

Notoryczny głód skłaniał szlachcianki do konsumpcji wszystkiego, co wpadło 
w ich ręce: 

To jedzenie było czysto instytutowym wymysłem. […] Papier do pisania, glina, kreda (ją rów-
nież wąchano jak tabakę), węgiel, a w szczególności rysik – wszystko u nas wchłaniano. […] 
Łakomczuchy kradły rysiki tym, które ich nie jadły, i odłamywały rogi swych grafi towych 
tablic120.

Spożywając wymienione rzeczy, niektóre spośród panien dążyły do uzyskania od-
powiedniej bladości skóry, uważanej wówczas za niezwykle modną. Rezultaty po-
dobnych praktyk miały czasem tragiczne zakończenie: „Strach pomyśleć, jak zmarła 
jedna z nas – udławiła się rysikiem121”.

Uciążliwe warunki mikroklimatu – temperatura powietrza nieprzekraczająca 
16ºC122 – sprzyjały częstym zachorowaniom dziewcząt. „Woda była tak zimna, 
że młoteczkami łamałyśmy lód i myłyśmy się nim”123, wspominała A. Smirnowa-
-Rosset. Jednocześnie obowiązujący strój instytutowy był niepraktyczny, gdyż zbyt 

116  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 243–244.
117  Ibidem, s. 246 (tłum. K.K.).
118  А.В. Стерлигова, op.cit., s. 83 (tłum. K.K.).
119  Por. Записки институтки, „Семейные вечера” 1873, nr 2, s. 180.
120  С.Д. Хвощинская, Воспоминания институтской жизни, „Русский вестник” 1861, nr 10, s. 282 

(tłum. K.K.).
121  Ibidem.
122  Н. Одинцова, Терпение смолянки, „Вечерний Петербург” 1996, nr 34, s. 3.
123  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 80.
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cienki124. „Narzucona na plecy płócienna pelerynka nie chroniła przed zimowym 
chłodem, gdy temperatura w klasie pokazywała 12, a nawet 11ºC, a w czasie lekcji 
należało siedzieć z odsłoniętymi plecami”125. Panujący na każdym kroku – w salach, 
klasach, stołówce – chłód dokuczał nade wszystko najmłodszym wychowankom. 
Wiele spośród nich znaczną część pobytu w instytucie spędzało w szpitalu, nie mo-
gąc przystosować się zarówno do panujących tam warunków klimatycznych, jak i do 
obowiązków dnia codziennego. Tryb życia wychowanek trudno nazwać zdrowym. 
W czasie roku szkolnego prawie nigdy nie opuszczały murów placówki. Również 
latem, gdy pozwalano im wychodzić do ogrodu, nie mogły biegać, brać udziału 
w grach ruchowych, co choć w małym stopniu mogłoby kompensować brak gim-
nastyki. Jedynym rodzajem ćwiczeń fi zycznych w żeńskich instytutach przez długie 
lata pozostawały tańce, zdaniem carowej Marii Fiodorowny stanowiące skuteczną 
„ochronę przed wszystkimi możliwymi chorobami”126.

2.2.2. Dyscyplina instytutowa

Opisując pierwszy dzień pobytu w murach instytutu, autorki wspomnień wskazują 
na ogromny chłód bijący od tej zamkniętej i odizolowanej od świata placówki. 

Całe moje ożywienie zniknęło, przygnębienie zamieniło entuzjazm, serce zamarło, a na dnie 
duszy obudziło się nieznane mi dotąd uczucie, a mianowicie strach, który pokrył i przygniótł 
sobą pozostałe uczucia. Tak, wchodząc na ten rozległy, mroczny korytarz z jego kodeksami, 
przestraszyłam się i takie uczucie towarzyszyło mi przez wiele kolejnych dni, tygodni oraz 
miesięcy mojego instytutowego życia127,

wspomina jedna z wychowanek swe pierwsze zetknięcie z instytutową rzeczywistością.
Sposób zwracania się do dziewcząt po nazwiskach lub numerach wskazuje na 

niezwykle ofi cjalny stosunek kierownictwa do wychowanek: „Powiedziano mi: bę-
dziesz miała numer 84. – I ten numer towarzyszył mi przez wszystkie lata mego 
życia w instytucie128”. W jednej chwili – chwili przekroczenia drzwi placówki, wy-
straszone dziewczęta z Ani, Sonii czy Maszy stawały się znienacka Iwanowną, Pie-
trowną, Siemionowną lub anonimowym numerem dwudziestym, trzydziestym bądź 
czterdziestym.

Numeracja nadawana wychowankom z polecenia władz, odpowiadała sygnaturze 
ich bielizny129. Wyjątkowo trudny okres przystosowania się do nowych porządków, 
instytutowej integracji paraliżował dziewczęta rozpoczynające naukę z kilkuletnim 
opóźnieniem w stosunku do swych rówieśnic. Zetknięcie się z obyczajami nieznane-

124  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 248.
125  Ibidem, s. 229.
126  Е. Лихачева, Материалы для истории женского образования в России, Санкт-Петербург 1899, s. 162.
127  А. Бельская, op.cit., nr 8, s. 111.
128  Т.Г. Морозова, В институте благородных девиц [w:] В.М. Бокова, Институтки: Воспоминания вос-

питанниц институтов благородных девиц, Москва 2003, s. 395 (tłum. K.K.).
129  А.Н. Луканина, Из детства и школьных лет, „Северный вестник” 1886, nr 4, s. 93.
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go dotąd środowiska wprawiało niejedną z nich w zakłopotanie: „Wszystkie one są 
takie dziwne – myślała przed snem o wychowankach jedna »nowa«, która już w umy-
walni była zdziwiona tym, że stały one zupełnie rozebrane i jeszcze do tego mówiły 
i śmiały się – i wszystko to było takie nieprzyjemne, nieprzyzwoite”130.

Wojskowa dyscyplina, charakterystyczna dla większości instytutów przełomu 
XVIII i XIX wieku, wymuszała obowiązek przemieszczania się w kilkuosobowych 
kolumnach, zakaz swobodnego spacerowania w pojedynkę oraz rozmowy podczas 
kroczenia korytarzami – to tylko wybrane spośród długiej listy instytutowych na-
kazów i zakazów131. Cały dzień wychowanek podporządkowany został dzwonko-
wi, wyznaczającemu czas porannego wstawania, czas modlitwy, czas posiłków. On 
również wskazywał, kiedy zajęcia powinny się zaczynać, a kiedy przychodził czas 
przerwy, odpoczynku132.

Dyscyplina instytutowa miała czysto zewnętrzny charakter. Wymierzając kary 
tym spośród dziewcząt, które biegały, krzyczały, źle się zachowywały lub były leni-
we, damy klasowe nie zawsze posiadały możliwości wpływu na kształtowanie się ich 
charakteru, myśli i poglądów. Zarówno zakaz czytania książek, które nie przeszły 
przez instytutową cenzurę, jak i zakaz posiadania własnych pieniędzy, które powinny 
być oddane do przechowania damom klasowym, były notorycznie łamane. Kary 
ponoszone za tego rodzaju przewinienia nie powstrzymywały dziewcząt przed ko-
lejnym naruszeniem instytutowego prawa133. 

Królująca na każdym kroku dyscyplina wymusiła opracowanie rozbudowanego 
systemu kar. Rękoczyny czy bicie wychowanek, dopuszczalne w żeńskich instytu-
tach czasów Marii Fiodorowny, należały do incydentów134. Wstrząśnięcie dziecięcą 
psychiką, zawstydzenie i poniżenie wychowanki, która popełniła wykroczenie, odby-
wało się przez zastosowanie innych kar. Najpoważniejsze występki odbierały dziew-
czętom prawo do spotkania z rodziną podczas tzw. cotygodniowych wizyt. Ta kara 
zaliczana była do grupy najcięższych. W rankingu miejsc odbywania kary na pozycję 
czołową wysunęła się instytutowa stołówka. Tutaj jedne dziewczęta stały pod ścianą, 
drugie – za ławkami, jeszcze inne – siedziały za „czarnym stołem”. Od wszystkich 
ukaranych należało trzymać się z daleka135.

Instytutowy rygor i surowa dyscyplina sprowadzały wychowanki do wspólnego 
mianownika, zacierając ich indywidualność i przekształcając je w istoty do siebie 
podobne nie tylko ze względu na sposób bycia, lecz także z małymi wyjątkami pod 
względem charakteru i upodobań; czyniły z nich natury pozbawione woli, energii 
działania i jakiejkolwiek inicjatywy.

130  М.А. Львова, Былые годы, Москва 1990, s. 27–28 (tłum. K.K.).
131  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 226.
132  Ibidem, s. 243.
133  А. Бельская, op.cit., nr 8, s. 134.
134  Е. Лихачева, op.cit., s. 226.
135  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 227.
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2.2.3. Obyczaje instytutowe

Opis porządku instytutowego wymusza prześledzenie tutejszej obyczajowości, od-
noszącej się do relacji pomiędzy samymi wychowankami oraz między uczennicami 
i kierownictwem. Wśród nich osobliwą specyfi ką odznaczało się tzw. ubóstwienie, 
możliwe do realizacji jedynie między wychowankami zajmującymi różne pozycje 
w instytucie. Młodsze dziewczęta zobowiązane były adorować swoje starsze kole-
żanki; te ostatnie z kolei czyniły obiektem uwielbienia instytutowego duchownego, 
nauczycieli, a także cara i jego rodzinę136.

W wypadku wzajemnego ubóstwiania wychowanek jedną z dziewcząt określano 
mianem obiektu (przedmiotu ubóstwienia), drugą – adoratorki. Ta ostatnia zobowią-
zana była krzyczeć do przechodzącego w pobliżu obiektu: „Cudowna!”, „Uwielbia-
na”. „Anioł”137. Całowanie „Anioła” w ramię czy dzielenie się z nim słodyczami – to 
kolejne elementy rytuału ubóstwiania, nie zawsze sprowadzającego się do pospoli-
tych gestów. Niektóre spośród adoratorek wystawiały się na różnego rodzaju męki 
(wycinały nożem na ręce inicjały „bóstwa”138) lub decydowały się na czyny „bohater-
skie” (jadły kawałek mydła, wypijały butelkę octu lub nocą szły do cerkwi, aby po-
modlić się za swoje „bóstwo”139) w celu podkreślenia siły swego uczucia i zwrócenia 
na siebie życzliwej uwagi adorowanej wychowanki. Obiekt ubóstwiania uszczęśliwiał 
adoratorkę, pozwalając jej całować się w ramię i przepisywać na czysto zeszyty140.

Sposób wyboru przedmiotu ubóstwiania mógł być następujący: „Bierze się ka-
wałki papieru i pisze imiona najbardziej szanowanych wychowanek pierwszej i dru-
giej klasy. […]. Później ma miejsce losowanie kartek, i kto komu przypadnie, ten 
tego ubóstwia”141. Zakończenie procesu ubóstwiania również przybierało niezwy-
czajną formę: „Instytutka, która znudziła się zabawą, wychodziła na środek, prosząc 
dziewczęta, aby pozwoliły jej przerwać ubóstwianie («разобожать»)”142. Zwyczaj ten 
mógł się wydawać śmieszny i niedorzeczny nawet samym wychowankom. Z drugiej 
strony, wprowadzona we wszystkie tajniki życia instytutowego podczas pierwszego 
dnia pobytu w nim A. Smirnowa-Rosset pisała: „Jednym słowem, tak mnie przygo-
towano, że gdy następnego dnia zobaczyłam dziewczynkę, która mi się spodobała 
[…], zaczęłam ją ubóstwiać, tzn. podchodziłam do niej na korytarzu i mówiłam: 
«Aniele mój, ubóstwiam cię»”143.

Postawa, jaką młodsze dziewczęta prezentowały w odniesieniu do starszych ko-
leżanek, wiązała się z poważaniem i szacunkiem, lecz instytutki innego terminu niż 

136  Ibidem, s. 256.
137  J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 91.
138  С. Разумовский, Светлое заточение: Картины институтской жизни [w:] Сборник товарищества 

«Знание», Санкт-Петербург 1910, ks. 29, s. 54.
139  Л.А. Черская, Записки институтки, Москва 1993, s. 47.
140  Por. С.Д. Хвощинская, op.cit., s. 540, 518.
141  Записки институтки..., s. 175 (tłum. K.K.).
142  Ibidem.
143  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 77.
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ubóstwianie na określanie swych uczyć nie znały. „Nadmiar dziecinnej czułości”, 
o którym pisze w związku z powyższym S. Chwoszczynska144, dzielony był pomię-
dzy przyjaźń, łączącą wychowanki z jednej klasy, i ubóstwianie, integrujące dziew-
częta z różnych grup wiekowych. Odgrywający w procesie ubóstwiania niebłahą rolę 
prestige zabraniał adorowania źle wychowanych oraz leniwych uczennic.

Rytuał ubóstwiania duchownych145 i nauczycieli, różniący się, oczywiście, od 
adoracji starszych koleżanek, ograniczał się do oblewania obiektu perfumami w cza-
sie spacerowania korytarzem. Pedagog zyskujący miano „bóstwa” w mniemaniu 
wychowanek musiał się odznaczać następującymi cechami: po pierwsze – poważ-
nie traktować uczennice i być w stosunku do nich sprawiedliwym; po drugie – być 
mądrym człowiekiem i dobrym nauczycielem; po trzecie – być niezależnym od kie-
rownictwa instytutu146. Spełniwszy powyższe wymagania, nauczyciel mógł liczyć na 
szacunek i adoracje uczennic.

Uroda, dobre wyniki w nauce oraz ostry język – to lista podstawowych, szcze-
gólnie cenionych w środowisku instytutowym elementów osobowości. Uroda była 
gwarantem popularności, sukcesy w edukacji zapewniały szacunek, a ostry język 
wzbudzał we współtowarzyszkach potworny strach. Wyrażając zachwyt nad urodą 
koleżanki, wychowanki nie powstrzymywały się przed krytyką jej rozumu, w przy-
padku gdy nie należała do grupy najmądrzejszych. Kryterium ze względu na uro-
dę dzieliło dziewczęta na cztery grupy. Pierwszą tworzyły „красавицы”, drugą 
– „миленькие”, trzecią – „ничего”, czwartą – „уроды”147. Ta najważniejsza z hie-
rarchii określała nie tylko miejsce instytutki na tle innych wychowanek, ale także 
ich stosunek do niej. Bezkrytyczna wiara w jej doniosłe znaczenie niejedną spośród 
szlachcianek doprowadziła do desperackiej rozpaczy: 

W każdej klasie dziewczęta głośno decydowały, która jest pierwsza, a która druga pod wzglę-
dem urody. Ja fi gurowałam dopiero na dziewiątym miejscu. Były one przekonane, że najpięk-
niejsza wyjdzie za mąż wcześniej od innych, […] a zatem powinnam była wyjść za mąż jako 
dziewiąta w kolejności148.

Opisując instytutowy obyczaj wybierania najpiękniejszych i najmniej urodziwych 
uczennic, którym „w twarz krzyczano […]: «Jesteś najładniejsza w naszej klasie! A ty 
najbardziej szpetna! Ty druga pod względem głupoty!»”149, E. Wodowozowa wska-
zuje na brak delikatności w odniesieniu do uczuć drugiej osoby. Przyjaźń z wycho-
wanką uznaną za prawdziwą piękność często przyjmowała formę usługiwania jej ze 
strony pozostałych koleżanek, które ją czesały, pomagały się ubierać czy zakładać 
buty, łącząc te działania z okrzykami: „królowa”, „bogini” itp.

144  С.Д. Хвощинская, op.cit., s. 518.
145  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 180–181.
146  А. Бельская, op.cit., nr 9, s. 17.
147  Ibidem, s. 11.
148  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 311.
149  Ibidem.
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2.2.4. System kształcenia

Żeńskie instytuty wychowawczo-edukacyjne zapewniały uczennicom wachlarz te-
oretycznych i praktycznych zajęć. Sam program nauczania nie był jednak obszer-
ny. Znalazły w nim odzwierciedlenie poglądy Katarzyny II, która, odsunąwszy wy-
kształcenie na dalszy plan, priorytetem uczyniła wychowanie małych szlachcianek. 
E. Wodowozowa wspominała: „Wychowanie moralne stało u nas na pierwszym 
miejscu, a edukacja zajmowała ostatnią pozycję; w rezultacie nasi nauczyciele nie 
mieli żadnego znaczenia w instytucie”150. Wychowanie odbierane w instytucie ogra-
niczało się do opanowania dobrych manier, „sztuki zachowywania się comme il faut, 
grzecznego odpowiadania i siadania po wysłuchaniu pouczenia damy klasowej […], 
chodzenia zawsze wyprostowanym, mówienia tylko w językach obcych”151. Kilka lat 
instytutowej musztry w pełni wystarczało, by władać cichym i delikatnym głosem, 
opanować lekki i szybki krok oraz przyswoić spokojne i nieśmiałe ruchy, a siadając, 
„pochylać głowę z wyjątkową tkliwością”152.

Osiemnastowieczne naśladownictwo kultury zachodniej zrodziło potrzebę opa-
nowywania języków obcych – regulamin instytutowy nakładał obowiązek komuni-
kacji po francusku i niemiecku (jednego dnia królował język francuski, drugiego 
– niemiecki)153. Nauka prowadzenia swobodnej konwersacji w językach zachodnich 
odbywała się kosztem ograniczenia znajomości języka rodzimego, którym instytuto-
we kierownictwo zabraniało się porozumiewać. Usłyszawszy 14 grudnia 1825 roku 
odgłosy strzałów, naczelniczka Instytutu Patriotycznego zwróciła się do uczennic 
tymi słowami: „To Pan Bóg karze was, moje panny, za wasze grzechy. Najważniejszy 
i najcięższy z nich to ten, że za rzadko mówicie po francusku i zupełnie jak kucharki 
gadacie po rosyjsku”154. 

Rezultaty nauczania języka francuskiego, wizytówki żeńskich placówek eduka-
cyjnych, nie zawsze były znakomite. Opanowanie zaledwie kilkudziesięciu marnych 
fraz podczas pierwszego roku edukacji było przeszkodą w prowadzeniu poważnej 
rozmowy czy czytaniu francuskich książek. Co gorsza, nawet banalne tematy ciąg-
nęły za sobą niezliczoną liczbę językowych błędów: „Tylko Bóg jeden i mury insty-
tutu wiedzą, co to był za język francuski”155. Podobnie nierozwijana ojczysta mowa 
dziewcząt nie odznaczała się ani bogactwem słów, ani różnorodnością wyrażeń. 

Rzetelność i sumienność w podejściu do nauki skutecznie przyczyniły się do wy-
kreowania obrazu wychowanek – osób wyjątkowo oczytanych. W istocie instytutowa 
cenzura wyznaczała zakres dozwolonych lektur, z możliwością delektowania się nimi 
wyłącznie podczas zajęć lekcyjnych. Troska o wysokie morale, obawa przed naru-

150  Ibidem, s. 258.
151  Е.А. Половцева, Екатерининский институт полвека назад. (Из воспоминаний бабушки), Москва 

1900, s. 17 (tłum. K.K.).
152  С.Д. Хвощинская, op.cit., s. 526–527.
153  www.stapravda.ru/projects/history/time/04.shtml (dostęp: 1.03.2012).
154  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 306.
155  А. Бельская, op.cit., nr 8, s. 121.
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szeniem niewinności wychowanek powstrzymywała kierownictwo od wprowadzania 
lektur uzupełniających156, wymuszając przy tym drukowanie specjalnych wydań dzieł 
klasyków dla instytutek, na wielu stronach wypełnionych wielokropkami. Ostatni 
tom, możliwy do nabycia po zakończeniu instytutowej edukacji, uzupełniony został 
przez wydawcę opuszczonymi wcześniej fragmentami, których absolwentki w za-
chwycie uczyły się na pamięć157. 

Na liście przedmiotów w programie nauczania znalazły się również: religia, ma-
tematyka, fi zyka, historia i geografi a. Opanowanie podstawowych przykazań bożych 
i zasad wiary, poranna i wieczorna modlitwa, przestrzeganie postów i regularne od-
wiedzanie cerkwi stanowiły teoretyczne i praktyczne aspekty katechezy. Uczestni-
cząc w długich nabożeństwach okresu postu, wychowanki nieraz traciły przytom-
ność w wyniku głodu i zmęczenia.

Na zajęcia praktyczne – robótki ręczne, sporządzanie posiłków w kuchni – kła-
dziono w środowisku instytutowym tak samo duży nacisk. Dziewczęta rywalizo-
wały w szyciu, haftowaniu złotymi nićmi czy wybijaniu wzorów na szlachetnych 
tkaninach, by najlepsze spośród prac zaprezentować podczas wystawy organizowa-
nej z okazji egzaminów końcowych158. Niezwykła popularność zajęć z gotowania 
wynikała z możliwości najedzenia się do syta oraz zwolnienia z lekcji w danym dniu. 
Ta zajmująca rozrywka dla znudzonych powszedniością dnia uczennic nie niosła 
z sobą żadnego pożytku – ze względów bezpieczeństwa zniechęcano dziewczęta 
od asystowania przy wyrabianiu ciasta, przyrządzaniu mięsa czy procesu smażenia 
kotletów. Kucharki widziały w nich rozpieszczone szlachcianki i – bojąc się oparzeń 
czy skaleczeń – same wypełniały większość obowiązków159. 

Dwunastopunktowa skala ocen pozwalała szczegółowo określić miejsce wy-
chowanki na tle jej koleżanek. Uzyskanie 12 na świadectwie gwarantowało odznakę 
z monogramem carycy; kolejne miejsca honorowano złotym (drugie miejsce w ran-
kingu), dużym brązowym (trzecie miejsce) i małym brązowym medalem (czwarte 
miejsce). Pozostałe dziewczęta nagradzano książkami. Brylantową odznakę przyzna-
wano tej z wychowanek, która ukończyła instytut z najlepszym wynikiem160. 

Wiedzę instytutek weryfi kowano w trakcie wielostopniowego egzaminu końco-
wego. Przeprowadzany na etapie pierwszym egzamin wewnątrzinstytutowy dawał 
wyobrażenie o rzeczywistej wiedzy przyszłych absolwentek. Kolejne dwa sprawdzia-
ny – publiczny i carski – były czystą formalnością za sprawą wcześniejszego udostep-
nienia pannom listy pytań161. Egzaminy publiczne stwarzały warunki, by mieszkańcy 
stolicy – osoby postronne – oceniły efekty wychowania i edukacji młodych panien. 

156  Е. Лихачева, op.cit., s. 117.
157  В.Т. Шаламов, Об институтках и студентках, „За промышленные кадры” 1935, nr 19–20, 

s. 108.
158  А.В. Стерлигова, op.cit., s. 114.
159  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 304.
160  Воспоминания институтки 60–х годов, „Русская старина” 1909, nr 9, s. 483–484.
161  А.В. Стерлигова, op.cit., s. 121.
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Przed południem sprawdzano wiedzę z przedmiotów teoretycznych, by wieczorem 
nowe absolwentki mogły zaprezentować umiejętności artystyczne – śpiew, taniec 
czy grę na instrumentach muzycznych. W salach bocznych organizowano wówczas 
wystawę obrazów oraz robótek ręcznych162.

Powierzchowne i w wielu wypadkach oderwane od rzeczywistości wychowanie 
instytutowe przewyższało jednak poziomem wykształcenie odbierane przez dziew-
częta w domach i na prywatnych pensjach. Zdaniem Je. Lichaczowej instytutki były 
bardziej rozwinięte i mniej zepsute od swoich rówieśnic163.

2.2.5. Przyjaźń, stosunek wychowanek do rodziny oraz kierownictwa

Każda nowa wychowanka, przekraczając próg instytutu, marzyła o prawdziwej przy-
jaciółce, oddanej powierniczce sekretów serca i licznych trosk. To wyjątkowe miejsce 
przyjaźni w życiu dziewcząt wynikało z ich izolacji od świata zewnętrznego, szcze-
gólnie zaś od krewnych i bliskich. W skrajnych wypadkach urodzone w odległych 
regionach kraju szlachcianki mogły w ciągu długich 12 lat przebywania w instytucie 
nie mieć możliwości, by choć raz spotkać się z rodzicami czy rodzeństwem. Właśnie 
dla nich osoba przyjaciółki urastała do rangi członka rodziny. O swych ciepłych 
relacjach z Olgą Fetter pisała T. Morozowa: 

Była to prawdziwa, głęboka więź, serdeczna sympatia do siebie nawzajem. Gdybym była po-
zbawiona bliskości tej mądrej, uzdolnionej dziewczynki, mojej miłości do niej i jej miłości do 
mnie, moje życie w instytucie byłoby o wiele bardziej puste, nudne, smutne, a nawet cięższe164.

Przyjaźń zyskiwała prawomocność po złożeniu „ślubów wierności”, zgodnie z in-
stytutową obyczajowością podporządkowanych określonym regułom. Wypełnienie 
rytuałów przejścia pozwalało dziewczętom zwracać się do siebie w szczególnie miły 
i wrażliwy sposób, mówić sobie po imieniu, razem przygotowywać się do zajęć, plot-
kować przed snem i mieć swoje małe sekrety. Taka przyjaźń stanowiła często jedyną 
prawdziwą podporę dla uczennic165.

Porozumienia i zgoda między wychowankami instytutu były wypadkową ce-
nionego ponad wszystko wzajemnego szacunku. Donosicielstwo, oczernianie się, 
waśnie, niesnaski jedynie komplikowały i tak trudny proces przystosowywania się 
dziewcząt do instytutowych realiów. „Choć wiele z nich ze względu na swe położe-
nie stało bardzo wysoko, jednak zawsze starały się pomóc koleżankom to radą, to 
wstawiennictwem, a wiele z nich wspomogły pieniędzmi”166. Między wychowankami 
instytutu zwykle panowała zgoda, a kara nałożona na całą grupę kończyła wszystkie 
najdrobniejsze kłótnie.

162  А. Бельская, op.cit., nr 9, s. 48.
163  Е. Лихачева, op.cit., s. 244.
164  Т.Г. Морозова, op.cit., s. 418.
165  Н.С. Соханская, Автобиографическое письмо к петербургской приятельнице, „Русский архив” 1885, 

nr 4, s. 635.
166  А.В. Стерлигова, op.cit., s. 126.
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Instytut i jego kierownictwo – nowy dom i nowa rodzina wychowanek – skutecz-
nie wymazywał z ich pamięci nie tylko wspomnienie o rodzinie, ale także o wszyst-
kim, co działo się poza jego murami. Pozostawanie w instytucie przez okrągły rok 
z brakiem możliwości wyjazdu do domu w czasie wakacji, zakaz trzymania fotografi i 
osób najbliższych przy swoich łóżkach z każdym kolejnym rokiem coraz mocniej 
rozluźniały relacje dziewcząt z rodziną. Dodatkowo między rodzicami a ich córką-
-instytutką powstawały nieporozumienia na podłożu materialnym. Potrzeby, któ-
rych budżet państwowy nie był w stanie zaspokoić, wychowanka starała się pokryć 
z funduszów rodzicielskich, zwracając się do nich raz po raz z prośbą o pieniądze 
lub dostarczenie niezbędnych rzeczy. Mniej zamożni przedstawiciele szlachty z tru-
dem mogli sprostać oczekiwaniom córek, niepokojąc się przy tym utratą nabytego 
w domu nawyku oszczędzania.

Wieloletni pobyt w instytucie zawężał listę tematów poruszanych w dniu od-
wiedzin krewnych. Podczas takich spotkań szlachcianka informowała bliskich, kogo 
obecnie ubóstwia, ile razy w tygodniu miała szczęście spotkać „przedmiot ubóstwie-
nia”, dlaczego została ukarana, jaką ocenę otrzymała od nauczyciela – i na tym zesta-
wie materiał do rozmów wyczerpywał się. Wychowanka dochodziła ostatecznie do 
wniosku, że te, jakże ważne dla niej kwestie, nie tylko nie interesują, lecz śmieszą ro-
dzinę. „Przekonałam się, że moje koleżanki miały rację, twierdząc, że krewni i wszy-
scy mieszkający poza instytutem zupełnie nie są w stanie zrozumieć instytutki”167, 
skarżyła się E. Wodowozowa. Odmienność dwóch światów oddalała córkę od ro-
dziców. Bez względu na fakt, iż w świadomości większości dziewcząt wspomnienie 
domu z upływem czasu wypierane było przez rzeczywistość instytutową, były wśród 
nich i takie, które nigdy nie zatraciły obrazu rodziny168. 

Tutejsza symbolika dnia codziennego nakładała wymóg traktowania placówki 
i wychowawców jako „nową rodzinę”, czemu sprzyjać miały wspominane przez 
G. Rżewską atmosfera familijności169 czy obowiązek zwracania się do przełożonej 
– „maman”. Na kolejnych etapach rozwoju żeńskich instytutów edukacyjnych po 
najważniejsze stanowiska kierownicze sięgały kobiety wyrachowane, ofi cjalne w re-
lacjach z wychowankami, którym obce były uczucia miłości macierzyńskiej. Przez 
termin „maman” zaczęto rozumieć „państwową matkę” dla rodziny, w której obrę-
bie „córkami” były faworytki wychowawczyń.

167  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 277.
168  Tę zamianę trafnie opisał A. Pogorelski, przedstawiając czytelnikom swą monastyrkę: „Instytut 

Smolny […] stał się dla niej jak gdyby nową rodziną, na której skupiły się wszystkie jej myśli, pragnienia 
i troski. Poza murami klasztoru jedna tylko ciocia wkradała się do jej wyobraźni, lecz jej obraz był inny 
niż w rzeczywistości. Wszystkie dawne wspomnienia […] zniknęły z jej pamięci, by ustąpić miejsca innym 
obrazom, czerpiącym kolory z nowych wyobrażeń, które powstawały w jej umyśle. Ciocię na przykład 
widziała w jednej z inspektorek, którą lubiła bardziej od innych, a kuzynki przyrównywała do tych swoich 
przyjaciółek, które najbardziej jej się podobały”. А. Погорельский, Монастырка, Москва 1960, s. 26 
(tłum. K.K.).

169  Г.И. Ржевская, op.cit., s. 40–42.
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W rolę nianiek, wychowawczyń i przywódczyń grupy wcielały się damy klasowe. 
Brak zasadniczego przygotowania pedagogicznego, a często również predyspozycji 
do pełnienia funkcji opiekunek czynił je zdaniem Chwoszczynskiej „instytutowymi 
damami, a nie wychowawczyniami”170. Damy klasowe były wytworem samego insty-
tutu: niezamożne przedstawicielki stanu szlacheckiego, którym po zakończeniu edu-
kacji nie dane było wyjść za mąż, decydowały się ostatecznie na dalsze kształcenie 
w placówce w celu podjęcia pracy w charakterze wychowawczyń. Przekonanie, że 
życie obeszło się z nimi niesprawiedliwie, niwecząc młodzieńcze marzenia, rodziło 
frustrację i zazdrość o potencjalne powodzenie w świecie obecnych wychowanek. 
Twarze młodych instytutek dobitnie odzwierciedlały ich pragnienie szczęścia, wza-
jemnej miłości i bajkowej przyszłości. Przyjemność czerpana z karania dziewcząt 
czy zadawania im bólu psychicznego była naoczną demonstracją ich siły nad niewin-
nymi szlachciankami171. Działalność wychowawcza dam klasowych sprowadzała się 
do utrzymywania i kontroli porządku instytutowego: sprawdzały, czy wychowanki są 
prawidłowo ubrane i uczesane, czy odnoszą się z szacunkiem do kierownictwa oraz 
do siebie nawzajem, czy grzecznie odpowiadają na zadane im pytania172.

Pozbawione miłości rodzinnej, troski, oparcia w krewnych, w wychowawczy-
niach dziewczęta pogrążały się w życiu instytutowym, prezentując coraz większą 
obojętność do wszystkiego, co je otaczało. Nie posiadały również żadnego poważ-
nego celu, do którego należało dążyć. Przetrwały wyłącznie marzenia. 

2.3. Analiza zachowań wychowanek instytutów

Szczególne warunki wychowania panujące w żeńskich instytutach pozwoliły na 
ukształtowanie się oryginalnego typu kobiet. Świadczy o tym już samo słowo „in-
stytutka”, oznaczające nie tylko wychowanki zamkniętej placówki edukacyjnej. Ter-
min posiadał jednocześnie bardziej ogólny sens. Instytutką nazywano kobietę, która 
w sposób emocjonalny, otwarty, nie zastanawiając się nad konsekwencjami wyrażała 
swoje uczucia. Tak określano dorosłego człowieka niepozbawionego cech dziecięcej 
spontaniczności i naiwności. Przez ten termin rozumiano ponadto kobietę pozba-
wioną jakiegokolwiek zajęcia, niepotrafi ącą przystosować się do życia i przez to wpa-
dającą w przygnębienie i samoponiżającą się173. Zaprezentowane podejście do po-
jęcia „instytutka” wskazuje na odmienność porządku instytutowego w zestawieniu 
z rzeczywistością panującą poza granicami placówki, gdyż wychowanki żyły tu „in-
nym życiem”, podporządkowując się odmiennym obyczajom i zasadom zachowania. 

Wychowanie w izolacji od domu, surowa dyscyplina – środki ochrony dziewcząt 
przed zdegenerowanym środowiskiem szlacheckim – wypaczały jednocześnie ich 
rozwój emocjonalny: „W tych czasach panny w instytutach izolowano od otocze-

170  С.Д. Хвощинская, op.cit., s. 286.
171  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 259.
172  Ibidem, s. 262.
173  Словарь русского языка: В 4 т., Москва 1981, t. 1, s. 670.
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nia do tego stopnia, że wyszedłszy stamtąd, zachowywały się dziwacznie i były nad 
wyraz nieśmiałe i wszystko dla nich było czymś osobliwym, ponieważ niczego nie 
widziały”174, wspominała E. Jankowa.

Pierwszemu kontaktowi z instytutem, któremu towarzyszyło silne przeżycie roz-
łąki z bliskimi, niejedna z memuarystek nada negatywny oddźwięk. Nagła izola-
cja, wzmożona tęsknota za domem oraz trudne warunki codzienności (głód i niska 
temperatura) potęgowały niechęć prawie każdej nowicjuszki do instytutu, stając się 
przyczyną licznych chorób, a czasem śmierci szlachcianek. Jeśli nawet wychowanki 
dysponowały odpornym organizmem, nie potrafi ły ochronić się przed problema-
mi natury psychicznej. Zaburzenia w rozwoju instytutek obejmowały trzy poziomy: 
emocjonalny, umysłowy oraz społeczny.

2.3.1. Zaburzenia natury emocjonalnej

Właściwie zorganizowane otoczenie w procesie wychowania dziecka powinno sta-
nowić prowokację do działań prawidłowych, hamując zachowania z wychowawcze-
go punktu widzenia niepożądane. Proces wychowania wychodzi od próby stawiania 
dziecku określonych wymagań, by następnie, poprzez zastosowanie odpowiednich 
metod, dokonać ich realizacji175. Instytutowe sposoby oddziaływania na wychowanki 
przyjmowały formę kary, sporadycznie – nagrody. Marne kwalifi kacje pedagogicz-
ne wychowawczyń przynosiły błędne wyobrażenie o efektach działania kary, w rze-
czywistości krótkotrwałych. Dlatego niepożądane zachowania ukaranych dziewcząt 
udawało się poskromić jedynie na krótki okres. 

Reakcja wychowanek na kary i nagrody była pochodną ich relacji z damami kla-
sowymi. Kara, interpretowana w normalnych relacjach opiekunki i wychowanki jako 
konsekwencja złego zachowania, nabierała innych odcieni w sytuacji nieżyczliwości 
czy wręcz wrogości damy klasowej. W tym konkretnym wypadku nie przynosiła 
przewidzianego rezultatu wychowawczego, potęgując jedynie negatywny stosunek 
do wychowawczyni. 

W poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie, jak powinny się kształtować relacje 
obu stron, by współpraca pozwoliła na realizację założonego celu, na plan pierw-
szy wysuwa się problem wychowawcy – pedagogicznego autorytetu o następują-
cych właściwościach charakteru: życzliwość i uwaga skierowana w stronę uczniów 
oraz konsekwencja, oznaczająca przestrzeganie tych samych zasad, które obowiązują 
uczniów. Wymienione cechy staną się gwarantem szacunku i zaufania podopiecz-
nych. Uczeń zacznie dopasowywać swoje zapatrywanie do poglądów nauczyciela, 
słuchać go z uwagą i aktywnie naśladować176. Zakazy, groźby, kary wymierzane przez 
damy klasowe wyrządzały wielką szkodę psychice dziecięcej, sprzyjając powstawaniu 
dystansu, w przyszłości niemożliwego do zlikwidowania. Wspomniana surowość 

174  Д. Благово, op.cit., s. 196.
175  М. Żebrowskа, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1972, s. 296.
176  J. Konopnicki, A. Molak, Z. Skory, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1966, s. 31.
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w obejściu z wychowankami nie mogła uczynić z dam klasowych prawdziwych auto-
rytetów, obiektów westchnień małych szlachcianek: „Nikt nigdy nie słyszał – wspo-
mina E. Wodowozowa swoją wychowawczynię – by którejkolwiek z wychowanek 
powiedziała choć raz serdeczne słowo, zadała pytanie, świadczące o jej trosce o nie, 
aby okazała choć trochę współczucia chorej”177. 

Analiza zachowań wychowanek instytutów wymaga odwołanie się do teorii psy-
choanalizy Freuda pozwalającej zbadać najbardziej złożone procesy ludzkiej psychi-
ki. U jej podstaw leży pojęcie libido – głównej siły kierującej ludzkim zachowaniem. 
Obok innych problemów znajdziemy tu omówienie roli więzi emocjonalnej między 
matką i dzieckiem. Więź ukształtowana we wczesnym dzieciństwie posiada – zda-
niem Freuda – duży wpływ na przyszły rozwój seksualny człowieka. Ograniczenie 
bliskich relacji z rodziną, głównie zaś z matką (jej nieobecność, brak miłości i wspar-
cia), uniemożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb natury psychicznej może 
negatywnie odbić się na stanie zdrowia dziecka i stać się bodźcem do rozwoju cho-
rób nerwowych. Konsekwencją tego zjawiska, określanego w psychologii i psychia-
trii terminem „syndromu rozłąki”, są dziecięce fobie, strach oraz utrata pewności 
siebie178. Brak współdziałania między trzema wymienionymi przez Freuda częściami 
osobowości – Id, Ego i Superego – znamionuje powstaniem napięć psychicznych, 
jak np. lękliwość, depresja czy nerwica. W reakcji na tego rodzaju niedomagania sto-
sowane są „mechanizmy obronne”, wśród których wymienić należy odcięcie się od 
świata zewnętrznego, ucieczkę w krainę fantazji.

Proces transformacji osobowości i zachowań wychowanek, gdy z wesołych, 
szczęśliwych, pełnych życia dzieci przekształcały się w pokorne, posłuszne i milczą-
ce jednostki, znalazł odzwierciedlenie we wspomnieniach instytutek-memuarystek. 
Pozbawione atmosfery ciepła rodzinnego, możliwości spędzania z bliskimi waka-
cji, trzymania ich fotografi i w pokojach wrastały coraz mocniej w instytutową rze-
czywistość, przejawiając strachliwość i nieśmiałość w relacjach z osobami trzecimi. 
W instytucie „wychowanki nie mogły utrwalać w sobie pozytywnych uczuć; wzrastał 
w nich poziom irytacji, miały zszarpane nerwy, stawały się obojętne na wszystko 
i straszliwie grubiańskie”179. Nieświadome odwoływanie się do wspomnianych „me-
chanizmów obronnych” stanowiło pochodną pragnienia zachowania optymizmu 
życiowego. Zatopienie się w świecie fantazji, wypełnionym marzeniami o świetla-
nej przyszłości u boku wysokiej rangi męża, o niezliczonej liczbie świeckich ba-
lów, o królowaniu w petersburskich salonach umożliwiało rozładowanie ładunku 
emocjonalnego dziewcząt. Drugim sposobem radzenia sobie z problemem napięcia 
nerwowego była konwersacja z bliskim, zaufanym człowiekiem. Szczere wyznanie 
przyjaciółce swych problemów, trosk, rozczarowań, wątpliwości sprzyjało powroto-
wi do stanu równowagi psychicznej. Wymienione „mechanizmy obronne” umożli-

177  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 222.
178  A. Popielarska, Psychiatria wieku rozwojowego, Warszawa 1989, s. 139–140.
179  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 295.
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wiały zmniejszenie stopnia napięcia emocjonalnego, pozwalając czasami całkowicie 
się od niego uwolnić180. 

Ostatnie miesiące pobytu w instytucie w sposób szczególny obfi towały w myśli 
o świetlanej przyszłości. Bohaterkami tworzonych opowieści były same wychowan-
ki. Potrzeba głośnego mówienia o marzeniach, świątecznym charakterze świeckiego 
życia, wcielania się w role bohaterek romantycznych opowieści była takim fenome-
nem instytutowej codzienności jak obyczaj ubóstwiania181.

2.3.2. Zaburzenia natury umysłowej

Zdobywane poprzez relacje jednostki z otaczającym ją środowiskiem doświadcze-
nie w procesie kształtowania się jej osobowości odgrywa główną rolę. Jego cha-
rakter oraz typ zależą od warunków kulturowych, w jakich przyszło rozwijać się 
i żyć człowiekowi. Izolowane środowisko instytutowe nie stwarzało wychowankom 
odpowiednich warunków do zgromadzenia dostatecznej liczby praktycznych umie-
jętności. Brak doświadczenia w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego 
był pochodną przygotowywania się do życia na podstawie przeczytanych książek: 
„Opuściłam instytut – wspominała W. Figner – ze znajomością życia i ludzi tylko 
na podstawie powieści i opowiadań, które przeczytałam”182. Ośmiotomowa powieść 
Emma Courtenay, ou la chapelle d’Ayton przez sześć kolejnych miesięcy wędrowała z rąk 
do rąk wychowanek Instytutu Orderu Św. Katarzyny w Petersburgu. A. Smirnowa-
-Rosset następująco relacjonuje treść powieści:

Wreszcie nastąpiła katastrofa, na Emmę rzucono straszną klątwę, Auguste Horby walczy 
w pojedynku, Emma umiera ze złamanym sercem. Przychodzę do klasy i widzę Stefani we 
łzach. Mówi mi, że Auguste umarł. Całą klasa odpowiada szlochem. Zdecydowałyśmy, że na-
leży nosić żałobę po obojgu bohaterach. Przy bólu gardła zmuszano nas do noszenia wąskiej 
tasiemki od pantofl i. Wyobraźcie sobie, że trzydzieści dziewcząt ją ubrało. Dama klasowa 
zapytała, co to ma znaczyć, czy prawie wszystkie z nas boli gardło? Zdradziłyśmy prawdę. 
Przełożona przyszła nam powiedzieć, że tydzień będziemy chodziły bez fartuszków i że napi-
sze o tym zdarzeniu imperatorowej183. 

Relacje między instytutkami opierały się na schemacie odmiennym od instytu-
towego, nakładającego obowiązek zachowywania się comme il faut czy przestrzega-
nia świeckich manier. W stosunkach między wychowankami powściągliwość i su-
rowość instytutowej etykiety zamieniały przyjacielska szczerość i bezpośredniość. 
Przeciwstawianie wyuczonej postawie niczym nie skrępowanego okazywania uczuć 
prowadziło do sytuacji, w których wystraszone absolwentki zachowywały się w dzie-
cinny sposób. Wspominając o tym, co działo się z nią, gdy rozmowa z nowo pozna-
nym młodym człowiekiem zeszła na temat instytutu i jej ulubionych przedmiotów 

180  Por. A. Lewicki, Psychologia kliniczna, Warszawa 1974, s. 56–60.
181  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 308.
182  B. Фингер, Запечатленный труд: Воспоминания в 2 т., Москва 1964, t. 1, s. 93.
183  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 175.
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(„zaczęła klaskać w dłonie, skakać, śmiać się”), matka E. Wodowozowej określa 
to zachowanie „głupim instytutstwem”184. W swoim gronie dziewczęta pozwalały 
rządzić emocjom, ściśle kontrolowanym i starannie dozowanym w obecności dam 
klasowych, gdzie zgodnie z regulaminem instytutowym niestosowny był nawet nie-
winny uśmiech „Pewnego razu pani inspektor spotkała się z naszą klasą, by upo-
mnieć damę klasową z powodu jednej z dziewcząt. A ja sarkastycznie się uśmiech-
nęłam. Inspektorka zauważyła to i dostałam trzy punkty nagany za nieodpowiednie 
zachowanie”185.

Wieloletni pobyt w instytucie – od wczesnego dzieciństwa do lat młodzieńczych 
– rodził i rozwijał w głowach dziewcząt wypaczony obraz rzeczywistości. Pozbawio-
ne przedsiębiorczości oraz praktycyzmu życiowego wychowanki nie wiedziały, jak 
na świat przychodzą dzieci, jakiej wymagają opieki czy jak znaleźć wyjście z trudnej 
sytuacji.

Warunkiem prawidłowego rozwoju społecznego jednostki jest zjawisko naśla-
downictwa uważanych za autorytety starszych członków grupy. W instytucie ów 
proces ulegał zaburzeniu, gdyż młodsze dziewczęta miały szanse naśladowania star-
szych; te ostatnie jednak pozostawały bez autorytetów. Znalazło to oddźwięk w in-
fantylizmie wychowanek, autorek wybitnie dziecinnego, im jedynie znanego języka, 
który obfi tował najrozmaitszymi zdrobnieniami, wyrażeniami typu: „ach”, „aj”186 
czy „jaki”, „taki”. Rola tych ostatnich polegała na zaakcentowaniu oceny emocjo-
nalnej określonych cech ludzkich – np.: „Jaka ona jest piękna!”. Nie sposób nie 
wspomnieć i o całym szeregu utworzonych przez instytutki terminów na określenie 
poszczególnych wychowanek, uwarunkowanych ich zachowaniem i cechami charak-
teru. Inną formą zdziecinnienia było przekonanie o publicznym charakterze uczuć 
i potrzebie ich uzewnętrzniania.

Surowość i grubiańskie zachowanie dam klasowych odcisnęło swe piętno na pod-
opiecznych stopniowo wzbogacających instytutowy leksykon pojęć obelżywych: i tak 
„anioł”, „bóstwo” czy „cudo” przeplatają się na stronach wspomnień z „łajdakiem” 
i „potworem”; „boski” i „czarujący” współbrzmią z „obrzydliwym” i „wstrętnym”; 
za terminem „ubóstwiać” następuje „gardzić”. Nieofi cjalne instytutowe słownictwo 
budziło odrazę otoczenia: „Nie lubię, gdy mówi pani świnia lub bydło – to hiperbo-
le, których zapewne zabraniano wam używać w instytucie; nie można przesadzać ani 
w dobrą, ani w złą stronę”187, usłyszała podczas jednej z rozmów A. Smirnowa-Ros-
set. W obecności przełożonych wychowanki nie miały odwagi przezywać koleżanki 

184  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 387.
185  Н. Одинцова, op.cit., s. 3 (tłum. K.K.).
186  «Да по-французски врет, как сущий попугай,
А по природному только ай да ай,
Возможно ли в жену такую взять мне дуру?” B.B. Капнист, Ябеда, Ленинград 1960, s. 89.
187  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 153.
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głupimi – zauważa dalej memuarystka – mówiły więc: „Jaka jesteś nieprzyjemna” lub 
„Jaka jesteś niedobra”188.

2.3.3. Zaburzenia natury społecznej

Nagromadzenie omówionych wcześniej przypadłości wychowanek – lękliwość, 
ograniczona wiara we własne możliwości, brak doświadczenia i praktycyzmu życio-
wego, zdziecinnienie – legło u podstaw ich aspołeczności. Prawdziwe życie, w ma-
rzeniach urastające do wiecznie trwającego święta, okrutnie rozczarowywało wy-
chowanki. „Zaraz po ukończeniu instytutu – wspominała E. Wodowozowa – nie 
miałam najmniejszego pojęcia o tym, że przede wszystkim należy umówić się z do-
rożkarzem co do ceny, nie wiedziałam, że trzeba zapłacić za przejazd i nie miałam 
własnej portmonetki”189. 

Większość absolwentek utożsamiała zaproszenie do mazura podczas balu ze 
wstępnymi swatami, oczekując po nich ofi cjalnych oświadczyn. Gdy nikczemny ka-
waler uchylał się od swej powinności, panna żądała od brata wyzwania go na pojedy-
nek. Przekonanie, że każdy adorator, któremu odmówiono ręki instytutki, powinien 
w rozpaczy popełnić samobójstwo, prowadziło do wielu komicznych, lecz również 
tragicznych incydentów190. Kuriozalne formy zachowania wychowanek budziły ne-
gatywne emocje wśród osób zarządzających domem. Nie powstrzymywano się przy 
tym, by nazywać je „lalami”, bardziej dosadnie „skończonymi idiotkami” czy „mu-
ślinowymi panienkami”191. 

Nazbyt abstrakcyjny i sztuczny model rzeczywistości instytutowej hamował 
proces kształcenia umiejętności odpowiadających codzienności dnia powszednie-
go. Zdobywane tu doświadczenie rodziło dramatyczną kolizję pomiędzy wykształ-
conymi w obrębie instytutu nawykami a tymi warunkami, w których przyszło żyć 
wychowankom po zakończeniu edukacji. I tak złożony proces adaptacji społecznej 
dziewcząt komplikowała rozbieżność między nowym życiem a marzycielskimi teo-
riami instytutek. Dodatkowo okazywało się, że nawet znakomite świeckie przygo-
towanie nie chroniło przed gafami popełnianymi w towarzystwie. Część zasad czy 
norm właściwych wielkiemu światu była wychowankom obca, inne z kolei przeczyły 
umiejętnościom zdobytym w instytucie. Stąd „śmiertelny” strach przed popełnie-
niem jakiejkolwiek „niezręczności”192 towarzyszył im nieustannie.

Otoczenie, relacje z osobami postronnymi, zwłaszcza z młodymi mężczyznami, 
wprawiały absolwentki w niemałe zakłopotanie, gdy każde pytanie zbijało je z tropu. 
Osobliwy sposób bycia wychowanek umożliwiał porównanie je z dziećmi, osobami 

188  Ibidem, s. 170.
189  Е.Н. Водовозова, op.cit., s. 307.
190  Ibidem, s. 309.
191  Ibidem, s. 308.
192  С. Закревская, Институтка: Роман в письмах, „Отечественные записки” 1841, nr 2, s. 205.
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niepoważnymi193, stąd obraźliwe określenie „głupia jak instytutka”194. Najtrudniej-
szemu procesowi adaptacji społecznej poddawane były dziewczęta po zakończeniu 
edukacji powracające „na prowincję, gdzie nie mogły liczyć na współczucie i szu-
kać wsparcia”195. Oprócz drwin wyszydzających ich nieporadność upowszechniał 
się stereotypowy pogląd o instytutkach jako „istotach prymitywnych, myślących, że 
na wierzbach rosną gruszki, i cechujących się głupią naiwnością do końca życia”196.

Zagadnienie kształcenia instytutowego nurtowało Mikołaja Gogola, opiekuna 
dwóch młodszych sióstr pobierających nauki na koszt państwa w petersburskim In-
stytucie Patriotycznym. Wówczas miał on możliwość bliższego przyjrzenia się po-
ziomowi kształcenia kobiet. Podnosząc ostrą krytykę wychowania instytutowego, 
pisarz zwracał uwagę chociażby na egzotyczny sposób poruszania się sióstr. Sied-
mioletni pobyt w zamkniętej placówce edukacyjnej zaowocował problemem odna-
lezienia się w nowej rzeczywistości, gdzie wszystko jawiło się jako obce i dziwne, 
a każdy kolejny dzień obfi tował w nowe obawy, zauważa w swoich wspomnieniach 
o M. Gogolu S. Aksakow197. „Były to takie dzikuski, jakich nie można sobie nawet 
wyobrazić”198, zaplątane w długich sukniach, w których nie potrafi ły chodzić, nie-
ustannie potykające się i upadające na ziemię. Przesiąknięte instytutowym klimatem 
młode panny negowały wszystko, co nie odpowiadało przyswojonemu przez nie 
porządkowi. Stale obecne skrępowanie i nieśmiałość w towarzystwie powstrzymy-
wały je od uczestnictwa w najprostszej konwersacji. Ograniczały się do spożywania 
potraw przyrządzanych według przepisów obowiązujących w instytucie199. Ciągłe 
płacze, krzyki, nocne kłótnie sióstr burzyły Gogolowski obraz szczęśliwego życia, 
doprowadzając samego pisarza do prawdziwej rozpaczy. Ponad roczna reedukacja 
zdziczałych sióstr przygotowała je do nowych prowincjonalnych warunków życia, 
czego w żadnym instytucie nie uczono200. 

Trudny proces adaptacji absolwentek do pozainstytutowej rzeczywistości zna-
komicie nakreślony został w rosyjskiej literaturze pięknej końca XVIII i XIX wieku 
(Оsip Sienkowski, Całe kobiece życie w kilku godzinach (Вся женская жизнь в нескольких 
часах), Dymitr Biegiczew, Olga. Życie szlachty rosyjskiej na początku obecnego wieku (Ольга. 

193  Jedna ze świeckich dam w powieści Zofi i Zakriewskiej Instytutka (Институтка) zwraca się do 
wychowanki zamkniętej placówki edukacyjnej: „Czy nie z księżyca pani do nas przybywa?” – i dalej za-
uważa: „To dziecinna prostoduszność, którą tak łatwo okazać przy całkowitej nieznajomości świeckich 
konwenansów... Zapewniam państwa, że w towarzystwie można rozpoznać instytutkę”. Ibidem, s. 230 
(tłum. K.K.).

194  О.И. Сенковский, Собрание сочинений. Вся женская жизнь в нескольких часах, Санкт-Петербург 
1858, t. 4, s. 307 (tłum. K.K.).

195  Е. Лихачева, op.cit., s. 217.
196  М.М. Воропанова, Институтские воспоминания, „Русская школа” 1902, nr 10–11, s. 35 (tłum. 

K.K.).
197  С.Т. Аксаков, История моего знакомства с Гоголем [w:] Гоголь в воспоминаниях современников, red. 

Н.Л. Бродский, Москва 1952, s. 110.
198  Ibidem, s. 112 (tłum. K.K.).
199  Ibidem, s. 115.
200  Переписка Н.В. Гоголя..., s. 135.
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Быт русских дворян в начале нынешнего столетия), Antoni Pogorielski, Monastyrka 
(Монастырка), Iwan Turgieniew, Szlacheckie gniazdo (Дворянское гнездо), Marko Wow-
czok (M. Bilińska), Instytutka (Институтка)).

3. Wychowanie i wykształcenie domowe

3.1. Rola mamki, niani i guwernantki w procesie wychowania 
szlachcianki

Liczne pamiętniki przełomu XVIII i XIX wieku, jak również prywatna korespon-
dencja rosyjskich szlachcianek dają bogaty materiał do badań nad historią wychowa-
nia i kształcenia domowego kobiet. Pozwalają one prześledzić, jak z biegiem czasu 
zmieniały się idee edukacyjno-wychowawcze, jakiej transformacji uległy poglądy ma-
tek w rodzinach szlacheckich, w końcu, jaki był ich wpływ na zmianę modelu życia 
domowego.

W pierwszej połowie XVIII stulecia nasiliło się zjawisko dążenia rodziców 
warstw uprzywilejowanych nie tylko do zapewnienia dziecku odpowiedniego wycho-
wania, ale także dbania o jego właściwe wykształcenie. Troska o edukację dziewcząt 
i chłopców zaczęła przyjmować formę nakazu czy obowiązku epoki. „Trzeba oddać 
sprawiedliwość ówczesnym rodzicom – pisał kamerjunkier czasów Piotra I, Fry-
drych Bercholc – nie żałują oni niczego dla kształcenia swoich dzieci. Oto dlaczego 
patrzysz ze zdziwieniem na ogromne zmiany, które zaszły w Rosji w tak krótkim 
czasie”201.

W środowisku szlacheckim dzieciństwo, wyjątkowo krótki okres w życiu ówczes-
nego człowieka, uważano za etap przygotowawczy do dorosłego życia. Kodyfi kacja 
systemu kulturowego i związana z nią etykieta wymagały, by dzieci, wcześnie wkra-
czające w dorosłe życie, zachowywały się jak ludzie dojrzali. Czynny udział w życiu 
towarzyskim wielkich miast pochłaniał energię dam, skoncentrowanych na samych 
sobie, niewiele uwagi poświęcających dorastającym córkom. „Mama była bardzo 
miła, ale prawie jej nie widywaliśmy” – z takim wyznaniem często spotykamy się, 
studiując pamiętniki ówczesnych szlachcianek202. Stanowią one ponadto potwierdze-
nie przekonania o utrzymywaniu dystansu pomiędzy dziećmi a ich rodzicielami.

Spośród wielu osób, którym szlachta powierzała wychowanie córek (niańki, opie-
kunki i inna służba domowa), szczególnymi względami otaczano mamki, wywodzą-
ce się z warstwy chłopskiej. Osiemnastowieczne poradniki, broniąc tych ostatnich, 
utrzymują, iż mleko chłopki stanowi gwarancję zdrowia szlachcianek przez długie 
lata życia203. Zwracanie się do mamki po imieniu i otczestwie było formą okazywa-

201  Ф.В. Берхгольц, Дневник камер-юнкера В.Ф. Берхгольца в 2 т., Москва 1902, t. 1, s. 70 (tłum. 
K.K.).

202  А.Е. Лабзина, История жизни одной благородной женщины, Москва 1996, s. 9.
203  В. Михневич, Русская женщина..., s. 49.
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nia jej należytego szacunku przez członków rodziny szlacheckiej. Z. Kapnist-Skalon 
kreśli we wspomnieniach obraz dobrej i pobożnej mamki, która wykarmiwszy pier-
sią ją i rodzeństwo, tak się do rodziny przywiązała, że mając swoje dzieci, a później 
wnuków, nie dalej jak w odległości czternastu wiorst do późnej starości pozostawała 
przy swych podopiecznych-szlachcicach, a po śmierci została pochowana na rodzin-
nym cmentarzu Kapnistów204. Otaczana podobną sympatią mamka córki A. Smirno-
wej-Rosset, kołysząc w ramionach niemowlę, śpiewała:

Спи, малютка, почивай,
Глаз своих не открывай.
Вырастешь большой,
Будешь в золоте ходить...
В золоте ходить,
На золотом стульце,
На серебряном блюдце.
Люди будут все любить205.

Pojawienie się na gruncie rosyjskim dzieła J. Rousseau Emil skutecznie odrodziło 
w matkach potrzebę karmienia piersią, uważaną od początku XIX stulecia za coś 
w pełni naturalnego. Mimo licznych sprzeciwów męża z karmienia piersią swego 
syna Miszy nie zrezygnowała księżna M. Wołkońska – matka, niańka, a zarazem na-
uczycielka swych dzieci206. Tak samo rodzicielka kawalerzystki Durowej za namową 
przyjaciółek, twierdzących, że matka, „która karmi piersią swoje dziecko, z czasem 
zaczyna je kochać”207, zdecydowała się wcielić w rolę mamki.

Troska o swą podopieczną dniem i nocą, wzbogacanie świata dziewczynki ludo-
wymi bajkami i pieśniami, w końcu pozostawanie często jej jedynym przyjacielem lat 
dzieciństwa czyniło z niani człowieka najbliższego sercu małej szlachcianki. Ofi a-
rowanie dzieciom miłości i emocjonalnego bezpieczeństwa dawało niani prawo do 
bycia kimś więcej niż zastępczą matką208. Portret serdecznej, ciepłej staruszki-niani, 
jedynej osoby, z którą główna bohaterka – Tatiana – może podzielić się sercowy-
mi problemami, wątpliwościami, stworzył w poemacie Eugeniusz Oniegin Aleksander 
Puszkin. Poważny wpływ niani na kształtowanie się charakteru wychowanki wynikał 
z ciągłego przebywania w jej towarzystwie. W rezultacie mała szlachcianka łączyła 
w sobie dwa spojrzenia na świat – niani i rodziców. Na kolejnych etapach życia 
autorki pamiętników nieraz wracały w przeszłość w celu przywołania portretów 
opiekunek okresu dzieciństwa, podkreślając, że to od nich pobierały pierwsze nauki 
o życiu i miłości. A. Kern wspomina:

204  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 283.
205  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 362.
206  Записки княгини Марии Николаевны Волконской, Санкт-Петербург 1906, s. 94.
207  Н. Дурова, Записки кавалерист-девицы, Москва 2005, s. 3 (tłum. K.K.).
208  В. Михневич, Русская женщина..., s. 45–46.
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Od tego roku pamiętam nianię Wasiliewnę, która gotowała mi kaszę na mleku; pamiętam 
krzyczącego na nią ojca, aby nie ważyła się czytać mi bajek przed snem i w ogóle siedzieć 
obok mnie, kiedy leżę już w łóżku […]. A ja byłam przerażona, gdy miałam zasypiać sama209. 

Relacje niań z rozpieszczonymi, bronionymi przez rodziców szlachciankami na-
leżały do bardziej złożonych. Tak np. na wszystkie skargi i donosy ze strony pia-
stunki na K. Suszkową stary ojciec odpowiadał: „Proszę zostawić w spokoju moją 
sprytną dziewczynkę, niech sobie pobryka”210 – i sprytna dziewczynka, zachęcona 
bezkarnością, mściła się na dobrej osiemdziesięcioletniej niani Annie Mielentiew-
nie nieposłuszeństwem, a jeszcze częściej droczeniem się z nią i przezywaniem jej 
donosicielką. Wybierane spośród chłopów pańszczyźnianych mamki i nianie cecho-
wało żarliwe oddanie dla państwa. Dla niejednej rodziny stanowiły one prawdziwy 
skarb, otaczany poważnym szacunkiem: „Amalia Iwanowna była wszystkim w na-
szym domu: i niańką, i nauczycielką, i klucznicą, i przyjacielem mamy, i dla nas drugą 
matką, nawet lekarzem. Jej wzrok i nadzór były wszędzie”211. Po odchowaniu dzieci 
opiekunki pozostawały zwykle na utrzymaniu państwa do końca swoich dni.

W wieku 5–6 lat dziewczynka przechodziła z rąk niani do rąk guwernantki. 
W większości wypadków guwernantki – stare panny – darzyły swoje wychowanki 
szczególnym uczuciem, pozostając z nimi w bliższej zażyłości niż rodzice. Samotne, 
niekochane kobiety przelewały miłość na dziewczynki, otaczając je troską. Otrzy-
mywały w zamian przywiązanie małych szlachcianek, dla których przez długie lata 
pozostawały największym autorytetem. Praskowia Rykaczewa pisała 14 lipca 1836 
roku z Wyszniego Wołoczka do swojej ciotki Praskowii Manzej z Moskwy: „Całuję 
mocno wszystkie siostry i braci i obejmuję ich w myśli; i proszę zaświadczyć o moim 
szacunku najukochańszej mej Mademoiselle Beaud”212. Słowa listu pozwalają na wy-
ciągnięcie wniosków o dużej sympatii młodej szlachcianki do francuskiej guwernant-
ki, odpowiedzialnej za wychowanie dzieci w rodzinie Manzejów. Z listu Marii Manzej 
z 25 maja 1836 roku dowiadujemy się o kryteriach, jakimi kierowały się matki przy 
wyborze guwernantki dla córek: „Wydaje mi się, że jest to lepsze wyjście niż branie 
obcej guwernantki, która będzie kosztowała o wiele więcej i niczego nie nauczy”213. 
Decydujące znaczenie miały w tym wypadku jej reputacja, wynagrodzenie i jakość 
kształcenia młodej wychowanki.

Na tle większości zagranicznych guwernantek omawianego okresu wyróżniała 
się opiekunka A. Kern – Mlle Benoit – której inteligencja oraz ogrom posiadanej 
wiedzy budziły szacunek i miłość wychowanki. Mlle Benoit, ponadprzeciętny pe-
dagog, potrafi ła nie tylko uczyć, ale także obudzić w podopiecznej żądzę wiedzy 
i pragnienie samodzielnego myślenia. 

209  А.П. Керн, op.cit., s. 330.
210  Е. Сушкова, op.cit., s. 23 (tłum. K.K.).
211  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 288.
212  ГАТО, Ф. 1016, Оп. 1, Д. 45, Л. 86 (tłum. K.K.).
213  ГАТО, Ф. 1016, Оп. 1, Д. 45, Л. 35 (tłum. K.K.).
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Lubiłyśmy nasze lekcje i wszystkie zajęcia w rodzaju szydełkowania i haftowania w towarzy-
stwie Mlle Benoit, ponieważ kochałyśmy i szanowałyśmy ją, uwielbiałyśmy jej władzę nad 
nami, wykluczającą jakąkolwiek inną władzę. Nikt nie śmiał powiedzieć do nas słowa. Trosz-
czyła się ona o naszą toaletę, zapuszczała nam loki, zrobiła brązowe aksamitki na głowę214.

O swym wielkim przywiązaniu i miłości do guwernantki wzmiankuje rów-
nież K. Suszkowa, określając ją „dobrą, wykształconą, rzetelną i miłą Awdotią 
Iwanowną”215. Jej metody wychowawcze, żywa wyobraźnia, bystrość umysłu, oczyta-
nie, płomienne i dobre serce wywarły zbawienny wpływ na rozwój młodej K. Susz-
kowej, sprzyjały osiąganiu sukcesów na polu edukacji. Awdotia Iwanowna Fomina 
dbała, by pokazać, szczególnie w towarzystwie osób trzecich, najlepsze strony pod-
opiecznej. I dlatego, „spoglądając w przeszłość – pisała K. Suszkowa – z wdzięcz-
nością i wzruszeniem przyznaję, że jej jedynej zawdzięczam to, […] że zaczęłam 
czytać poważne książki […] i zajęłam się tłumaczeniem. Tak, zbyt dużo zrobiła ona 
dla mnie za dwa i pół roku, które u nas spędziła”216.

Pod koniec XVIII wieku w Rosji odnotowano napływ francuskich emigrantów 
(po rewolucji francuskiej 1789), spośród których wywodzili się tutejsi guwernerzy217. 
„Chcą mieć Francuza – i biorą tego, kto się nadarzy... Trafi ają się ludzie na poziomie 
i z manierami naszych lokajów”218 – ironizował pewien Francuz, goszczący w tym 
czasie w Rosji. Jego ironię podzielała na początku XIX wieku Katarzyna Sabanie-
jewa: „Jakim ludziom nie powierzano naszych dzieci? Byle tylko znalazł się jakiś 
cudzoziemiec! I ile szkody wyrządzili w naszym państwie ci włóczędzy”219. Podobną 
krytykę nauczycieli-cudzoziemców podejmuje W. Michniewicz, autor wielu zastrze-
żeń co do poziomu ich wiedzy i umiejętności nauczania. Nieodpowiednio przygo-
towani pedagodzy „częściej demoralizowali dzieci, niż pozwalali im się należycie 
rozwijać”220.

Niepożądanym zjawiskom starano się przeciwdziałać przez wprowadzenie w dru-
giej połowie XVIII wieku dekretu, zobowiązującego guwernerów oraz zagranicz-
nych nauczycieli do posiadania specjalnych świadectw, wydawanych przez Akademię 
Nauk i Uniwersytet Moskiewski (od 1804 roku odpowiednie świadectwa wydawały 
również gimnazja). Brak owego świadectwa wiązał się z koniecznością opuszczenia 
kraju, a pracodawcę karano grzywnę w wysokości 100 rubli. Z egzaminu zwolniono 
absolwentów uniwersytetów i akademii duchownych221. Rosyjskie guwernantki po-
chodzenia szlacheckiego zdobywały wiedzę i przygotowanie do przyszłego zawodu 
w utworzonym z inicjatywy Katarzyny II Instytucie Smolnym. W opłacanym z fun-

214  А.П. Керн, op.cit., s. 121–122.
215  Е. Сушкова, op.cit., s. 58.
216  Ibidem.
217  М.С. Николаева, Черты старинного дворянского быта [w:] Воспоминания 1893, ks. 3, nr 9, s. 116.
218  Белькур, Москва и ее общество в 1774 г., „Русский быт”, wyd. 2, s. 29 (tłum. K.K.).
219  Е.А. Сабанеева, Воспоминания о былом: Из семейной хроники 1770–1838 гг., Санкт-Петербург 

1914, s. 89 (tłum. K.K.).
220  В. Михневич, Русская женщина..., s. 63.
221  П.Ф. Каптерев, История русской педагогики, „Педагогика” 1993, nr 1, s. 73.
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duszów państwowych żeńskim seminarium uczono dziewczęta historii, geografi i, 
języka rosyjskiego, francuskiego, angielskiego, włoskiego, niemieckiego oraz muzyki 
i rysowania.

Wojna Ojczyźniana 1812 roku skutecznie zniechęciła szlachtę do korzystania 
z usług francuskich guwernerów. Świeże wspomnienie najazdu wojsk nieprzyjaciela 
i wszystkich okropności wojny wyrządzonych przez Francuzów wykluczało możli-
wość wpuszczenia do swojego domu kogokolwiek z tego narodu. Ojciec Jankowych, 
rosyjski patriota z nienawiścią odnoszący się do języka francuskiego, pilnował, by 
członkowie jego rodziny porozumiewali się wyłącznie po rosyjsku. Lecz z czasem 
niemiłe wspomnienie o roku dwunastym osłabło. Po śmierci męża E. Jankowa zna-
lazła dla dwóch córek guwernantkę w podeszłym wieku. „Była to kobieta godna 
szacunku: mądra, pobożna, ze wspaniałą paryską wymową, z bardzo przyzwoitą po-
wierzchownością i manierami”222. Madame Reno mocno przeżywała śmierć młod-
szej wychowanki – córki E. Jankowej – a gdy druga – Kleopatra – skończyła lat 
20, a ona okazała się już niepotrzebna, poprosiła o zgodę na mieszkanie w domu 
państwa, zaproponowawszy zapłatę za swe utrzymanie. „Z przyjemnością zgodzi-
łam się, by u nas została […]. Była mi bardzo pomocna i często wyjeżdżała z moimi 
pannami do miasta, składała wizyty i tak dożyła w moim domu do swojej śmierci 
[…]”223, wspominała memuarystka.

Praca zagranicznych guwernerów w Rosji zaowocowała narodzinami kilku po-
koleń arystokratów-bilingwistów, którzy w charakterze języka ojczystego postrzegali 
nie tylko rosyjski, ale także francuski, a czasami również angielski i niemiecki. Zna-
jomość języków obcych gwarantowała możliwość prowadzenia z cudzoziemcami 
konwersacji na każdym poziomie. Od guwernantki pochodzenia zagranicznego ro-
syjska szlachta otrzymała ponadto lekcję dobrych manier. Dzięki nim szlachcianki 
już we wczesnym dzieciństwie uczyły się określonych zachowań wpisanych w ety-
kietę, u podstaw których leżała umiejętność kontrolowania swoich emocji w formie 
przyjętej w towarzystwie.

3.2. Rola matki w procesie wychowania i edukacji szlachcianki

Stały nadzór nianiek i guwernantek ograniczał udział matczynej opieki w procesie 
wychowania małej szlachcianki. Uczestnictwo w życiu kulturalnym stolic pociągało 
z sobą konieczność częstej zmiany garderoby, dbania o urodę i podążania za nowymi 
trendami mody, co uniemożliwiało poświęcanie dużej ilości czasu córkom. Dodat-
kowo dorastająca panna stanowiła dla młodej rodzicielki poważną konkurencję: 

W wieku 10 lat córki zwykle zaczynają przeszkadzać pięknym matkom, pragnącym cieszyć 
towarzystwo swoją obecnością. Ludzie odkryli tę prawdę, i aby ułatwić życie matkom, szybko 

222  Д. Благово, op.cit., s. 202–203.
223  Ibidem, s. 248.
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wymyślili pensje dla panien – taka była geneza powstania kobiecych instytutów edukacyj-
nych224.

Zaczerpnięty z literatury pięknej pogląd O. Sienkowskiego w dużej mierze odpo-
wiadał rosyjskiej rzeczywistości. Nieobecnoćż matki rodziła potrzebę bliskich kon-
taktów między siostrami. Najmłodsza w rodzinie szlachcianka spoglądała na starsze 
siostry z zachwytem, starając się je naśladować. 

W drugiej połowie XVIII stulecia dzieci nie przebywały w towarzystwie rodziców 
bez przerwy, jak to się dzieje pół wieku później, i nie śmiały się pokazać opiekunom, 
kiedy miały na to ochotę. Przychodziły, by przywitać się z rana, przed obiadem, na 
herbatę i przed kolacją lub wówczas, gdy je po coś wezwano. Stosunki między ro-
dzicami i dziećmi były ofi cjalne. Nikomu na myśl nie przychodziło, by można nie 
słuchać ojca lub matki i bez słowa sprzeciwu nie wypełnić tego, co zostało polecone. 
„Nie ważyliśmy się powiedzieć: za co się na mnie gniewacie, a mówiliśmy: za co ra-
czy się pan gniewać, lub: czym raczyłem pana rozgniewać […]. Baliśmy się naszych 
rodziców”225, wspominała E. Jankowa. 

Koniec XVIII stulecia obfi tuje zmianami we wzajemnych relacjach między po-
szczególnymi członkami rodziny szlacheckiej. Wyedukowana, oczytana, często wy-
zwolona spod władzy męża żona-matka zaczyna dostrzegać i rozumieć potrzebę 
kontaktu z dziećmi, w szczególności zaś z córką, pełniąc obok guwernantki funkcję 
wychowawcy i nauczyciela swego potomstwa. Sama czyta, pisze, koresponduje, zaj-
muje się domem, nie zapomina przy tym o właściwej edukacji córek, dla których 
stanowi prawdziwy autorytet. „Zbudowałam w swojej wyobraźni jakieś zaczarowane 
królestwo; pierwsze miejsce zajmowała w nim moja mateńka, a ja byłam na drugim 
miejscu. Nie potrafi łam myśleć o niej, nie stawiając siebie obok niej, a pozostali dla 
mnie nie istnieli”226, pisała K. Suszkowa. Dalej dodaje: „Żadne pióro nie może wy-
razić tego szczęścia, jakie przepełniło moje serce, kiedy rzuciłam się w jej objęcia po 
siedmioletniej rozłące!”227.

Pełna edukacja szlachecka na przełomie wieków stanowiła niemały wydatek228. 
Na skutek ograniczonych środków fi nansowych zubożała szlachta rezygnowała na 
wczesnym etapie kształcenia dzieci z pomocy zagranicznych guwernerów, sama 
pełniąc funkcję pedagogów. Brak zaufania do nauczycieli oraz wątpliwości księż-
nej Daszkowej co do poziomu ich wykształcenia i pedagogicznego przygotowania 
skłoniły ją do samodzielnego udzielania lekcji swym dzieciom229. Anna Łabzina 
wspominała: „Miałam siedem lat, umiałam już czytać, a matka uczyła mnie pisać”230. 
Obowiązek kształcenia młodszego rodzeństwa mógł zostać przeniesiony na zazna-

224  О.И. Сенковский, op.cit., s. 293.
225  Д. Благово, op.cit., s. 24.
226  Е. Сушкова, op.cit., s. 47.
227  Ibidem, s. 61.
228  М.С. Николаева, op.cit., s. 141 (tłum. K.K.).
229  K. Daszkowa, op.cit., s. 123–124.
230  А.Е. Лабзина, op.cit., s. 17–18 (tłum. K.K.).
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jomione z podstawowymi tajnikami wiedzy starsze siostry: „Gdy skończyłam siedem 
lat, wówczas przekazano mnie od niani do mojej siostry, która zajmowała się mną jak 
druga matka; zaczęła uczyć mnie czytania i pisania oraz muzyki”231. 

Towarzysząc mężowi-dekabryście na Syberii, M. Wołkońską niepokoił los rocz-
nego synka: „Na moje nieszczęście – pisała do Sergiusza – wiem dobrze, że zostanę 
na zawsze rozłączona z jednym z was dwojga; nie mogę ryzykować życia mojego 
dziecka, wożąc go wszędzie z sobą”232. Poczucie obowiązku trwania przy mężu zde-
terminowało decyzję o pozostawieniu jedynego, ukochanego syna w petersburskim 
domu rodzinnym. Z każdym rokiem wzmacniało się przywiązanie księżnej do uro-
dzonych na zesłaniu dzieci. W listach z tego okresu troskliwa matka rysuje ich por-
trety oraz śledzi ukształtowaną w warunkach syberyjskich dziecięcą psychikę. Opo-
wiada o tym, jak niepocieszenie płakał Misza, dowiedziawszy się, że przespał nocne 
zamieszanie wywołane trzykrotnym pojawieniem się wilka, i nie uspokoił się dopóty, 
dopóki matka nie dała mu słowa, że następnym razem podzieli się z nim wiadomoś-
ciami o wszystkich niebezpieczeństwach, które na nich czyhają. „Żyłam tylko dla 
was, prawie nie odwiedzałam swoich przyjaciółek. Moja miłość do was obojga była 
szalona i nieprzerwana”233 – z tymi słowami spowiedzi, adresowanymi do własnych 
dzieci, stykamy się na stronach wspomnień księżnej, nieprawdopodobnie poważnie 
traktującej ich edukację. Języki obce Misza i Jelena przyswajali pod czujnym okiem 
matki, która nie szczędziła środków na wynajęcie nauczycieli matematyki, historii 
i geografi i. W liście do matki wychwala postępy edukacyjne syna: „Misza jest zdro-
wy; mówi coraz więcej; ładnie wypowiada słowa po rosyjsku, angielsku i francusku; 
zna kilka słów w dwóch ostatnich językach, ale jeszcze nie potrafi  składać zdań”234. 
W trudnych warunkach syberyjskich nie pozwala sobie na żadne odstępstwo od nor-
my – przekazuje córce wszelkie zasady dobrego europejskiego wychowania: „Jeleno, 
zwracaj uwagę na to, jak chodzisz, nie podnoś głosu, nie śmiej się głośno, nie stukaj 
podczas chodzenia”235 – pouczała księżna córkę w jednym z listów. 

3.3. Wychowanie i edukacja stołecznej szlachcianki

Wychowanie i wykształcenie domowe odbierane przez szlachcianki w największych 
miastach Rosji stało na znacząco wyższym poziomie od edukacji prowincjonalnej, 
gdzie dostęp do odpowiednio przygotowanych nauczycieli i guwernantek był ogra-
niczony. Jakość edukacji w dużej mierze zależała od stopnia zainteresowania samych 
rodziców tym, aby dać córce jak najlepsze wykształcenie. Obecność guwernantki nie 
gwarantowała jeszcze wysokiego poziomu nauczania. I przeciwnie – brak guwer-

231  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 292.
232  О. Попова, История жизни М.Н. Волконской, Москва 1934, ks. 3–4, s. 37 (tłum. K.K.).
233  Записки княгини Марии..., s. 96 (tłum. K.K.).
234  Труды Государственного музея, wyd. II; Неизданные письма М.Н. Волконской, Москва 1926, s. 261 

(tłum. K.K.).
235  Ibidem, s. 348.
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nantki nie był bezwarunkowym świadectwem na to, że szlachcianka nie otrzymała 
odpowiedniego wykształcenia. W odróżnieniu od większości rodzin szlacheckich 
tego okresu – zwraca uwagę Natalia Pirumowa – Bakuninowie sami zajęli się wycho-
wywaniem dzieci. Barbara Aleksandrowna dawała córkom lekcje muzyki, a Aleksan-
der Michajłowicz uczył je historii, nauk przyrodniczych, literatury, języków obcych. 
Nie należy zapominać również o malarstwie, w którym dziewczęta odnosiły znacz-
ne sukcesy236. Cztery siostry – Lubow, Barbara, Tatiana i Aleksandra – odebrały 
gruntowne wychowanie domowe, pozostając pod bezpośrednim nadzorem rodzi-
ców, dążących, w takim stopniu, w jakim to było możliwe, do budzenia ich rozwoju 
intelektualnego, zgodnie z pedagogicznymi standardami 10–20. lat XIX wieku. Oni 
również od czasu do czasu korzystali z pomocy prywatnych nauczycieli.

Wykształcenie domowe większości szlachcianek uważano za powierzchow-
ne. W pierwszej połowie XVIII stulecia edukacja sprowadzała się do opanowania 
umiejętności czytania oraz pisania „i wiele było szlachcianek z wyższych sfer, któ-
re z trudem potrafi ły napisać swoje imię kulfonami”237. Jedynie niewielki procent 
przedstawicieli szlachty upatrywał w wychowaniu domowym przyszły kapitał swych 
dzieci. Często to matki, które same „nie otrzymały godnego wykształcenia, starały 
się ze wszystkich sił dać je swoim córkom”238, wspominała M. Nikołajewa. Pięcio-
letnia N. Dołgoruka rozpoczynała naukę pod czujnym okiem matki: „dbała o moje 
wychowanie, aby niczego nie opuścić przy edukacji, i robiła wszystko, aby pomna-
żać moje zalety”239. Owoce owego wczesnego kształcenia okazały się zdumiewające: 
spisane przez księżną Dołgoruką wspomnienia odkrywają przed czytelnikiem rozle-
głość horyzontów autorki, stawiając ją w grupie najbardziej światłych kobiet pierw-
szej połowy stulecia. W późniejszym okresie dalekowzroczne matki-szlachcianki 
dążyły do zatrudnienia gruntownie przygotowanych pedagogów. 

Chciałam wszystko obejrzeć na własne oczy, abym mogła osiąść w miejscu, obojętnie jakim, 
które wyda mi się jednak najstosowniejsze dla kształcenia moich dzieci. Byłam głęboko prze-
konana, że […] pobłażliwość krewnych i pochlebstwa służby, nie mówiąc już o braku dobrych 
profesorów, przekreślą wszystkie moje plany240,

pisała księżna K. Daszkowa.
W wykazie przedmiotów obowiązujących młode panny największe znaczenie, 

obok gry na fortepianie, przypisywano językowi francuskiemu241. Stanowiło to wy-

236  Cyt. za: Н. Пирумова, Премухино Бакуниных. Дворянское гнездо, „Наше наследие” 1990, nr III 
(15), s. 147 (tłum. K.K.).

237  Д. Благово, op.cit., s. 47.
238  М.С. Николаева, op.cit., s. 155.
239  Н.Б. Долгорукова, op.cit., s. 43.
240  K. Daszkowa, op.cit., s. 127–128.
241  „Dzieci – powiedział ojciec do córek – znalazłem dla was nauczyciela. Wszystkie przyczepiłyście 

się do mnie, mówiąc: naucz nas muzyki i francuskiej mowy: więc mam dla was Francuza, który gra na 
fortepianach”. И.С. Тургенев, Однодворец Овсяников [w:] Собр. соч: В 12 т., Москва 1975, t. 1, s. 71 (tłum. 
K.K.).



Literatura jako świadectwo życia szlachcianki 141

łącznie umowne, niezbędne „minimum” edukacji szlachcianki w XVIII wieku. Iri-
na Obodowska i Michaił Dementiew przekonują, że wychowanie dziewcząt w ro-
dzinach szlacheckich ograniczało się do znajomości języka francuskiego, tańców, 
muzyki i regularnego uczęszczania na nabożeństwa cerkiewne242. Z drugiej strony 
w rodzinie Gonczarowów dzieci szczegółowo znały historię, geografi ę, język rosyj-
ski, literaturę i mitologię, nie wspominając o językach obcych – niemiecki, angielski, 
a szczególnie francuski opanowały do perfekcji, zauważają badacze243.

Obowiązkowym elementem wychowania szlachcianki były lekcje tańca oraz cho-
dzenia. Guwernantka A. Kern zmuszała dziewczęta do leżenia na podłodze, „by 
plecy były proste, lub kazała chodzić po pokoju i kłaniać się w ruchu”244. Podobnie 
opiekunki N. Dołgorukiej – matka i guwernantka – wymagały od księżnej wypro-
stowanej postawy podczas chodzenia245. Tajniki sztuki tanecznej małe szlachcianki 
przyswajały pod okiem nauczycieli tańca, podczas zajęć indywidualnych bądź grupo-
wych dla dzieci kilku rodzin. Wprowadzone do zaczarowanego świata tańca w wieku 
pięciu lat zapoznawały się z pierwszymi krokami. Kolejne trzy lata systematycznych 
ćwiczeń gwarantowały opanowanie podstawowych tańców i swobodę poruszania się 
na balach. Nie mniej ważnym elementem wychowania i kształcenia była sztuka pro-
wadzenia konwersacji. Program nauczania przewidywał również zajęcia z muzyki: 
„Miałam nauczyciela muzyki Konri” – wspominała lata dziewczęce Maria Nazimo-
wa, podkreślając pasjonujący charakter zarówno tych lekcji, jak i zajęć z „nauczycie-
lem śpiewu Ronkoni i nauczycielem języka włoskiego”246. Dążenie, by dać córkom 
podstawy wykształcenia muzycznego przy braku odpowiednich środków na ten cel, 
zmuszało matki do szukania wymyślnych rozwiązań, jak to, by rankami zawozić je do 
domów zamożnej szlachty, gdzie panny brały lekcje muzyki. Przybyli goście prosili 
panią domu o pozwolenie uczestnictwa w zajęciach247. Jako czynnik kształtujący po-
czucie piękna i harmonii świata muzyka stanowiła bardzo ważny element w rozwoju 
dziecka. Wspaniały głos i niewątpliwy talent wokalny M. Wołkońskiej rozbudziły 
w niej szczególną namiętność do muzyki. Zapraszani przez rodziców nauczycie-
le zatroszczyli się o rozwój i należyte ukształtowanie zdolności muzycznych Marii, 
a znawcy tej sztuki wyrażali niepohamowany zachwyt nad jej w pełni profesjonalnym 
śpiewem, podczas regularnie organizowanych koncertów fortepianowych w domu 
Rajewskich. Gorącą stronniczką muzyki była też B. Gołowina, amatorka śpiewu 
oraz komponowania utworów muzycznych. Koncerty organizowane w Carskim Sio-
le i Pałacu Zimowym czy tworzone przez nią romanse zapisały się z uznaniem na 
kartach historii. Największą pasją rosyjskiej frejliny pozostawało jednak malowanie, 

242  И. Ободовская, М. Дементьев, Вокруг Пушкина, Москва 1976, s. 35.
243  Ibidem.
244  А.П. Керн, op.cit., s. 122.
245  Н.Б. Долгорукова, op.cit., s. 43.
246  М.Г. Назимова, Бабушка графиня М.Г. Разумовская, „Исторический вестник” 1899, t. 75, nr 3, 

s. 850 (tłum. K.K.).
247  Д. Благово, op.cit., s. 182.
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wiernie i mistrzowsko odtwarzającej naturę, czego liczne świadectwa zachowały się 
do dnia dzisiejszego. Razem z rękopisem Wspomnień autorka pozostawiła albumy, 
w których obok jej własnych rysunków odnajdziemy szkice, pejzaże, portrety i kary-
katury wykonane przez potomstwo. 

Edukacja dziewcząt w domach szlacheckich zaczynała się już we wczesnym 
dzieciństwie. K. Suszkowa w wieku ośmiu lat posiadała wystarczające umiejętności 
pisania i czytania do prowadzenie korespondencji. Było to zasługą matki, kobiety 
wykształconej, która znając trzy języki obce, czytała wszystko, co wpadło w jej ręce. 
Przekazanie dziewczynki pod opiekę ciotki, której powierzchowność wykształce-
nia oraz niedostateczne przygotowanie pedagogiczne nie pozwalały odpowiadać na 
wszystkie nurtujące K. Suszkową pytania, skutecznie zahamowało proces eduka-
cji. Maria Wasiliewna własnoręcznie napisała program zajęć bratanicy, zawierający 
„język francuski, język rosyjski, historię, geografi ę, morfologię i muzykę”248. Aby 
uniknąć ośmieszenia przed podopieczną, mówiła: „Kiedy urośniesz sama wszystko 
zrozumiesz; nie wolno męczyć starszych ciągłymi pytaniami; a najważniejsze jest to, 
że swoim zachowaniem pokazujesz, jaka jesteś niepojętna; przeciwnie, udawaj, że 
wszystko wiesz”249. W tym wypadku młodej szlachciance, która zasmakowała już 
prawdziwej wiedzy w dzieciństwie, pozostawało samokształcenie: „Niewiele przeby-
wałam w towarzystwie sąsiadów; zamykałam się na klucz w swoim pokoiku i będąc 
wolna, czytałam, tłumaczyłam, pisałam i coraz bardziej upewniałam się w przekona-
niu, że nic nie umiem i że na naukę nigdy nie jest za późno”250.

Natalia Golicyna (z domu Czernyszewa), córka rosyjskiego posła, w dzieciństwie 
wraz rodziną mieszkająca we Francji, władała czterema językami obcymi i dobrze 
znała ówczesną literaturę. Ubrana zgodnie z najnowszymi paryskimi trendami mody, 
wypachniona i wypudrowana hrabianeczka w pośpiechu czytała wszystkie nowe pub-
likacje książkowe. Paryż tego okresu, gdzie encyklopedyści cieszyli się wyjątkowym 
autorytetem, cenił uczoność. W salonie rosyjskiego posła osoby podobnego pokro-
ju przyjmowano bardzo ciepło. Dla Nataszy, z jej nieprzeciętną pamięcią i wrażli-
wością, rozmowy w gronie uczonych stanowiły znakomitą szkołę, nie wspominając 
o tym, że ojciec nie żałował pieniędzy na najlepszych nauczycieli. Starania rodziców 
przyniosły wspaniałe rezultaty. Niezwykły jak na owe czasy zakres zainteresowań 
i wiedzy czynił z córki rosyjskiego dyplomaty znakomitą rozmówczynię. Nie było 
takiego towarzystwa, pośród którego młoda hrabianka Czernyszewa nie potrafi łaby 
się odnaleźć i prowadzić konwersacji na dowolny temat251. Na uwagę zasługuje to, że 
oderwanym od ojczyzny dzieciom z rodziny Czernyszewów wpajano głęboki szacu-
nek do wszystkiego, co tworzyło świat duchowy rosyjskiego człowieka: pełen czci 
stosunek do wiary i rodziny carskiej. Święcie strzeżono także patriarchalnego po-
rządku. Podobnie rzecz się miała u Rajewskich, w rodzinnym domu M. Wołkońskiej, 

248  Е. Сушкова, op.cit., s. 54.
249  Ibidem, s. 55.
250  Ibidem, s. 119.
251  Л. Третьякова, Мои старинные подруги, Москва 2004, s. 170–172.
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gdzie panował kult ojca i małżonka. Odwoływanie się do domostrojewskich metod 
wychowawczych w celu utrzymania surowej dyscypliny domowej nie przeszkadzało 
dzieciom traktować ojca – Mikołaja Rajewskiego – jako największego autorytetu, 
a matce darzyć go żarliwą miłością. Do ojca należało ostatnie słowo w każdej spra-
wie. Kiedy księżna zaczynała rodzić, między rodzicami doszło do sprzeczki: 

Ojciec żądał bym usiadła w fotelu; matka, jako doświadczona matka rodziny, chciała bym 
położyła się w łóżku, by uniknąć przeziębienia; i tu rozpoczął się spór, a ja cierpię; w końcu 
ojciec postawił jak zwykle na swoim; umieszczono mnie w wielkim fotelu, w którym nieludz-
ko się męczyłam bez jakiejkolwiek pomocy medycznej252.

Nietrudno domyślić się, iż do podobnych patriarchalnych epizodów dochodzi-
ło w rodzinie Rajewskich już wcześniej. Edukacja dzieci znajdowała się pod ciągłą 
kontrolą ojca, pragnącego zapewnić im wszechstronne, encyklopedyczne wykształ-
cenie. Córki nauczano głównie przedmiotów humanistycznych. W doskonaleniu ję-
zyka angielskiego, na gruncie którego M. Wołkońska odnosiła sukcesy, pomagała 
sprowadzona z Anglii guwernantka – pani Miaten. Prawdopodobnie wpływ sióstr 
Rajewskich rozbudził w A. Puszkinie zapał do nauki języka angielskiego. Najwięk-
szym zaniedbaniem ojca w procesie edukacji córek było zaniechanie nauki języka 
rodzimego.

3.3.1. Język francuski kontra język rosyjski

Stołeczne szlachcianki nie ograniczały się nauką jednego języka obcego. Dopełnie-
niem znajomości języka niemieckiego (który królował w czasach Piotra I i Anny 
Iwanowny) czy francuskiego (najbardziej rozpowszechnionego za panowania Kata-
rzyny II i później) mogły być angielski, łacina lub greka. Ich nienaganne opanowanie 
dawało prawo do twierdzenia o wyśmienitym wykształceniu młodej damy253.

Język codziennej komunikacji arystokracji przełomu wieków – francuski – sku-
tecznie zepchnął na dalszy plan pozostałe języki europejskie, w tym również ro-
syjski. Jego znajomość stała się symbolem przynależności do najwyższych warstw 
społecznych – i właśnie dlatego wiele matek nie żałowało środków fi nansowych 
na zatrudnienie francuskich guwernantek254. Umiejętność wyrażania myśli w języ-
ku będącym przepustką do petersburskiego wielkiego świata kojarzono z ogólnym 
wychowaniem czy edukacją kobiet: „Tatiana Borisowna […] nie odebrała żadnego 
wykształcenia, to znaczy, nie mówiła po francusku255”. Mowa francuska stołecz-
nych szlachcianek osiągała najwyższy poziom. Goszczącego w Moskwie w poło-

252  Записки княгини Марии..., s. 25.
253  М. Богословский, Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII века, Москва 1906, 

s. 21; Л.А. Ростопчина, Правда о моей бабушке: Отрывок из воспоминаний, „Исторический вестник” 
1904, t. 95, nr 1, s. 52.

254  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 303.
255  И.С. Тургенев, Татьяна Борисовна и её племянник [w:] Cобр. соч: В 12 т., Москва 1975, t. 1, s. 182 
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wie XVIII stulecia francuskiego posła zadziwiła precyzyjność wypowiedzi i trafność 
użycia terminów przez prababkę K. Suszkowej – księżną Anastazję Dołgoruką – 
wypowiadającą się w jego rodzimym języku. Irytację posła pogłębiał fakt, iż mowa 
rosyjskiej szlachcianki wydała mu się bardziej wyszukana i wyrafi nowana niż jego 
własna256. Utrwalone w świadomości cudzoziemców powiedzenie: „Ona mówi po 
francusku tak dobrze jak Rosjanka”257, było pochodną posługiwania się przez Rosjan 
francuszczyzną nawet w domu. Guwernantka Wołkońskich – mademoiselle Callame 
– w ciągu pięćdziesięciu lat swojej służby w domu państwa nie słyszała, by zwracali 
się do siebie po rosyjsku. Dotyczyło to również żony księcia S. Wołkońskiego, ze-
słanego na Syberię po wydarzeniach z grudnia 1825 roku. Jej perfekcyjna znajomość 
języka francuskiego i angielskiego przyrównywana była do poziomu opanowania 
języka ojczystego, którego w rzeczywistości księżna prawie w ogóle nie znała. Wy-
chowanie odebrane na ukraińskiej wsi, gdzie szlachta częściej używała rosyjskiego, 
nie zrodziło potrzeby kontynuacji nauki języka rodzimego. Podejmowane później 
próby uzupełnienia braków w wykształceniu do niczego nie doprowadziły i księż-
na na zawsze pozostała „francuskojęzyczna”. „Zawsze byłam pełna zachwytu nad 
pańskim językiem rosyjskim, lecz straciwszy nadzieję, że kiedykolwiek zbliżę się do 
niego, ostatecznie z niego zrezygnowałam” – M. Wołkońska wyznała I. Puszkinowi 
w liście z 25 stycznia 1840 roku258. 

Dyrektor Rosyjskiej Akademii Nauk, jedna z najbardziej wykształconych kobiet 
w osiemnastowiecznej Rosji – K. Daszkowa – pisała w swoich pamiętnikach: „Uczo-
no nas czterech różnych języków i po francusku mówiliśmy płynnie, ale rosyjskim 
władałam bardzo słabo”259. Stryj księżnej, który w dzieciństwie zajął się jej edukacją, 
zapraszał do swego domu nauczycieli o wszechstronnej wiedzy. Oprócz języków 
obcych K. Daszkowa i jej kuzynka zrobiły duże postępy w rysowaniu oraz sztuce ta-
necznej. Jednym słowem otrzymały staranne, zgodne z wymogami epoki wykształ-
cenie, typowe dla przyszłych dam dworu. Zamążpójście i związane z nim przenosiny 
do Moskwy, rodzinnego miasta męża, wprowadziły niesłychany zamęt w życiu szes-
nastoletniej panny, gdyż tu bardziej niż w Petersburgu wyczuwało się starą Rosję, jej 
surowe obyczaje i przywiązanie do tradycji. Relacje z rodziną komplikowały barie-
ry językowe – marna znajomość rosyjskiego przez księżną utrudniała komunikację 
z teściową, kobietą niewładającą żadnym językiem obcym. „Postanowiłam nie tracić 
czasu i pilnie przyłożyć się do nauki języka ojczystego – pisała. – Miałam tę satysfak-
cję, że poczyniłam w nim postępy wystarczające do tego, by zyskać pochwały i uzna-
nie owych czcigodnych krewnych”260. Z niecierpliwością wyczekiwała jednak księżna 
dnia powrotu do Petersburga, do krewnych, których maniery i ogłada towarzyska 
tak bardzo różniły się od tego, z czym zetknęła się w Moskwie, gdzie na każdym 

256  Е. Сушкова, op.cit., s. 228.
257  А.П. Керн, op.cit., s. 70.
258  Труды Государственного музея..., s. 6.
259  K. Daszkowa, op.cit., s. 31.
260  Ibidem, s. 35.
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kroku brakowało jej przejawów grzeczności, wyrafi nowanej elegancji towarzystwa, 
europejskiego smaku i klimatu nowej stolicy. 

Język ojczysty w arystokratycznych domach stolicy dozwolony był w niedzielę 
i święta. Podczas kilkuletniego procesu edukacji Katarzyna Golicyna za sprawą mat-
ki, pogardzającej rodzimą literaturą, którą uważała za odpowiednią dla stangretów261, 
odbyła zaledwie siedem lekcji języka rosyjskiego. W innych domach co drugi miesiąc 
dziewczęta używały języka francuskiego na przemian z niemieckim: te, które odwa-
żyły się mówić po rosyjsku, karano noszeniem na szyi drewnianego kółka. Starannie 
odnotowywano tego rodzaju wykroczenia, by na koniec miesiąca nagradzać prezen-
tami tych, którzy zostali ukarani najmniejszą liczbę razy. Język rosyjski dozwolony 
był wyłącznie podczas kolacji262.

Znajomość języka rosyjskiego, rosyjskiej gramatyki na przełomie XVIII i XIX 
stulecia nie była obowiązkowa, co ze zdziwieniem i dezaprobatą podkreślały autorki 
pamiętników w połowie XIX stulecia. Lidia Rostopczyna wspominała:

Babcia moja nienagannie mówiła po francusku, lecz nie widziano potrzeby, by uczyć ją rosyj-
skiego; i oto na tej glebie całkowitego i haniebnego braku wiedzy na temat rodzimych historii, 
religii i języka oprze się przyczyna przejścia w stronę katolicyzmu263.

Listy dobrze wykształconych i zacnych dam, jeśli były pisane inaczej niż po francu-
sku, raziły obfi tością błędów gramatycznych, nie wspominając o braku odpowied-
niej składni i interpunkcji. 

Moda wymagała kształcenia w duchu francuskim, z udziałem wyłącznie fran-
cuskich wychowawców. „Rosja jest zalana Francuzami – pisała w liście do ojca 
w 1806 roku M. Wilmot. – Czy uwierzysz, że tutaj trudno znaleźć dom, gdzie gu-
wernerem dla chłopców lub guwernantką dla dziewcząt nie są przedstawiciele tej 
narodowości”264. Wychowawcą dzieci w szanowanym domu częstokroć zostawała 
osoba z opinią skandalisty. Guwerner mógł być byłym woźnicą, lokajem czy ku-
charzem. Ogromne zapotrzebowanie na nauczycieli-cudzoziemców sprzyjało przyj-
mowaniu do pracy ludzi bez dyplomów, które mogły zagwarantować odpowiedni 
poziom nauczania oraz przygotowanie pedagogiczne. Z. Kapnist-Skalon poznawała 
tajniki języka francuskiego pod nadzorem starej Francuzki, garbatej Mlle du Faye, 
amatorki mocnych napojów, przechowywanych pod jej łóżkiem. Poznawszy prawdę 
o guwernantce, matka Zofi i zdecydowała się ją odprawić265.

Moda na język francuski miała w Rosji również zagorzałych przeciwników, do 
których należał m.in. ówczesny minister edukacji narodowej A. Szyszkow. W Roz-
ważaniach o starym i nowym stylu języka rosyjskiego (Рассуждение о старом и новом слоге 
российского языка) autor sprzeciwia się ślepemu naśladowaniu Francuzów, pisząc: 

261  Н. Хвощенская, Воспоминания, „Русская старина” 1898, t. 93, s. 518.
262  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 295.
263  Л.А. Ростопчина, op.cit., s. 52 (tłum. K.K.).
264  Письма сестер М. и К. Вильмот из России, Москва 1987, s. 339 (tłum. K.K.).
265  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 295.
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„Jaką wiedzę możemy posiadać o swoim ojczystym języku, jeśli dzieci szlacheckie 
od narodzin znajdują się w rękach Francuzów”266. To oni, zauważa dalej Szyszkow, 
uczą Rosjan, jak chodzić, jak stać, jak śpiewać, jak mówić, jak się kłaniać, a nawet jak 
smarkać i kaszleć. „Jeśli ktoś nie zna ich języka, uważany jest za ignoranta i głupca. 
Piszemy listy po francusku. Szlachcianki wstydzą się zaśpiewać rosyjską piosenkę”267. 
A księżna K. Daszkowa dodaje: „Niech Rosjanie będą Rosjanami, a nie kopiami 
Francuzów; pozostańmy patriotami i zachowajmy charakter przodków”268.

Niedostateczna znajomość języka ojczystego z końcem panowania Katarzyny 
Wielkiej zaczyna doskwierać najlepiej wyedukowanym spośród szlachcianek. Pewną 
formę usprawiedliwienia przed czytelnikiem stanowi obwinienie ówczesnej mody, 
według której należało uczyć wszystkiego po francusku. Wojna Ojczyźniana 1812 
roku przyspieszyła wprowadzenie obowiązku nauczania języka rosyjskiego w insty-
tutach i na pensjach269.

Oprócz języka francuskiego szczególny nacisk kładziono na naukę angielskiego 
i niemieckiego. Siostry Wilmot wskazują wiele przykładów rosyjskich szlachcianek, 
którym właściwa była nienaganna angielszczyzna, czy też władających kilkoma języ-
kami obcymi. Nie każdej Angielce było dane tak dobitnie wyrażać myśli w języku an-
gielskim, jak czyniła to większość rosyjskich arystokratek270. Zadziwiała je swoboda, 
z jaką K. Daszkowa prowadziła konwersacje w ich rodzimym języku. Doskonaleniu 
umiejętności w tym zakresie sprzyjał siedmioletni pobyt księżnej za granicą, gdzie 
znacząco poszerzyła swoje horyzonty myślowe. Podobnie jak Piotr I przed stu laty, 
tak teraz K. Daszkowa podróżowała po Europie incognito, by zobaczyć wszystko, 
co było godne obejrzenia, starannie przy tym dobierając rozmówców. 

Z zapałem uczyłam się angielskiego, o którym miałam już pewne pojęcie. Toteż przy pomo-
cy francuskiego i niemieckiego, a także lekcji moich dwóch zacnych przyjaciółek, […] które 
przychodziły co rano, by czytać ze mną jakąś angielską książkę i korygować moją wymowę, 
wkrótce poczyniłam znaczne postępy271.

Podobnie nieustannie troszczące się o poszerzanie zasobów wiedzy panny z ro-
dziny Bakuninów mogły się pochwalić znajomością kilku języków obcych:

Покоев нету в доме праздных,
А длинных детских комнат ряд,
Где на пяти языках разных,
Учась взаимно, говорят272.

266  А.С. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге российского языка, Санкт-Петербург 1803, s. 289 
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K.K.).
269  Наставление для образования воспитанниц женских учебных заведений, Санкт-Петербург 1852, s. 9.
270  Письма сестер..., s. 216, 225, 287.
271  K. Daszkowa, op.cit., s. 133.
272  М.А. Бакунин, Осуга, cyt. za: Н. Пирумова, op.cit., s. 146.
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W tym wypadku dzieci uczono języka niemieckiego, francuskiego, angielskiego, wło-
skiego. Intensywne i regularne zajęcia sprzyjały opanowaniu języka obcego, stając się 
gwarantem prowadzenia swobodnej konwersacji.

3.3.2. Kobieta czytelniczka

Choć edukacja kobiet w analizowanym czasie znacznie się rozwinęła, możliwości 
kształcenia rosyjskich arystokratek, które nie posiadały prawa wstępowania na uni-
wersytet, nadal były ograniczone. Niemniej jednak cudzoziemcy odwiedzający Rosję 
na przełomie stuleci wyrażali opinie o wyższym poziomie wykształcenia tutejszych 
panien w porównaniu z mężczyznami. Typ uduchowionej szlachcianki, zachowany 
dzięki twórczości M. Karamzina, A. Gribojedowa, A. Puszkina i innych pisarzy po-
czątku XIX wieku, ukształtował się pod wpływem kultury epoki, w której pierwszo-
planową rolę odgrywała literatura.

Świat duchowy zarówno stołecznej, jak i prowincjonalnej szlachcianki kształto-
wał się pod wpływem przeczytanych lektur. „Za panowania Katarzyny […] zaczę-
ła się szerzyć umiejętność czytania i pisania. W środowisku szlachty wielu chętnie 
czytało; damy zaczęły czytać powieści”273, wspominał Michaił Dmitrijew. Nabraw-
szy we wczesnym dzieciństwie zamiłowania do czytania książek, M. Wołkońska po-
zostawała im wierna przez całe życie. Księżna oddawała pierwszeństwo dobrym, 
pełnym głębokich przemyśleń wydaniom. Z czytania modnych, lecz niepoważnych 
powieści, które od czasu do czasu mamiły ją w młodości, z biegiem lat zupełnie 
zrezygnowała, o czym wspominał jej syn: „Zakres jej wiedzy wychodził poza granice 
zwykłego poziomu. Najbardziej pasjonowały ją nauki historyczne i literatura; nigdy 
nie widziałem w jej ręku tego, co określa się beztreściwą książką”274. Również na 
zesłaniu M. Wołkońska nie potrafi ła funkcjonować bez kontaktu z literaturą, dlatego 
w listach kierowanych do rodziny prosiła o przesłanie jej nowo wydawanych pozycji. 
Temat książek pojawiał się i w późniejszej korespondencji księżnej z bliskimi obok 
próśb o wino, czekoladę, kacabajkę, materiał, przybory do haftowania i inne dobra, 
których brakowało na Syberii275.

Jedna z najbardziej oczytanych kobiet XVIII stulecia, K. Daszkowa, w wieku 
czternastu lat w wyniku choroby zmuszona została do przeprowadzki na wieś, gdzie 
w izolacji i samotności spędziła długie tygodnie. Pozostawiono jej jednak możli-
wość korzystania z dobrze zaopatrzonej biblioteki. W swoim pokoju pośród książek 
była spokojna i zadowolona, nieraz studiując wybitne dzieła przez całą noc. „Choć 
ledwo zdolna byłam czytać, chciwie i z zapałem rzuciłam się na książki. Do moich 
ulubionych autorów zaliczali się Bayle, Montesquieu, Boileau i Wolter”276. Modne 

273  М.А. Дмитриев, Мелочи из запаса моей памяти [w:] Русские мемуары: XVIII век, Москва 1988, 
s. 427 (tłum. K.K.).

274  Записки княгини Марии..., s. 6.
275  Ibidem, s. 231.
276  K. Daszkowa, op.cit., s. 32.
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romanse czy moralizatorskie opowieści, w których zło było zawsze ukarane, a dobro 
nagrodzone, zupełnie nie zajmowały księżnej. Spotkanie z uznaną literaturą rekom-
pensowało utratę łączności z wielkim światem. 

Fascynacja literaturą skłoniła księżną do kompletowania własnego księgozbioru. 
W Moskwie 

biblioteki publiczne zawierały ledwie nieco więcej książek francuskich, niż ich przeczytałam, 
i wśród nich były takie, które znajdowały się w mojej małej bibliotece, składającej się z około 
dziewięciuset tomów – wyznam, że na zakup ich poświęciłam całe swoje kieszonkowe277.

Zachwyt nad jej „małą biblioteką” wyrażała M. Wilmot, obdarowana przez rosyj-
ską przyjaciółkę ciekawą około stutomową kolekcją dzieł Woltera, Diderota, sztuk 
Corneille’a i Moliera. „Ta przepiękna mała biblioteka – pisała – jest dla mnie bez-
cenna jako wyraz przyjaźni mojej kochanej księżnej”278. Uzupełnieniem edukacji 
K. Daszkowej były rozmowy z dyplomatami obcych państw, goszczącymi w domu 
stryja. Zdaniem księżnej w połowie XVIII wieku nie było w Rosji kobiet, prócz niej 
samej i carowej Katarzyny, w najmniejszym stopniu poświęcających czas poważnej 
lekturze; dlatego musiała między nimi zaistnieć owa „wzajemna siła przyciągania”279. 

Pod koniec XVIII wieku w kulturze rosyjskiej pojawia się nowe zjawisko „biblio-
teki kobiecej”, sama zaś szlachcianka staje się czytelniczką. Wiele spośród ówczes-
nych dam, jak choćby wymienione wcześniej – M. Wołkońska i K. Daszkowa – było 
dobrze zaznajomionych z najwybitniejszymi osiągnięciami literatury zachodnioeuro-
pejskiej. Dzięki mniejszym i większym bibliotekom babek, matek czy ciotek280 małe 
szlachcianki coraz wcześniej porzucają świat zabaw, lalek, by zająć się poważną lek-
turą, nie zawsze pojmując jej sens. K. Suszkowa pisała:

Przez moje ręce przeszły działa Woltera, Rousseau, Moliera. Widocznie bardzo lubiłam pro-
ces czytania, ponieważ nie rozumiejąc fi lozofi cznych rozważań, z chciwością czytałam od 
deski do deski każdą książkę, która wpadła w moje ręce. Najlepiej rozumiałam Moliera, ale 
nie potrafi łam go ocenić281.

Biblioteka prowincjonalnej ziemianki Katarzyny Kwaszniny-Samariny, jeśli wierzyć 
jej wspomnieniom, składała się następującej liczby książek: „francuskich – 580, ro-
syjskich – 98, razem 678”282. Biblioteki domowe kobiet końca XVIII–początku XIX 

277  Ibidem, s. 34.
278  Письма сестер..., s. 273.
279  K. Daszkowa, op.cit., s. 35.
280  Ciotka K. Suszkowej – Praskowia Wasiljewna w czasach swojej młodości skompletowała ogrom-

nych rozmiarów księgozbiór, z którego później korzystała autorka wspomnień. A. Kern z kolei wolne 
chwile przeznaczała na czytanie francuskich i rosyjskich książek z biblioteki swojej matki. Autorka wspo-
mina: „Jak powiedziałam, książki zastępowały mi zabawę lalkami i tak rozmiłowałam się w czytaniu, że 
gdy byłam zamężna i mieszkałam w Petersburgu, to przeczytałam całą bibliotekę Lurie i pod koniec sam 
nie wiedział, co ma mi pożyczać”. А.П. Керн, op.cit., s. 113.

281  Е. Сушкова, op.cit., s. 49.
282  Е.П. Квашнина-Самарина, Дневник, „Сборник Новгородского общества любителей древ-

ности” 1928, nr 9, s. 38 (tłum. K.K.).
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wieku ukształtowały nie tylko wizerunek dziewcząt tamtego okresu, lecz całego 
pokolenia ludzi – przyszłych uczestników wojny 1812 roku, dekabrystów. Powieści 
rycerskie, bajki o bohaterach czytane przez matki-szlachcianki swym dzieciom ufor-
mowały ich charaktery i dusze. 

Powszechna kobieca i dziecięca biblioteka utworzona w XVIII wieku z inicjatywy 
Mikołaja Nowikowa przeszła następnie pod patronat Mikołaja Karamzina, obok 
Aleksandra Pietrowa, współredaktora czasopisma „Dziecięca Lektura dla Serca i Ro-
zumu” („Детское сердце для сердца и разума”) (1785–1789). Czytelnikami pisma 
były głównie dzieci i ich matki. M. Dmitrijew wspominał:

„Dziecięca lektura” była jedną z najlepszych książek wydanych w Rosji dla dzieci. Pamiętam, 
z jaką rozkoszą czytały go nawet duże dzieci. Wychodziła ona przez pięć lat w osobnych ze-
szytach jako załącznik do „Moskiewskich Wiadomości”283.

Coraz bardziej świadome matki przejmowały rolę pierwszych wychowawców dzieci, 
by zaszczepić w nich zamiłowanie do literatury oraz umiejętność wnikliwego czytania. 

3.4. Wychowanie i edukacja prowincjonalnej szlachcianki

Życie prowincjonalnej szlachcianki od najmłodszych lat upływało w majątku ziem-
skim, którego przestrzeń stanowiła swego rodzaju pole przecinania się różnorod-
nych przejawów kultury, a w szczególności: szlacheckiego, chłopskiego, rdzennego 
(z naciskiem na prawosławne) i zapożyczonego. Przeplatanie się i wzajemne związki 
pomiędzy tymi aspektami wywarły specyfi czny wpływ na kształtowanie się sylwet-
ki kulturowej prowincjonalnej szlachcianki. Pod koniec XVIII i na początku XIX 
wieku tradycyjne wychowanie domowe, łączące w sobie pierwiastek wychowawczy 
i edukacyjny, zdobywało coraz więcej zwolenników na prowincji. Wyobrażenia ro-
dziców co do zakresu edukacji córki kształtowały się na podstawie obyczajów panu-
jących w środowisku szlachty rosyjskiej, w tym wypadku prowincjonalnej. Rodzenie 
i wychowywanie dzieci stanowiło główny sens codziennego życia:

Так в детстве нашем жили мирно
Мы в милой родине моей.
Отец и мать сидели смирно,
Забыв весь свет кроме детей284.

Czując się w obowiązku „wychowania i przygotowania do przyzwoitego życia”285 
swych dzieci, szlachta prowincjonalna nie dążyła do ich izolacji. Przejawiało się to 
w ciągłym przebywaniu i komunikowaniu się dzieci z rodzicami, czy to przy codzien-
nym spożywaniu posiłków, gdy wszyscy siedzieli przy jednym stole, czy podczas 
wspólnie spędzanych wieczorów: „Pamiętam te zimowe wieczory, gdy zawsze czyta-

283  М.А. Дмитриев, op.cit., s. 442.
284  ГАТО, Ф. 103, Оп. 1, Д. 939, Л. 8.
285  ГАТО, Ф. 1016, Оп. 1, Д. 4 , Л. 1 об (tłum. K.K.).
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liśmy Robinsona Crusoe, i było to dla nas wielką bezgraniczną rozkoszą”286. Oprócz wy-
chowywania potomstwa obowiązkiem matki było często prowadzenie gospodarstwa 
domowego. Podczas nieobecności męża kobieta wypełniała funkcje głowy rodziny, 
co mogło wiązać się, jak w przypadku matki Z. Kapnist-Skalon, z zarządzaniem całą 
wsią. Pogrążona w sprawach domowych gospodyni znajdowała czas na doskonale-
nie języków obcych oraz edukację dzieci. Jej myśli zamykały się w kręgu spraw zwią-
zanych z prowadzeniem domu i potrzebami dziećmi. Jeden z listów skierowanych do 
męża stanowi prośbę o jak najszybsze przesłanie dziesięciu rubli w celu spłaty długu 
u teściowej, która z tego powodu nieustannie jej dokucza. Kolejne pięć rubli, o które 
prosi, ma wystarczyć na zakup ubrań dla dzieci. W innym liście zatrwożona sprawa-
mi wsi pisze: „Przyjeżdżaj, jak szybko możesz; u nas panuje zupełny nieład, ludzie 
odchodzą, i wkrótce cała wieś odejdzie; nie znam przyczyny, lecz myślę, że dzieje się 
to ze względu na mały przydział racji żywnościowych”287. Bardziej przedsiębiorcze 
kobiety, jeśli nadarzała się okazja, dbały o maksymalizowanie przychodów w mająt-
kach ziemskich. Doskonała orientacja w cenach produktów rolnych pozwalała im 
kupować je taniej, by później sprzedawać z dużym zyskiem. Niektóre spośród nich 
z rozeznaniem wprowadzały liczne innowacje w swych majątkach. Gdy wnikniemy 
w tę dawną, minioną prowincjonalną rzeczywistość, przepełnioną rodzinnymi nies-
naskami, osobistymi problemami, zauważymy, że wśród kobiet niewiele było takich, 
które można by określić mianem próżniaczek. Odpowiedzialność za życie rosyjskiej 
rodziny dawniej i obecnie spoczywała na barkach kobiety. To właśnie żona-matka 
była rdzeniem rodziny w duchowym, moralnym i często praktycznym wymiarze, 
stanowiąc również podporę dla męża, wiecznego niewolnika swych słabości.

Rodzice byli nauczycielami dzieci w dziedzinie zasad wiary. Razem z nimi małe 
szlachcianki czyniły pierwsze kroki w religijnej pobożności – pościły, czytały Ewan-
gelię i spowiadały się. W Wielkim Poście 

Warienka siadała za fortepianem i zaczynała grać, a rodzice opowiadali nam o cierpieniu, 
o boskiej świętości Zbawiciela […], razem czytaliśmy Ewangelię. […] We środę wszyscy się 
spowiadaliśmy, a po spowiedzi zbieraliśmy się wieczorem przy kolacji i było tak cicho, tak 
świątecznie, tak uroczyście […]. Nie rozumieliśmy wówczas, lecz czuliśmy, że dokonuje się 
coś wielkiego288.

O życie religijno-duchowe prowincjonalnej szlachcianki troszczyła się również nia-
nia. To od niej, będąc małą dziewczynką, A. Smirnowa-Rosset po raz pierwszy usły-
szała, czym jest Biblia, nauczyła się zanosić prośby do Boga słowami „Ojcze nasz”289. 
Pamięć małych szlachcianek do późnej starości przechowywała obrazy niań, którym 
wschodzące słońce dawało sygnał do modlitwy, odprawianej z żarliwością przed 

286  Cyt. za: Б. Носик, Премухино Бакуниных. Отцы и дети, „Наше наследие” 1990, nr III (15), s. 150 
(tłum. K.K.).

287  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 290.
288  М.А. Бакунин, Письмо М.А. Бакунину..., s. 150, Cyt. za: Б. Носик, op.cit.
289  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 32.
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obrazami świętych męczenników. „Potem niania budziła nas i ubierała po krótkiej 
modlitwie, którą sama nam podpowiadała”290.

Odmienny charakter wykształcenia prowincjonalnej szlachcianki wynikał nie tyl-
ko z położenia nacisku na wychowanie w duchu prawosławnym, lecz także z jakości 
edukacji. Gdy ograniczone środki materialne rodziny nie pozwalały na wynajęcie 
doświadczonej guwernantki, dziewczynkę kierowano od niani do rąk starszej sio-
stry, która zajmowała się nią jak druga matka, jednocześnie wypełniając obowiązki 
nauczycielki. Cztery lata okresu dziewczęcego A. Kern spędziła z rodzicami w Łub-
nach, gdzie zajęła się edukacją młodszych brata i siostry, czytała książki, tańczyła 
na balach, brała udział w domowych spektaklach. Jak większość prowincjonalnych 
panien prowadziła „banalne i pospolite życie”291. W przeciwieństwie do rówieśni-
czek nie porywał jej dziecięcy świat lalek, garnęła się natomiast do uczestnictwa 
w pracach domowych – lubiła haftować i szydełkować. „Wydaje mi się, że najwięk-
szy błąd popełniają wychowawcy, pozwalając bawić się dzieciom z nudów i nie przy-
dzielając im jakiegoś interesującego i pożytecznego zajęcia, najlepszego lekarstwa 
na nudę292”. W domach, gdzie edukacji przypisywano wyjątkowe znaczenie, małe 
szlachcianki zajęte były lekcjami lub ich odrabianiem od świtu czasem do późnej 
nocy. Z. Kapnist-Skalon budzono razem z siostrami „wczesnym rankiem, a zimą 
nawet przy świecach”, aby dzieci „zdążyły przerobić lekcje do czasu, kiedy obudzi 
się matka”293, która wyrażała zgodę na zabawę wyłącznie wówczas, gdy była zado-
wolona z poczynionych przez córki postępów. Dzięki poważnemu i surowemu po-
dejściu do problemu edukacji – konstatuje memuarystka – „wszystkie dzieci osiągały 
dobre wyniki w nauce”294, zawdzięczając to głównie niezastąpionej matce. Z kolei 
starsza siostra M. Nikołajewej, pełniąca funkcję wychowawcy i pedagoga, uczyła ją 
„od siódmej godziny rano do dwunastej i od trzeciej do szóstej po obiedzie, przez 
co zupełnie nie było czasu na spacery oraz robótki ręczne”295. 

Świat dzieci wychowywanych w majątkach ziemskich nierozerwalnie łączył się 
z przyrodą, z łonem natury, z jego silnym oddziaływaniem na człowieka. Pozbawio-
ny był on sztywnej petersburskiej etykiety, regularnie wpajanej stołecznym szlach-
ciankom od najmłodszych lat. Rzeczywistość prowincjonalna pozostawała bardziej 
naturalna. Nie było w niej miejsca na wyszukaną osiemnastowieczną teatralność, 
kreującą nieautentyczny świat, oderwany od zasad prawosławia. Poszczególne ele-
menty rodzimego dziedzictwa kulturowego prowincjonalna szlachcianka przyswaja-
ła intuicyjnie, w odróżnieniu od „prawdziwej wiedzy” systematycznie przekazywanej 
przez zagranicznych pedagogów.

290  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 283.
291  А.П. Керн, op.cit., s. 125.
292  Ibidem, s. 113.
293  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 294.
294  Ibidem.
295  М.С. Николаева, op.cit., s. 145, 148.
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Od 8. do 12. roku życia A. Kern przebywała w należącym do jej wuja Iwana Pio-
trowicza Wulfa majątku Bernowo. O jej wychowaniu Aleksy Pjanow pisał: 

Troskliwa niania Pelagia Wasiliewna, guwernantka z Londynu, nauczyciel – student Uniwer-
sytetu Moskiewskiego – te osoby tworzyły świat domowy dziewczynki. Lecz znany jej był 
również inny świat: bożonarodzeniowe chłopskie zabawy, wesela ludzi ze służby, życie sąsied-
niego taboru cygańskiego296.

Przesiąknięta rosyjskością niania i francuska guwernantka Mlle Benoit uosabiały 
dwie różne tradycje kulturowe, których wpływy musiały współgrać w wyobraźni 
małej dziewczynki. Wychowana na prowincji, w sąsiedztwie chłopów szlachcianka 
mogła, twierdzi A. Kern, lepiej od ojczystego władać językiem obcym: „Wszystkich 
przedmiotów uczyłyśmy się po francusku, a języka rosyjskiego uczyłyśmy się tylko 
6 tygodni w czasie wakacji, na które przyjeżdżał z Moskwy student Marczyński”297. 
Rozmowa ośmioletniej A. Kern z dawno niewidzianą przyjaciółką nie koncentru-
je się na dziecięco-dziewczęcej tematyce lalek, balów czy strojów, charakterystycz-
nej dla rosyjskich stolic. „Ona opisywała piękno Trigorska, a ja uroki Łubien i na-
szego domu. W czasie tej rozmowy wyciągnęła z kieszeni kilka żołędzi, które mi 
podarowała”298, wspominała A. Kern.

Wiejska idylla, życie z dala od cywilizacji i świeckiego towarzystwa, przywiąza-
nie do tradycji, szczególny wpływ matki na kształtowanie się osobowości dziecka, 
miłość do ludzi – wszystkie wymienione elementy w połączeniu z sobą ukształto-
wały wizerunek prowincjonalnej szlachcianki, wywierając duży wpływ na jej sposób 
postrzegania świata. Tutaj schemat dnia wpisany został w rytm przyrody. Wschód 
słońca wyznaczał porę wstawania. Zachowania i przyzwyczajenia zwierząt, zacho-
dzące słońce oraz inne detale wiejskiej przestrzeni określały porę obiadu czy kolacji: 

Przed zachodem słońca jaskółki to wzbijały się wysoko, to znów opadały tak nisko, że skrzy-
dełkami zbierały kurz, napełniając powietrze wesołymi dźwiękami. Później pod dach sto-
doły przylatywał żuraw, podnosił jedną swoją czerwoną łapkę i trajkotał swoim czerwonym 
dziobem, usilnie zapraszając samicę i pisklęta. Dzieci mówiły: „Żurawie modlą się do Boga. 
Babciu, pora zasiąść do kolacji”299.

Szlachcianka wychowana na prowincji, a zmuszona późnej do życia w wielkim mie-
ście (A. Kern, A. Smirnowa-Rosset) wyrażała nieustanną tęsknotę za niczym nie zmą-
conym wiejskim spokojem, kiedy wieczorem „milkło szczekanie psów”300 i można 
było usłyszeć swoje myśli. A. Smirnowa-Rosset z zachwytem czytała Wieczory na 
chutorze niedaleko Dikańki, które przeniosły ją do ukochanej Małorusi. Pozosta-
wiwszy jeszcze w dzieciństwie to miejsce, z niezwykłym uczuciem wsłuchiwała się 

296  А.С. Пьянов, Мои осенние досуги, Пушкин в Тверском крае, Москва 1979, s. 282 (tłum. K.K.).
297  А.П. Керн, op.cit., s. 12.
298  Ibidem, s. 119.
299  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 46.
300  Ibidem.
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w to wszystko, co go przypominało, a dzieło M. Gogola tak bardzo nim oddychało. 
Przywoływany przez autorkę obraz domu rodzinnego, z jednej strony tak odmienny 
od modelu zeuropeizowanej rodziny rosyjskiej, z drugiej – wychodził również poza 
ramy domostrojowskiego schematu. Nie ma w nim, tak charakterystycznych dla 
osiemnastowiecznej Rosji, skostniałej i sztywnej etykiety, izolacji rodziców od dzieci, 
oderwania od ich problemów i potrzeb, teatralności we wzajemnych stosunkach. Nie 
znajdziemy tu również, właściwej dla siedemnastowiecznej rzeczywistości, różnicy 
w hierarchii dzielącej męża i żonę. Choć podobnie jak w Domostroju, tak i tutaj mąż 
pozostaje głową rodziny, której interesy reprezentuje na zewnątrz. Ten cudowny 
rodzinny obraz niejednokrotnie przywołuje na kartach wspomnień A. Smirnowa-
-Rosset: „stary mąż, ubóstwiający swoją młodą, przepiękną żonę, pięcioro dzieci, 
jedno lepsze od drugiego: wszystkie ładne, mądre”301. 

Nastrój duszy małej szlachcianki, jej umysł, skłonności i inne przyzwyczajenia 
kształtowały się pod wpływem pierwszych dziecięcych wrażeń. Przedkładała ona 
pola, lasy, wiejskie ogrody, dziką przyrodę, spokój i ciszę przytulnego pokoiku nad 
życie salonowe, wieczorne przyjęcia, bale, wyjazdy do teatrów. 

O! Jaka to była dla nas wielka radość (w lesie), z jakim zachwytem szuraliśmy liśćmi pod na-
szymi nogami i biegaliśmy pomiędzy lasem a krzewami! Jakże często dobra nasza niania nie 
była w stanie nas wszystkich upilnować; dla swojego spokoju związywała nam ręce chustką; 
wówczas zmuszeni byliśmy biegać razem i to wydawało nam się jeszcze bardziej zabawne302.

Podczas wiosennych i letnich spacerów dziewczęta zbierały kwiaty, układając z nich 
wspaniałe kompozycje z przebiśniegów, pachnących fi ołków, konwalii czy całych 
bukietów hiacyntów, narcyzów i róż. Obcowanie z przyrodą pozwalało na bliższe 
poznanie gatunków zwierząt, zbóż, jarzyn i owoców. E. Jankowa pisała:

Obecnie nie ma takich gatunków jabłek, jakie jadałam w młodości; były u ojczulka w Boro-
wie: „mordka”, nieduże, podłużne jabłko, ku górze węższe, dokładnie tak jak mordka jakiegoś 
zwierzęcia i „dzwonek” – okrągłe, płaskie, a gdy zupełnie dojrzeje to ziarenka stukają tak 
samo jak w grzechotce303. 

W przeciwieństwie do Moskwy czy Petersburga, na prowincji małe szlachcianki 
bawiły się wspólnie ze swoimi braćmi. Razem z nimi biegały, strzelały z łuków, wspi-
nały się na wzgórza, przemierzały równiny, spacerowały po lesie, właziły na drzewa, 
by zerwać największe żołędzie304 czy robiły pudełka, do których łapano motyle305. 
Byłа to spontaniczna, niczym i przez nikogo nie ograniczona dziecięca aktywność. 
W trakcie zabaw dochodziło do naturalnych sprzeczek, wzajemnego przegadywania 
się czy nawet bójek, na co rodzice często przymykali oko. Lecz surowo zabraniano 

301  Ibidem, s. 161.
302  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 283.
303  Д. Благово, op.cit., s. 33.
304  В.Н. Головина, Воспоминания (1766–1819), Москва 2006, s. 6.
305  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 33.
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dzieciom „kłamać, rzucać na kogokolwiek oszczerstwa […], gardzić […] sąsiadami – 
ludźmi biednymi, gburowatymi, lecz dobrymi”306. Zewnętrzna obserwatorka osiem-
nastowiecznej Rosji – M. Wilmot – dostrzegła, że wśród prowincjonalnych szlach-
cianek mniej było gorączkowego zdenerwowania z powodu demonstracji dobrego 
wychowania, niż miało to miejsce wśród moskwianek, które pragnęły oszołomić 
wszystkich, chwaląc się znajomością czterech lub pięciu języków, swoimi zdolnościa-
mi muzycznymi i tanecznymi. Mieszkanki prowincji były bardziej naturalne, by nie 
powiedzieć, lepiej wychowane, ponieważ pewna nieśmiałość przeszkadzała i ogra-
niczała poziom zuchwałej ciekawości, którą grzeszyła połowa pięknych dziewcząt 
znanych jej w Moskwie307.

Odmienne prowincjonalne wychowanie domowe odebrała panna-kawalerzystka 
– N. Durowa. We wczesnym dzieciństwie doskonale znała wszystkie komendy woj-
skowe, do szaleństwa kochała konie i kiedy matka starała się zmusić ją do robótek 
ręcznych, z płaczem prosiła o pistolet. Niecodzienne zainteresowania N. Durowej 
z każdym dniem coraz bardziej dzieliły matkę i córkę. Skłonności wojskowe młodej 
panny wzmogły się do tego stopnia, iż po opanowaniu jazdy konnej, a także sztuki 
strzelania podjęła decyzję o ucieczce z domu. W męskim przebraniu, pod fi kcyjnym 
nazwiskiem spędziła N. Durowa wiele lat w armii. 

Szlachta prowincjonalna nie zawsze wykazywała pozytywny stosunek do eduka-
cji kobiet. W najmniej zeuropeizowanych domach nauka tańca czy śpiewu uważana 
była za rzecz gorszącą i nieprzyzwoitą, w związku z czym ojcowie zabraniali cór-
kom nabywania umiejętności w tych dziedzinach. Niezamożni rodzice żałowali też 
wydatków na naukę języka francuskiego, przepustki do wielkiego świata. Ostatnie 
oszczędności ciotki Z. Kapnist-Skalon przeznaczone zostały na wynajęcie francu-
skiej guwernantki dla jej córek, wbrew wyraźnym zarządzeniom męża308. Również 
starsze pokolenie, które drażniło wszystko, co jawiło się jako obce i sprzeczne z ro-
syjskim stylem życia, było w opozycji do zachodnioeuropejskiego modelu wycho-
wania. Prowincja skupiała najwięcej wrogów obcych zasad i obyczajów, szczegól-
nie zagorzałych przeciwników „męczenia” dzieci nauką języków obcych, jak babcia 
A. Smirnowej-Rosset: „Ja, na przykład, cały wiek przeżyłam bez tych języków, a by-
łam żoną Niemca”309, mawiała. Jej uwagę, skupioną wokół obowiązków związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa i porządkiem domowym, zaprzątała jednak sprawa 
edukacji córki, opartej na nauce języka francuskiego, rysowania oraz grania na piani-
nie, które babcia nazywała porrto-franco, plącząc z sobą oba słowa, zdecydowanie 
pozostające poza sferą jej wyobrażeń.

Znalezienie odpowiednio przygotowanego nauczyciela na prowincji nie było 
łatwe, a kupno i selekcja książek – przypadkowe. Niemniej autorki pamiętników 
urodzone i wychowane na prowincji przekonywały, że ich „edukacja ani trochę 

306  В.Н. Головина, op.cit., s. 6 (tłum. K.K.).
307  Письма сестер..., s. 270.
308  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 303.
309  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 283.
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nie cierpiała na skutek tego zesłania w głuszy”310. Wybór języków obcych, których 
uczono panny, zależał nie tyle od mody, ile od lokalnych możliwości i okoliczno-
ści. Na przykład Archangielsk pod koniec XVIII wieku zamieszkiwała duża liczba 
przedstawicieli niemieckich fi rm, istniała niemiecka słoboda, stąd, jak wspomina 
Augusta Butkowska, „było kilka niemieckich pensji i język niemiecki był niezwykle 
popularny”311. Trudności w pozyskaniu nauczyciela języka francuskiego sprawiały, iż 
w tym regionie kraju francuszczyzna cieszyła się mniejszym powodzeniem.

Nie tylko w stolicy i nie tylko w środowisku arystokracji dziewczęta otrzymy-
wały znakomite wykształcenie. Nawet na prowincji na przełomie XVIII i XIX 
stulecia zdarzały się przypadki znakomicie wyedukowanych szlachcianek. Mieszka-
jąca w Ufi e piętnastoletnia Natalia Lewaszowa, według słów jej nauczyciela Gri-
gorija Wińskiego, „w ciągu dwóch lat do tego stopnia opanowała język francuski, 
że najtrudniejszych autorów […] tłumaczyła bez słownika, pisała listy bezbłędnie 
z wszystkimi zasadami; porządnie znała starożytną i nowożytną historię, geografi ę 
i mitologię”312. Również w Ufi e, kilkadziesiąt lat później, u pewnego Francuza pobie-
rała nauki S. Zubina, której „czarowi ulegali wszyscy ówcześni wykształceni i mądrzy 
ludzie, uczeni i podróżnicy”313. Nie najgorzej obeznane były z literaturą, językami 
i historią córki P. Osipowej-Wulf  (sąsiadki A. Puszkina w jego pskowskim majątku): 
wszystkie one, jak i ucząca się razem z nimi A. Kern prowadzone były przez wy-
kwalifi kowane guwernantki314. Oprócz nauk humanistycznych młode panny uczono 
„różnych robótek ręcznych”315 – haftowania wielokolorowymi nićmi i złotem, szycia 
oraz innych czynności316.

Uwagę obserwatorów nieraz przyciągała wyraźna różnica w poziomie wykształ-
cenia kobiet zaliczanych do jednej warstwy społecznej i tak samo zamożnych. Karl 
Miller w pracy Opis wszystkich narodów zamieszkujących państwo rosyjskie (Описание всех 
в российском государстве обитающих народов) pisał: 

Zamiast uczenia się po rosyjsku katechezy, zamiast reguł moralności, powinności córki, po-
winności żony, matki, obywatelki, gospodyni domu, uczą dziewczęta mówić, czytać i pisać po 
francusku. Jak tylko dziewczynka poczyni najmniejsze postępy w jednym języku, tak że jest 
w stanie rozumieć to, co czyta, od razu podsuwają jej tragedie i komedie Moliera, aby szkoliła 
się w deklamacji317.

310  П.С. Эделинг, Из записок графини Эделинг, „Русский архив” 1887, ks. 1, nr 2, s. 195 (tłum. K.K.).
311  А.Я. Бутковская, Рассказы бабушки, „Исторический вестник” 1884, t. 18, nr 12, s. 601–602 

(tłum. K.K.).
312  Г.С. Винский, Мое время, Санкт-Петербург 1914, s. 139 (tłum. K.K.).
313  С.Т. Аксаков, Семейная хроника, Москва 1982, s. 91.
314  А.П. Керн, op.cit., s. 27.
315  А.Е. Лабзина, op.cit., s. 18.
316  М.С. Николаева, op.cit., s. 135.
317  К. Миллер, Описание всех в российском государстве обитающих народов, Санкт-Петербург 1776, 

s. 27 (tłum. K.K.).
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Nie ulega wątpliwości, że w większości przypadków XVIII wychowanie domowe 
było powierzchowne, skierowane głównie na przygotowanie szlachcianek do udzia-
łu w życiu salonowym. Lecz K. Miller nie do końca ma rację, twierdząc, że dziew-
częta uczono jedynie języka francuskiego i deklamacji. Przeciwnie, w historii i życiu 
kulturalnym Rosji tego okresu odnajdziemy wiele oczytanych, dobrze wyeduko-
wanych panien, mogących się pochwalić encyklopedyczną wiedzą. Poza tym więk-
szość szlachcianek oprócz francuskiego zwykle znała drugi język obcy, przekonuje 
W. Michniewicz. Wśród nich zdarzały się poliglotki, które znały łacinę, grekę i kilka 
języków zachodnioeuropejskich318.

4. Małżeństwo i rozwód
Dla większości szlachcianek XVIII–pierwszej połowy XIX wieku dzieciństwo 
i okres panieński stanowiły okres przygotowawczy do małżeństwa, najważniejszego 
wydarzenia w życiu. Jak słusznie zauważył Wissarion Bieliński:

Rosyjska panna – nie jest kobietą w europejskim znaczeniu tego słowa – nie jest ona niczym 
innym jak tylko narzeczoną. […] Od kołyski wszyscy wokół powtarzają jej, że jest narzeczoną 
i powinna mieć narzeczonych. Czy może więc dziwić, że nie potrafi  ona patrzeć na siebie jak 
na człowieka, lecz postrzega siebie tylko w charakterze narzeczonej? Czy powinno dziwić, że 
od najmłodszych lat do później młodości, a czasem do sędziwej starości wszystkie jej myśli, 
marzenia, dążenia, wszystkie modlitwy koncentrują się na jednej idei – idei zamążpójścia, 
która stanowi jedyne pragnienie, cel i sens jej istnienia319.

Ślub oznaczał przekroczenie pewnej granicy, szczególny moment, w którym 
szlachcianka rozpoczynała nową drogę życia. Małżeństwo wiązało się z zupełnie 
nowym charakterem życia, z wypełnianiem innych niż dotychczas obowiązków 
i zmianą pozycji w rodzinie. W związku z tym decyzja o zamążpójściu nie była pro-
sta i zwykle jej podjęciu towarzyszyły wewnętrzne rozterki narzeczonej. Małżeństwo 
oznaczało zakończenie procesu edukacji szlachcianki, gdyż możliwość kształcenia 
się była przywilejem tylko niezamężnych panien. Wydana za mąż w wieku 13 lat 
A. Łabzina wspominała, że po ślubie mąż nie pozwalał jej czytać książek oraz pisać 
listów do krewnych bez jego zgody320. Wśród szlachcianek było wiele takich, które 
na przekór towarzyskim regułom i wymogom kontynuowały naukę do późnej sta-
rości. 

Zasadniczą formą zawarcia małżeństwa w omawianym okresie był ślub kościel-
ny. Do całkowitego wykorzenienia ślubów z pominięciem udziału Cerkwi (ucieczka 
panny z domu czy jej porwanie) jednak nie doszło. Jeśli w największych miastach Ro-
sji małżeństwa na drodze uprowadzenia panny były przypadkami odosobnionymi, 

318  В. Михневич, Русская женщина..., s. 66.
319  Cyt. za: В. Михневич, Русская женщина..., s. 127–128.
320  А.Е. Лабзина, op.cit., s. 55.
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to z dala od centrów, w guberniach syberyjskich, gdzie dawne zwyczaje zdominowa-
ły normy prawa pisanego, ucieczki dziewcząt w celu zawarcia związku z ukochanym 
nie należały do osobliwości321. 

4.1. Wybór narzeczonego: wola i zgoda rodziców

Przy wyborze kandydata na narzeczonego w okresie przedpiotrowym pierwszorzęd-
ne znaczenie miała wola rodziców. Osobiste pragnienia i upodobania przygotowu-
jących się do małżeństwa dzieci zaczęto brać pod uwagę dopiero w czasach nowo-
żytnych. Nadal wymagana zgoda rodziców na ślub córki mogła być odnotowywana 
pisemnie w porozumieniu ślubnym322. Małżeństwa zawierane wbrew woli rodziców 
podlegały kompetencji sądu patriarszego, a po powołaniu Synodu – sądowi duchow-
nemu323. Od drugiej połowy XVIII stulecia wiązały się one nie tyle z sankcjami 
ustanowionymi przez Cerkiew, ile komplikacjami we wzajemnych relacjach między 
starszym i młodszym pokoleniem. O nich K. Daszkowa opowiadała znajomej An-
gielce M. Wilmot, powołując się na przykład swej teściowej, która wyszła za mąż bez 
zgody matki. Wspaniałe perspektywy młodej pary, przekreślane ciągłymi sprzecz-
kami teściowej z synową, przekształciły się w „pomnik nagrobkowy” małżeństwa, 
które sprzeciwiło się tradycji324. 

Pierwsze nieudane małżeństwo z Eudokią Łopuchiną, narzucone przez krew-
nych, skłoniło Piotra Wielkiego do wydania w latach 1700, 1702 i 1724 kolejnych 
dekretów zabraniających zawierania małżeństw pod przymusem325. Obowiązujący 
warstwę szlachecką sześciotygodniowy okres przedślubny stwarzał możliwość bliż-
szego poznania się młodych. Jeśli zaś w tym czasie „narzeczony nie zechce się żenić, 
a narzeczona nie będzie chciała wyjść za mąż za narzeczonego”, mieli prawo tego nie 
czynić, sprzeciwiając się nawet życzeniom rodziców326. W 1702 roku sama narzeczo-
na otrzymała prawo do zerwania zaręczyn i umowy przedślubnej327. Niemniej jednak 
podczas jednego ze ślubów, udzielanego w 1722 roku, na pytanie duchownego, czy 
młodzi „pragną wstąpić ze sobą w związek małżeński i dobrowolnie wyrażają na 
niego zgodę” 328, w cerkwi rozległ się głośny śmiech, odnotował naoczny świadek 
F. Bercholc. Obecni wyjaśnili zdziwionemu obserwatorowi przyczynę swego rozba-
wienia: narzeczony odpowiedział dwukrotnie – za siebie i narzeczoną329.

321  А. Смирнова, Очерки семейных отношений по обычному праву русского народа, Москва 1878, s. 210–
211.

322  С.М. Соловьев, op.cit., т. XIV, s. 478.
323  Полное собрание законов Российской империи, Собрание 1, Москва 1830, t. VI, nr 4081.
324  Письма сестер..., s. 320–321.
325  Полное собрание..., t. VII, nr 4406.
326  Ibidem. t. IV, nr 1907 (tłum. K.K.).
327  М.К. Цатурова, Русское семейное право XVI–XVIII вв., Москва 1991, s. 6–20.
328  Ф.В. Берхгольц, op.cit., s. 70.
329  Por. J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 131.
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Dodatkowa formalność, wprowadzona przez cara-reformatora w 1724 roku, zo-
bowiązywała rodziców do złożenia przysięgi, że nie wydają córki wbrew jej woli. 
Nowym porządkiem objęto arystokrację, szlachtę oraz zamieszkujących miasta ra-
znoczyńców330. Sankcje, którym podlegali rodzice zmuszający dzieci do niepożąda-
nego małżeństwa, po śmierci Piotra Wielkiego przestały być egzekwowane, a śluby 
zawierane pod przymusem stawały się coraz częstsze, zwłaszcza gdy plany matrymo-
nialne rodziny wiązały się z kwestiami materialnymi. W obawie przed karą pieniężną 
środowisko szlacheckie wymusiło ostatecznie w 1775 roku ofi cjalne uchylenie pio-
trowego ukazu331. 

Literatura wspomnieniowa wskazuje na liczne przypadki podejmowania przez 
rodziców decyzji w sprawie zamążpójścia ich córki. Ów fakt odnotowany został 
zarówno w dziennikach F. Bercholca, jak i przebywającego w Rosji na przełomie 
XVIII i XIX stulecia Jefgrafa Komarowskiego. „Ona – z domu Gołowina – pisał 
F. Bercholc. Ja, tak samo jak inni, serdecznie współczuję tej dobrej kobiecie […]. 
I małżeństwo to, powiadają, zawarte zostało całkowicie wbrew jej woli”332. Z kolei 
J. Komarowski oświadczył się w polecanym mu domu, został obsypany względami 
przyszłej teściowej, lecz jej córki do ostatniej chwili przed ślubem nie zobaczył333. Nie 
pytając dzieci o pragnienia i preferencje, rodzice zmuszali je do małżeństwa w celu 
osiągnięcia własnych korzyści, co ostatecznie prowadziło do nieszczęścia. „Zdecy-
dowałam się wyjść za niego (generała Kerna) pod naciskiem ojca i matki, którzy bar-
dzo tego pragnęli”334 – żaliła się A. Kern. Podkreśla jednocześnie, że pośród wielu 
osób czerpiących korzyści z jej małżeństwa nie znalazł się ani jeden człowiek, który 
by do niego nie dopuścił, a właśnie to należało zrobić, widząc, jaką odrazę żywiła 
młoda panna do starego generała, i dodaje: „Wydaje mi się, że wolałabym piekło od 
raju, gdybym w tym raju musiała być razem z nim”335. Trudno ocenić, w jakim stop-
niu bliskie uczuciowo mogły być relacje między potencjalnymi małżonkami, którym 
przed ślubem nie stworzono okazji do bliższego poznania się. „Do dnia ślubu pra-
wie go nie znałam”336 – opowiadała o swym mężu-dekabryście M. Wołkońska. Lecz 
panna wiedziała, jakiej odpowiedzi oczekują teraz od niej bliscy, a jej było wszystko 
jedno – małżeństwo czy poprzednia wegetacja w gronie starych panien. Ważną rolę 
odgrywała tu jednak tradycja, zobowiązująca do pokochania wybranka lub wybran-
ki: „I ja kochałam go bardzo, chociaż nie znałam go do momentu, aż został moim 
narzeczonym”337, pisała N. Dołgoruka. Oczarowany urodą Katarzyny Bastidonowej 
Gawriił Dierżawin następująco opisywał pamiętny dzień oświadczyn: „Kochanek 

330  Полное собрание..., t. VII, nr 4406, art. 4.
331  Ibidem, t. XX, nr 14356.
332  Ф.В. Берхгольц, op.cit., s. 155.
333  Е.Ф. Комаровский, Записки, Санкт-Петербург 1914, s. 120–121.
334  А.П. Керн, op.cit., s. 125.
335  Ibidem, s. 201.
336  Записки княгини Марии..., s. 135.
337  Н.Б. Долгорукова, op.cit., s. 44.
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chciwymi oczyma pożerał wszystkie rozkosze, które go urzekły: oglądał pokój, na-
krycie, ubiory i warunki życia gospodarzy”. Uznawszy, że zgoda matki jego wybranki 
nie jest wystarczająca, zwrócił się do samej panny, by uzyskać od niej prostą odpo-
wiedź: ich wspólna przyszłość podlega całkowicie decyzji matki338.

Czasami sprzeciwiano się małżeństwom sympatyzujących z sobą młodych ludzi 
w celu zachowania tradycji „kolejności” wychodzenia za mąż. („Czy mogę oddać za 
mąż młodszą, gdy dwie starsze siostry nie są mężatkami? Wybierz pan którąkolwiek 
[…], oddam panu córkę, ale nie najmłodszą”339). Matki mogły dręczyć zakochanych 
latami, nie wyrażając zgody na ich zaślubiny. Wspominając obyczaj wydawania córek 
zgodnie z tradycją „kolejności”, E. Jankowa kreśli wzruszającą historię o tym, jak 
dzieci przez dwadzieścia lat czekały na rodzicielskie błogosławieństwo340. Analogicz-
ny przykład, gdzie przeszkodą w zamążpójściu była starsza siostra, przywołuje we 
wspomnieniach Z. Kapnist-Skalon341.

Własne doświadczenie życiowe skłaniało rodziców przy wyborze przyszłego 
zięcia do eliminowania z rozgrywki kandydatów niezamożnych, stanowiących nie-
odpowiednią partię dla ich córek. W ten sposób ojciec i matka potraktowali uko-
chanego Gruszeńki Jankowej, hrabiego Tołstoja: „Wiem, że ci się podoba, ale my 
jesteśmy przeciwni temu małżeństwu – tłumaczyła jej matka – to człowiek bez ma-
jątku, bez posady, zajmuje się głupstwami – maluje i lepi kukiełki; na tym daleko 
nie zajedziesz”342. Hrabia, który w młodości nie zdołał przekonać do swojej osoby 
rodziców panny, po objęciu stanowiska wicedyrektora Akademii Sztuk Pięknych stał 
się znaną osobistością i zyskał szacunek społeczny.

Pod koniec XVIII wieku tendencja do uwzględniania interesów rodziców i krew-
nych oraz opinii młodych przygotowujących się do ślubu wyraźnie się wzmogła. 
Rodzice G. Wińskiego zawarli małżeństwo „ze wzajemnej sympatii”, w której autor 
dopatrywał się ostoi „trwałych więzi, czystej krwi i zdrowych soków” ich dzieci343. 
Małżeństwa z rozsądku nie potrafi ła zaakceptować B. Gołowina: „Swatano mnie 
kilka razy, ale ja od razu odrzucałam każdą zaproponowaną przez matkę partię, gdyż 
obraz hrabiego Gołowina natychmiast pojawiał się w mojej wyobraźni”344. Pragnie-
nie prawdziwej miłości małżeńskiej nie opuszczało K. Suszkowej, raz po raz odrzu-
cającej propozycje oświadczyn starszych mężczyzn. Pierwszemu z nich – sześćdzie-
sięcioletniemu generałowi – matka panny stanowczo odmówiła ręki swej córki345. 
Gdy innym razem o względy K. Suszkowej w subtelny sposób zabiegał stary generał 
Szkurin, przekonując, iż wszyscy wokół mówią o ich rychłym małżeństwie, sama 

338  Г.Р. Державин, Записки из известных всем происшествий и подлинных дел [w:] Г.Р. Державин, Со-
чинения, Москва 1871, t. VI, s. 128.

339  Д. Благово, op.cit., s. 224.
340  Ibidem, s. 186.
341  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 302.
342  Д. Благово, op.cit., s. 197.
343  Г.С. Винский, op.cit., s. 1.
344  В.Н. Головина, op.cit., s. 9 (tłum. K.K.).
345  Е. Сушкова, op.cit., s. 62.



Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze160

zainteresowana grzecznie odpowiedziała: „Co za bzdura, czyżby nie zauważyli, że 
traktuję pana jak dziadka? Wydaje mi się nawet, że pan jest w podobnym wieku jak 
mój dziadek; dlatego lubię z panem rozmawiać i tańczyć, gdyż nikomu nie przyjdzie 
do głowy, by mnie za pana wydawać, mój szanowny dziadku”346.

4.2. Małżeństwo wbrew woli rodziców

Brak zgody rodziców na ślub popychał panny do popełniania nieoczekiwanych i ka-
rygodnych z punktu widzenia moralnych wyobrażeń czynów. Młode szlachcianki 
uciekały z domów, by móc na zawsze połączyć się z ukochanym347. Schemat uciecz-
ki zwykle był jeden: okrutni rodzice zabraniają spotykać się młodym, co wymusza 
prowadzenie tajnej korespondencji. Narzeczony przekonuje ukochaną do zawarcia 
związku małżeńskiego bez względu na sprzeciw rodziców – dalej ma miejsce po-
rwanie dziewczyny, ślub w tajemnicy i prośba o przebaczenie skierowana na ręce 
rodziców. Wspominając bal 1830 roku, K. Suszkowa pisała: „Cały czas tańczyłam 
z jego braćmi, którzy mówili mi o jego [Gołowina] rozpaczy […], przekonując mnie, 
że […] powinnam zdecydować się na ucieczkę razem z nim i na potajemny ślub. 
Jeśli tylko wyrażę zgodę, on wszystko przygotuje”348. Ekscytacja przemieszana ze 
strachem skutkowała w wielu wypadkach utratą przytomności decydujących się na 
ucieczkę panien. 

Narzeczony, płonące świece, ślubny kobierzec, obrączki, śpiew – cała ta otoczka wydawa-
ła się dziwnym, dręczącym ją snem. Ze zdumieniem i strachem machinalnie poddawała się 
wszystkim następującym po sobie zdarzeniom. Z całej sytuacji zdała sobie sprawę dopiero 
w mieszkaniu męża349 

– pisała Tatiana Passek o zamążpójściu swojej matki.
Decyzja o ucieczce z domu i potajemnym ślubie podjęta przez matkę Nadieżdy 

Durowej była konsekwencją działań jej ojca, który mając nadzieję na lepszą par-
tię, bezwzględnie odrzucił wybór córki. Dwa kolejne lata upłynęły młodej mężatce 
na kierowaniu do rodziciela daremnych próśb o przebaczenie. Dopiero narodziny 
wnuczki – pierwszej rosyjskiej kawalerzystki – poskromiły gniew staruszka, zdecy-
dowanego przebaczyć wyrodnej córce350. 

Przekazywana z pokolenia na pokolenie w rodzinie Dierżawinów historia młod-
szej siostry żony poety – Marii Diakowej – znalazła podobne rozwiązanie. W rezul-
tacie braku zgody rodziców na małżeństwo z hrabią Lwowem, późniejszym utalen-
towanym architektem, zdesperowana panna „wyszła do Mikołaja Aleksandrowicza 
po kryjomu przez okno, pojechała z narzeczonym i wzięła z nim ślub, po kryjomu 

346  Ibidem, s. 99.
347  Por. В. Михневич, Русская женщина..., s. 135–136, 174–176.
348  Е. Сушкова, op.cit., s. 104–105.
349  Т.П. Пассек, Воспоминания. Из дальних лет, Санкт-Петербург 1905, t. 1, s. 24 (tłum. K.K.).
350  Н. Дурова, op.cit., s. 4–5.
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wróciła do domu nie wspominając o zawartym małżeństwie”351. Kilka następnych lat 
z rzędu młodzi żyli osobno, utrzymując swój związek w tajemnicy. Ponowienie sta-
rań o rękę ukochanej po awansie M. Lwowa na członka Rosyjskiej Akademii Nauk 
zakończyło się sukcesem. Tym razem młodzieńcowi nie odmówiono. Strach przed 
gniewem rodziców paraliżował młodych przed wyznaniem całej prawdy, którą wyja-
wili dopiero przed ołtarzem w dniu ślubu352.

Przypadki zawierania związków małżeńskich wbrew woli rodziców w XVIII i na 
początku XIX nie były zjawiskami odosobnionymi, pomimo iż liczne spośród nich 
niosły z sobą wręcz tragiczne dla panny skutki. E. Jankowa daje przykład córki-jedy-
naczki rodziny Mieszczerskich, której ślub zawarty w tajemnicy poprzedziła uciecz-
ka panny z rodzinnego domu. „W tych czasach ucieczka uważana była za wielką 
hańbę, stąd Mieszczerscy obojętnie odnosili się do Iliny, pamiętając, że jej matka nie 
wyszła za mąż, a uciekła”353. 

Jednym z czynników decydujących o wyborze narzeczonego była pomoc świę-
tych. Nie będąc przekonaną co do kandydata na męża, uważanego przez jej ojca za 
wyśmienitą partię, Anna Koczetowa za pomocą dwóch kawałków papieru (z ozna-
czeniem „Tak” i „Nie”), umieszczonych za świętym obrazem otrzymanym od mat-
ki, zamierzała rozstrzygnąć niepokojącą ją kwestię. Pomodliwszy się w skupieniu, 
z zamkniętymi oczami wyjęła jedną z kartek, na której widniał napis „Nie”. Była to 
odpowiedź świętego na pytanie, czy powinna wychodzić za mąż za wyznaczonego 
przez ojca narzeczonego, i żadna siła na świecie nie mogła jej teraz zmusić do zosta-
nia jego żoną. Piesze pielgrzymki Aleksandry Golicyny do miejsc świętych miały na 
celu uzyskanie rady, czy powinna wyjść za generała Łaptiewa. W tym przypadku od-
powiedź była pozytywna354. Dobrze, że w obu przytoczonych wypadkach pragnienia 
kobiet odpowiadały wyrokom świętych, ale przecież mogło być odwrotnie.

W sytuacji gdy panna odrzucała oświadczyny na wcześniejszym etapie lub gdy ro-
dzice uważali partię za nieodpowiednią, potencjalnemu narzeczonemu dziękowano 
za względy i dodawano, że córka jest jeszcze zbyt młoda, nie myśli o zamążpójściu 
albo wybiera się za granicę w celu doskonalenia sztuki śpiewu i gry na instrumentach.

4.3. Warunki zawarcia małżeństwa

4.3.1. Wiek zamążpójścia

Dekretem przyjętym w 1714 roku Piotr I zezwolił na małżeństwa dziewczętom po 
ukończeniu lat 17 oraz młodzieńcom po 20. roku życia355. Wczesne małżeństwo, 
zdaniem cara-reformatora, wiązało na zawsze młodych ludzi. Pragnienie zmiany 

351  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 286–287.
352  Ibidem, s. 287.
353  Д. Благово, op.cit., s. 37.
354  Письма сестер..., s. 411–412.
355  Полное собрание..., t. V, nr 2789, art. 4.
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utartego stylu życia wiązało się ze stworzeniem sytuacji, w której szlachcice zamiast 
wegetacji w swoich majątkach zechcą wybrać wojenną lub dyplomatyczną służbę. 
Niezliczone wyprawy wojenne wymagały udziału dobrze wyszkolonych żołnierzy, 
wyłanianych z grona wolnych, nieobciążonych żonami i dziećmi młodych ludzi, za-
interesowanych zrobieniem kariery, odpowiadającej ich wiekowi i energii. Rewolucyj-
nych rozporządzeń cara nie przestrzegano jednak nawet w okresie jego panowania. 
Zwyczaj wydawania córek w wieku 12 lat, gdy były jeszcze niesamodzielne i w pełni 
zależne od woli rodziców, zachował się na przekór istniejącemu prawu. Niezmie-
nione przepisy cerkiewne nakładały na opiekunów obowiązek żenienia syna i wyda-
wania córki za mąż bezzwłocznie po przekroczeniu pewnej granicy wieku: „Każdy 
rodzic powinien syna swego żenić, po ukończeniu 15. roku życia, a córkę wydać za 
mąż, gdy skończy lat 12”356. W ten sposób dekret traktujący o podniesieniu granicy 
wieku zamążpójścia panien do 17 lat naruszał nie tylko tradycję, lecz także normy 
prawa cerkiewnego. Do rzadkości należało, by w praktyce zmiany ustawodawcze 
w zakresie wieku małżeńskiego były przestrzegane w XVIII stuleciu.

W połowie, a zwłaszcza pod koniec XVIII wieku brak zbieżności pomiędzy żywą 
tradycją a prawem państwowym stał się jeszcze bardziej widoczny. Dekret Synodu 
z 1774 roku obniżył wiek dziewcząt gotowych do małżeństwa do 13 lat357. Zmiany 
autorstwa cara-reformatora okazały się fi kcją: większość szlachciców, nie wspomi-
nając o innych warstwach społecznych, wybierała na żony 12–13-letnie dziewczyn-
ki. I tak babka A. Kern „wyszła za mąż bardzo wcześnie, gdy jeszcze bawiła się 
lalkami […]. Oczywiście, została ona wydana za mąż bez miłości, wedle życzenia 
rodziców”358. W 12. roku życia rozpoczęła nową drogę życiową zarówno babcia 
E. Jankowej – księżna Mieszczerska359, jak i wykładająca w Instytucie Smolnym pani 
Lafond360. Podobnych przykładów w osiemnastowiecznych memuarach odnajdzie-
my więcej: 26-letni szlachcic G. Wiński pojął za żonę piętnastoletnią pannę361; w tym 
samym wieku księżna Daszkow poślubiła wybranka swego serca, a po roku została 
matką362.

Rozporządzenie z początku XIX stulecia zabraniające wydawania za mąż córek 
przed ukończeniem 16. roku życia363, podobnie jak poprzednie regulacje państwowe, 
nie znalazło powszechnego zastosowania w praktyce. Niemniej w środowisku szla-
checkim ujawniła się tendencja do podnoszenia wieku zamążpójścia. B. Gołowina 
przyjęła oświadczyny narzeczonego w 20. roku życia364, A. Kern poślubiła męża 

356  А. Павлов, 50-я глава Кормчей книги как исторический и практический источник русского брачного 
права, Санкт-Петербург 1887, s. 99 (tłum. K.K.).

357  Полное собрание..., t. XV, nr 11457.
358  А.П. Керн, op.cit., s. 114.
359  Д. Благово, op.cit., s. 37.
360  Г.И. Ржевская, op.cit., s. 40. 
361  Г.С. Винский, op.cit., s. 67, 116.
362  К. Daszkowa, op.cit., s. 38.
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364  В.Н. Головина, op.cit., s. 6.
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mając lat 16365. Wzmiankując o wieku młodych niezamężnych panien, autorzy wspo-
mnień często piszą: „miała już 17 lat”, gdy mowa o pełnoletniości366. 

Różnica wieku pomiędzy małżonkami w rodzinie szlacheckiej bywała ogromna. 
F. Bercholc, relacjonując wydarzenia z lat 20. XVIII stulecia, wspomina ślub starego 
księcia J. Trubeckiego (dziadka wnuków w wieku 8 i 9 lat), z 20 letnią panną367. Iwan 
Biecki, działacz państwowy z czasów panowania Katarzyny II, oczarowany osiem-
nastoletnią wychowanką Instytutu Smolnego, G. Ałymową (G. Rżewska), liczył na 
jej szczere oddanie i małżeństwo. Miłość panny do innego mężczyzny pokrzyżowała 
zamiary starca (75 lat), który błagał ukochaną, by po odłożeniu planów małżeńskich 
na dwa lata zgodziła się zamieszkać w jego domu368. Gdyby na scenie życie młodej 
instytutki nie pojawił się A. Rżewski, jej małżeństwo z I. Bieckim najprawdopodob-
niej doszłoby do skutku, z tego tylko powodu, iż był pierwszą miłością panny: 

Kochałam Iwana Bieckiego z dziecięcą ufnością […]. Trzy lata minęły jak jeden dzień, wśród 
ciągłych grzeczności, czułej troski, którymi ostatecznie zdołał mnie oczarować. Wówczas 
z ochotą poświęciłabym mu swoje życia. Pragnęłam tylko jego szczęścia i fakt, że byłam tak 
bardzo kochana, wydawał mi się szczytem rozkoszy369.

W tej krótkiej spowiedzi odnaleźć możemy całą historię pierwszej dziewczęcej mi-
łości wykształconych kobiet połowy XVIII stulecia. Wszystkie one wkraczały w do-
rosłe życie porażone taką miłością, wszystkie kochały z dziecięcą ufnością, ofi arnie 
składając swe młode, nieskazitelne serce w ręce wybranka, który częstokroć oka-
zywał się człowiekiem szorstkim i grubiańskim. Szczerość i głębokie przywiązanie, 
zrodzone w czystym dziewczęcym sercu, należały do cech charakterystycznych 
młodych panien tego okresu. Dla wielu z nich ta pierwsza miłość była jednocześ-
nie ostatnią. Zaś okres panieński był „słodkim snem, […] w którym życie i ludzie, 
a przede wszystkim on – wybranek serca – posiadał najlepsze cechy, nie zawsze 
odpowiadające oryginałowi i prawdzie”370, pisał W. Michniewicz.

Opisany wyżej zwyczaj kojarzenia małżeństw o dużej różnicy wieku zachował się 
do końca XVIII stulecia. W 1795 roku D. Diakowa wyszła za mąż za pięćdziesięcio-
dwuletniego G. Dierżawina przed ukończeniem 30. roku życia. Zdaniem poety ich 
wspólny związek „miał opierać się bardziej na przyjaźni i przyzwoitym życiu niż na 
czułym, namiętnym zespoleniu”371. Ładna, o dużych brązowych oczach i cudownych 
gęstych rzęsach panna Kudriawcowa zaraz po opuszczeniu pensji (16 lat) wyszła 
za mąż za księcia A. Troszczyńskiego. „Przypominała raczej córkę niż jego żonę” 
i „dziwnie było patrzeć, gdy przybiegała – jak dziecko – prosząc, by pozwolił jej 

365  А.П. Керн, op.cit., s. 8.
366  М.А. Дмитриев, op.cit., s. 423.
367  Ф.В. Берхгольц, op.cit., s. 155–157.
368  Г.И. Ржевская, op.cit., s. 46–54 (tłum. K.K.).
369  Ibidem, s. 44. 
370  В. Михневич, Русская женщина..., s. 161.
371  Г.Р. Державин, op.cit., s. 685.
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pospacerować lub przebrać suknię”372. Kilka lat później szesnastoletnia szlachcian-
ka Anna Połtoracka została wydana za mąż za pięćdziesięciodwuletniego generała 
Kerna, który „był tak obrzydliwy”, że panna „nie była w stanie z nim rozmawiać”373. 
Z kolei dziadek A. Kern ożenił się po raz drugi w wieku 60 lat. Jego wybranką 
została młoda, szesnastoletnia panna, która „przeżyła z nim w szczęściu ponad 40 
lat, chowając go z gorzkimi łzami, gdy skończył 104 lata”374. Sytuacje przeciwne 
– małżeństwa starszych kobiet z młodymi mężczyznami – nie były praktykowane 
wśród warstwy szlacheckiej. Jednym spośród niewielu tego rodzaju przykładów jest 
małżeństwo (przy czym pierwsze małżeństwo) trzydziestoczteroletniej Z. Kapnist 
z dwudziestoośmioletnim wykładowcą W. Skalonem. Choć autorka wspomnień 
z niezwykłą precyzją opisuje detale cudzych biografi i, o swoim pożyciu małżeńskim 
milczy, ograniczając się do stwierdzenia: „ułożyłam sobie i ja życie”375. Problem mał-
żeństwa najprawdopodobniej długo męczył Zofi ę, gdyż w tych czasach, szczególnie 
na prowincji, dwudziesto–dwudziestodwuletnie szlachcianki uważano za stare pan-
ny. Brak narzeczonego był dla szlachcianki prawdziwą tragedią: „Lepiej wyjść za 
mąż bez miłości, niż zostać starą panną, która nie tylko sama się nudzi, ale zanudza 
również innych”376. O innym wypadku małżeństwa trzydziestoczteroletniej księżnej 
Katarzyny Golicyny z dwudziestotrzyletnim młodzieńcem wspomina W. Michnie-
wicz. Po sześcioletnim pożyciu hrabia porzucił „starą” żonę, szukając uciech życia 
w ramionach innych kobiet. Listy K. Golicyny do męża są świadectwem na to, że do 
końca życia była wierną i oddaną żoną, poświęcając cały swój czas i siły na wycho-
wanie dzieci377. 

Ograniczenia co do liczby zawieranych małżeństw kwestionowały ważność 
czwartego zawieranego w trybie cerkiewnym ślubu. Formalnie istniał przepis o dwu-
letniej (w wypadku drugiego małżeństwa) i trzyletniej (w wypadku trzeciego mał-
żeństwa) pokucie cerkiewnej378, lecz jak często była nakładana i jak jej przestrze-
gano, jednoznacznie stwierdzić nie sposób. Przepis o zakazie zawierania kolejnego 
małżeństwa, gdy pierwsze nie zostało formalnie rozwiązane, przetrwał do początku 
XVIII stulecia. Regulamin duchowny z 1721 roku nakładał na wiernych obowiązek 
donoszenia o wszystkich „wątpliwych” ślubach379. Ukrycie przez jednego z małżon-
ków informacji o pozostawaniu w innym związku małżeńskim podobnie jak w wy-
padku czwartego ślubu wiązało się z uznaniem go za nieważne.

372  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 319.
373  А.П. Керн, op.cit., s. 125.
374  Ibidem, с. 343.
375  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 366.
376  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 337.
377  В. Михневич, Русская женщина..., s. 193–195.
378  Стоглав, rozdz. 19–23.
379  Духовный регламент 1721 [w:] Полное собрание законов Российской империи, Собрание 2, Москва 

1830, t. VII, nr 3718.
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4.3.2. Stanowy charakter małżeństwa

Wprowadzenie w 1722 roku Tabeli rang uzależniało status kobiety od rangi ojca 
(przed zamążpójściem) lub męża (po ślubie). Małżeństwo dawało żonie pełne pra-
wo do przejęcia wszystkich praw i przywilejów właściwych mężowi. Kobiety z niż-
szych warstw społecznych, biorąc za męża szlachcica, nabywały prawa szlacheckie380. 
Sytuacje odwrotne należały do przypadków niecodziennych – niska ranga szlach-
cica uniemożliwiała małżeństwo z posiadaczką pokaźnego majątku, tym bardziej 
gdy była urodziwa381. Podobnie niczym poważnym nie mógł zakończyć się romans 
szlachcianki z chłopem, gdyż wychodząc za niego, traciła swój wysoki status spo-
łeczny382. Po zniesieniu wspomnianego przepisu dekretem Katarzyny II szlachcian-
ka w każdym wypadku zachowywała swe prawa, nie mogąc ich jednak przenieść na 
męża i dziecko, któremu nie pozostawiono możliwości dziedziczenia po matce jej 
majątku383. Potomstwo zrodzone ze związku szlachcica z chłopką dziedziczyło za-
równo prawa majątkowe, jak i tytuł szlachecki. 

Małżeństwo arystokraty z przedstawicielką stanu kupieckiego, nawet w wypad-
ku jej zamożności, uważano za mezalians. Wzmocnienie owego poglądu nastąpiło 
po wydaniu w 1742 roku dekretu zakazującego „żonom kupieckim” wychodzenia 
za mąż za „ludzi z innymi stopniami” w Tabeli rang384. Otrzymawszy informację 
o ślubie syna bez jej rady i zgody z jakąś „niewyróżniającą się ani urodą, ani mądroś-
cią, ani wychowaniem” A. Alfi erow, K. Daszkow prawie zemdlała. Gniewu i roz-
czarowania matki – urodzonej księżnej, dyrektora Rosyjskiej Akademii Nauk – wy-
wołanego małżeństwem syna z pospolitą córką kupca nie zdołał załagodzić bliski 
księżnej hrabia P. Rumiancew, bez końca rozwodzący się „o przesądach urodzenia, 
o niestałości i miernym znaczeniu bogactwa”385. Z początkiem XIX stulecia nastą-
piło nasilenie tendencji do łączenie się ludzi różnych stanów społecznych, o czym 
wzmiankuje Katarzyna Wilmot: „Tak jak we Francji przed rewolucją, szlachta łamie 
wszystkie bariery i żeni się z córkami kupców”386.

Do innych osiemnastowiecznych zmian regulujących warunki zawierania mał-
żeństwa należy zaliczyć obowiązek zapoznania się, każdej osoby „płci męskiej 
i żeńskiej” pragnącej stanąć na ślubnym kobiercu, z podstawami katechizmu oraz 
głównymi modlitwami („Wierzę w Boga”, Ojcze nasz”, „Bogurodzica Dziewica”)387. 
Dekretem z 1722 roku Piotr I zabronił wydawania za mąż szlachcianek, które nie 
przyswoiły zasad pisowni i czytania388. Kolejne akty prawne cara-reformatora zezwa-

380  Полное собрание..., t. XXII, nr 16187.
381  Г.Р. Державин, op.cit., s. 141.
382  Полное собрание..., t. XIV, nr 10237, rozdz. XXX, art.u 4.
383  Ibidem, t. XXII, nr 16554.
384  Ibidem, t. XI, nr 8504.
385  К. Daszkowa, op.cit., s. 255–256.
386  Письма сестер..., s. 284.
387  А. Павлов, op.cit., s. 99.
388  Полное собрание..., t. V, nr 2762.
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lały na małżeństwa Rosjan z cudzoziemcami oraz prawosławnych z przedstawicie-
lami innych wyznań. Pomimo to duchowni jak dawniej pozostawali przy jedności 
religii osób pragnących połączyć się przed Bogiem. W przeciwnym wypadku żąda-
no obowiązkowego ochrzczenia w obrządku prawosławnym mających się narodzić 
dzieci389.

Począwszy od XVIII stulecia każdy akt zawarcia małżeństwa był skrupulatnie 
odnotowany w kościelnych księgach390. Śluby udzielane w Cerkwi wymagały spraw-
dzenia, czy zainteresowane strony dopilnowały procedury ogłoszenia informacji 
o zamiarze jego zawarcia. Nie dotyczyło to potajemnych ślubów, tępionych przez 
Cerkiew i karanych publicznie391. 

4.4. Ceremonia ślubu

Opisywana nad wyraz drobiazgowo we wspomnieniach kobiet przełomu wieków 
ceremonia ślubu skupiała się nie tyle na samym jej przebiegu, ile szczegółach zwią-
zanych z kręgiem osób zaproszonych i ślubnymi prezentami392. Sam rytuał zamąż-
pójścia w środowisku szlacheckim XVIII–początku XIX wieku, zauważa J. Łotman, 
nosił ślady tych samych sprzeczności, co i całe ówczesne życie codzienne. Tradycyj-
ne obyczaje rosyjskie pozostawały w ostrym konfl ikcie z wyobrażeniami o europej-
skości393. 

Podczas smotrin czy zaręczyn pierwszej połowy XVIII stulecia rodzice nie stro-
nili od uciekania się do staroruskich sztuczek w celu pozyskania najlepszego kandy-
data na zięcia. Stawianie kobiet niskiego wzrostu na ławce, by wydawały się wyższe, 
ograniczało ich zdolności ruchowe do składania uroczystych ukłonów oraz czę-
stowania przybyłych jedzeniem, trzymanym przed sobą na tacach394. Narzeczonym 
nie stwarzano możliwości rozmowy przed ślubem bez świadków, a kwiaty wysłane 
pannie przed ofi cjalnymi zmówinami, uważane przez jej rodziców za niepożądane, 
mogły zniweczyć marzenia o ślubie. 

Zyskujące popularność od połowy XVIII stulecia assambleje, bale, zgromadze-
nia stwarzały niebywałą okazję do bliższego zapoznania się mężczyzny z wybranką 
swego serca. Rozmowa prowadzona w takich okolicznościach uważana była za przy-
zwoitą, ale do niczego jeszcze nie zobowiązywała. Smotriny odchodziły do przeszło-
ści. Znalazłszy narzeczonego dla córki E. Jankowej, swatka została proszona o zor-
ganizowanie spotkania: „Zapoznaj nas, proszę. Lecz, ma się rozumieć, nie przywoź 

389  Ibidem, t. VI, nr 3814.
390  Ibidem, t. VI, nr 4022.
391  Ibidem, t. XVIII, nr 13334.
392  Н.Б. Долгорукова, op.cit., s. 44–45.
393  J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 117.
394  Д. Благово, op.cit., s. 233.
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go prosto do mojego domu – byłoby to za bardzo na starą modę lub po kupiecku – 
zupełnie jak smotriny”395. 

Obecna do lat 20. XIX wieku w środowisku szlacheckim tendencja do wypra-
wiania wesel na wzór europejski z czasem wyparta zostaje powrotem do tradycji, 
nadaniem obrzędowi weselnemu narodowego charakteru396. Konfrontując rosyjskie 
obyczaje ślubne z rodzimymi, M. Wilmot zwróciła uwagę na tutejszy zwyczaj roz-
poczęcia gromadzenia posagu panny od dnia jej narodzin czy obowiązek sporządza-
nia wykazu rzeczy, niezbędnych młodej rodzinie, wśród których powinny znaleźć 
się: „bielizna stołowa, prześcieradła, a także srebrne sztućce, duża liczba sukienek, 
pościel”397. Zdziwił Angielkę zarówno specyfi czny zwyczaj błogosławienia rzeczy 
włączonych do posagu panny młodej przez samego duchownego”398, jak i jego oglą-
dania w kilka dni po uroczystości zaślubin. K. Suszkowa wspomina:

Poszliśmy do Paszkowych jak to mówią, by zachwycać się posagiem świeżo upieczonej mę-
żatki. Położyłam jedną z sukien na skrzyni, ale nie było się czym zachwycać: wszystkie suknie 
były zbyt pstrokate, kapelusze za bardzo ozdobione, czepce niegustowne i wszystko to w stylu 
starej, dziwacznej moskiewskiej mody399.

Zbyt mały posag panny, utrzymuje we swych wspomnieniach N. Durowa, mógł 
stać na przeszkodzie małżeńskim planom młodych. „Stara Kiriakowa poprosiła 
moją ciotkę, by zasięgnęła informacji o moim posagu, a dowiedziawszy się, że składa 
się on z kilku arszynów wstążek, płótna i muślinu, zabroniła swemu synowi myśleć 
o mnie”400. Tym sposobem rosyjska kawalerzystka utraciła szansę na wyjście za mąż 
za jedynego bliskiego jej sercu mężczyznę.

Szczęście małżeńskie, wychowanej w duchu prawosławnym panny, uzależniano 
od błogosławieństwa rodziców. Udzielano go za pośrednictwem ikon, wpisanych na 
listę przedmiotów wchodzących w skład posagu panny młodej. „Matka Puszkina, 
Nadieżda Osipowna, wręczając mi ikonę i chleb, powiedziała: – Proszę mnie wy-
ręczyć, moja miła; oddaję w pani ręce ikonę i proszę o pobłogosławienie nią mojej 
córki”401 – wspomina A. Kern. W dniu swojego ślubu B. Gołowina uzyskała błogo-
sławieństwo od samej Katarzyny II: „Gdy wstałam, jej wysokość zaprowadziła mnie 
do swojej sypialni, postawiła przed szafką ze świętymi obrazami, wzięła ikonę, ka-
zała mi się przeżegnać i pocałować obraz. Rzuciłam się na kolana, by otrzymać bło-
gosławieństwo od monarchini”402. Do błogosławieństwa w formie listownej odwo-
ływano się w wypadku braku możliwości uczestniczenia rodziców w ślubie dziecka. 
Maria Worotynska pisała do syna: „Składam ci, ojczulku, gratulacje z okazji ślubu 

395  Ibidem, s. 286.
396  J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 128.
397  Письма сестер..., s. 269.
398  Ibidem.
399  Е. Сушкова, op.cit., s. 180.
400  Н. Дурова, op.cit., s. 15.
401  А.П. Керн, op.cit., s. 52.
402  В.Н. Головина, op.cit., s. 13.
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z księżną i życzę wam wszelkiej pomyślności i długich lat życia i cieszę się z tego, że 
Bóg obdarzył cię zacną żoną”403. Drugi list księżna kieruje do synowej: „Przesyłam 
pani moje błogosławieństwo – krzyż z relikwiami; chociaż nie miałam sposobności 
pani widzieć, jednak posyłam me grzeszne błogosławieństwo”404.

Błogosławieństwo matki szlachcianki miało tak samo duże znaczenie zarówno 
dla niej samej, jak i dla narzeczonego. Zabiegając dodatkowo o błogosławieństwo 
krewnych w listach kierowanych do nich, panna prezentowała swego wybranka 
i prosiła, by traktowano go jako członka rodziny. Wykorzystując drogę korespon-
dencji, narzeczony również zwracał się do nich z prośbą o przyjęcie go do kręgu 
rodzinnego.

4.5. Filary małżeństwa

Sakrament małżeństwa oznaczał stworzenie uświęconego przez Cerkiew dożywot-
niego związku rodzinnego. Z prawnego punktu widzenia związek małżeński powi-
nien był opierać się na trzech fi larach, trzech zasadach małżeńskich tej epoki: wspól-
nym nazwisku, wspólnym miejscu zamieszkania i tym samym statusie społecznym. 
Zasada jednego nazwiska, zgodnie z którą kobieta, zawierając związek małżeński, 
przybierała nazwisko męża, przez wieki nie była kwestionowana. W 1714 roku pró-
bowano z niej zrezygnować (wprowadzono normę, na podstawie której spadkobier-
czyni majątku mogła uzyskać prawa do niego tylko wówczas, gdy mąż przyjął jej 
nazwisko rodowe), jednak zmiana przetrwała tylko 17 lat405. W ten sposób próby 
Piotra I dotyczące odejścia od starej patriarchalnej tradycji poniosły klęskę.

Zasada wspólnego miejsca zamieszkania: „o niedopuszczeniu do oddzielnego 
życia osób po zawarciu małżeństwa” obowiązywała formalnie jako norma406. Za 
czasów panowania Piotra I wprowadzono rozporządzenie, na którego mocy mąż nie 
musiał towarzyszyć żonie w przypadku jej zesłania, będącego wynikiem popełnio-
nego przez nią przestępstwa407. W ślad za nim wydano analogiczne postanowienie 
dotyczące kobiet. One również nie miały obowiązku uczestnictwa w życiu mężów 
przebywających na zesłaniu, „a z pracy swej utrzymywać się w dawnym miejscu 
zamieszkania”408. Kontrolę nad przestrzeganiem powyższych zasad sprawował Sy-
nod. Niemniej jednak w literaturze pamiętnikarskiej i korespondencji XVIII–począt-
ku XIX wieku możemy odnaleźć przykłady separacji małżeńskiej formalnie nieroz-
wiedzionych małżonków. Nowożeńcy najczęściej mieszkali w domu męża lub jego 

403  Ю. Толстой, Пять писем из семейной переписки прошлого столетия (семейные письма Воротынских 
1768–1769 г.), РА 1875, ks..1, nr 43, s. 365 (tłum. K.K.).

404  Ibidem, s. 368.
405  Полное собрание..., t. XII, nr 9052.
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407  Ibidem, t. VI, nr 3628.
408  Ibidem, t. XII, nr 9052.
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rodzinnej posiadłości. W środowisku szlacheckim sytuacja przeciwna była nie do 
pomyślenia.

Zasada wspólnego statusu społecznego męża i żony, jak już wcześniej wspomi-
nano, nie zawsze była przestrzegana. Od czasów panowania Katarzyny II gwałtow-
nie wzrosła liczba przypadków, które tę normę naruszały. Niemniej małżonkowie 
po ślubie, jeśli pominąć pojawiające się odstępstwa, nosili jedno nazwisko, razem 
mieszkali i posiadali ten sam status społeczny. Stosunki małżeńskie w dużym stopniu 
regulowane były pod wpływem moralnej atmosfery społecznej. Oprócz przepisów 
prawa tak samo obyczaje wywarły poważny wpływ na kształtowanie się relacji w ro-
dzinie szlacheckiej.

4.6. Warunki i zasady udzielania rozwodów

Przerwać małżeństwo w XVIII wieku mogła, w pierwszej kolejności, śmierć jedne-
go z małżonków. Bardzo rozpowszechnioną formą zakończenia związku były po-
strzyżyny kobiet za życia ich mężów. Przywdzianie sukien zakonnych symbolizowało 
śmierć – nie fi zyczną, lecz świecką. W analizowanym okresie wstąpienie do klasztoru 
traktowano jako zamach na świętość węzłów małżeńskich. Inaczej trudno objaśnić 
wprowadzenie ograniczeń wieku na tego typu działania: śluby zakonne mogła przy-
jąć osoba po ukończeniu 50.–60. roku życia w wypadku, gdy jej dzieci osiągnęły peł-
noletniość. Stosownego pozwolenia udzielał Synod. Sam zaś car-reformator i jego 
następczynie z dezaprobatą odnosiły się do postrzyżyn młodych i zdrowych ludzi409. 

Obawy, że za postrzyżynami stoją czyjeś interesy, przy czym z reguły chodziło 
o interesy męża ze szkodą dla żony, często okazywały się prawdziwe. W 1726 roku 
Synod rozpatrywał sprawę Agafi i Wisleniewej: po 27 latach pożycia małżeńskiego 
mąż nakazał żonie przyjąć śluby zakonne, wymógłszy od niej wcześniej podpisanie 
dokumentu, w którym przekazywała mu cały majątek otrzymany w formie posagu. 
Po wniesieniu sprawy przeciw mężowi do Synodu postrzyżyny anulowano. W 1731 
roku Synod zajął się sprawą żony kurskiego ziemianina – Marfy Klementiewny, siłą 
zmuszonej do przyjęcia ślubów zakonnych. Pragnąc wstąpić w związek małżeński 
z inną, mąż początkowo groził żonie śmiercią, a ostatecznie wymógł na niej postrzy-
żyny. I w tym wypadku sprawa rozstrzygnięta została na korzyść pokrzywdzonej 
kobiety. Ograniczeniu podobnego typu nadużyć miał służyć dekret zabraniający za-
wierania ślubu przez osobę, której współmałżonek wstąpił do klasztoru. W praktyce 
nie był on przez wszystkich przestrzegany, gdyż specjalne pozwolenie Synodu po-
zwalało go ominąć410.

Wyłącznie przedstawiciele władzy duchownej mogli uznać małżeństwo za nie-
ważne. Jego rozwiązanie mogło nastąpić z kilku powodów: gdy złamano przepis 
o wieku zamążpójścia, gdy doszło do zawarcia czwartego ślubu bez specjalnej zgo-

409  Ibidem, t. V, nr 4022.
410  Ibidem.
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dy, w wypadku stwierdzenia dwużeństwa oraz zbyt bliskiego stopnia pokrewieństwa 
małżonków. Kary za zawarcie kolejnego małżeństwa, gdy poprzednie nie zostało 
rozwiązane i posiadało moc prawną, były zróżnicowane: najczęściej zmuszano żony, 
by wracały do prawowitych mężów, rzadziej – wysyłano je do klasztorów.

Problem rozwodów i związków pozamałżeńskich poruszony został w pracy 
M. Szczerbatowa O zepsuciu obyczajów w Rosji. Historyk rysuje szczegółowy obraz 
upadku moralności społeczeństwa: wskazuje na rozpad tradycyjnej rodziny, będą-
cy wynikiem braku miłości pomiędzy małżonkami, rodziców do dzieci, braku sza-
cunku do rodziców. Trudno o zrodzenie takiego respektu, skoro potomstwo, od 
najmłodszych lat oddawane pod opiekę nianiek czy guwernerów, pozbawiane jest 
bliskości rodzicieli. Degradacja obyczajów miała swój początek w działalności refor-
matorskiej Piotra I, zauważa M. Szczerbatow. Zmuszając pierwszą żonę do przyjęcia 
ślubów zakonnych w celu poślubienia kolejnej – Katarzyny I – car złamał tajemni-
cę małżeństwa uświęconego przez Cerkiew. Jego śladem zaczęli wkrótce podążać 
inni. Za czasów panowania Elżbiety Pietrowny wydano zgodę na przeprowadzenie 
dwóch rozwodów. 

Nie znam okoliczności pierwszego dziwnego rozwodu – pisał M. Szczerbatow; – ale napraw-
dę tak on wyglądał. Iwan Buturin […] miał żonę Annę Siemionownę, w której zakochał się 
Stiepan Fiodorowicz Uszakow, i ona, porzuciwszy swego męża, wyszła za mąż za swego ko-
chanka i żyli oni z sobą, publicznie zawierając to cudzołożne i niezgodne z zasadami Cerkwi 
małżeństwo. Potem Anna Borisowna hrabina Apraksina, z domu księżna Golicyna, która była 
w związku małżeńskim z hrabią Piotrem Aleksejewiczem Apraksinem, odeszła od niego. Nie 
wchodzę w przyczyny, w imię czego opuściła ona swego męża, który faktycznie prowadził 
rozwiązłe życie. Ale wiem, że rozwód ten nie był przeprowadzony w porządku cerkiewnym, 
lecz cywilnym411.

Rosnąca liczba rozwodów, przeliczana w setkach412, stanowiła wypadkową roz-
luźnienia więzów rodzinnych oraz związanego z nim wzrostu zdrad małżeńskich. 
Sam rozpad pożycia przestał być postrzegany negatywnie, szczególnie w wyższych 
sferach, gdzie stał się powodem do przechwałek413. Mężczyźni zapragnęli posiadać 
kochanki. Żony, podporządkowując się nowej modzie, nie pozostały im dłużne414. 
Nieliczne spośród nich, jak N. Dołgoruka, nie dały się zwieść nowym tendencjom415. 
Demoralizacja obyczajów, umiłowanie zbytku, pijaństwo stanowiły codzienny obraz 
rosyjskiego dworu, stopniowo przenikając do warstwy szlacheckiej. „Jak ptak, które-
mu otworzono klatkę – pisał W. Michniewicz – kobieta rosyjska w osobie najbardziej 
energicznej przedstawicielki, opuszczając terem, wyszła daleko za granice wyzna-
czonej przez moralność wolności. I wyfrunąwszy raz z klatki, […] nigdy do niej nie 

411  М. Щербатов, О повреждении нравов в России, Москва 1985, s. 74 (tłum. K.K.).
412  Ibidem.
413  Ibidem, s. 2.
414  Por. В. Михневич, Русская женщина..., s. 196.
415  Н.Б. Долгорукова, op.cit., s. 47.
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wróciła”416. Nie licząc się z regułami głoszonymi przez Cerkiew, damy dworu nie 
dbały również o dobrą reputację w towarzystwie. Taka postawa wynikała z faktu, 
iż rozwód nie oznaczał dla kobiety skazania na życie w nędzy. Zgodnie z dekretem 
z 1731 roku żona-rozwódka miała prawo do siódmej części nieruchomości i czwar-
tej części majątku ruchomego417.

Goszczący na początku XVIII wieku w Rosji podróżnicy-cudzoziemcy z nieukry-
wanym zdziwieniem zauważali, iż rozwód tutaj „nie jest niczym niezwykłym i udzie-
la się go bez poważnych przyczyn”418. W ciągu całego stulecia uzyskanie rozwodu 
w Rosji wymagało poddania się osób nim zainteresowanych licznym procedurom. 
Kierowana do duchownego konsystorza pisemna petycja „o rozwiązanie małżeń-
stwa” rozpatrywana była przez sąd, który traktował pragnące rozwieść się strony na 
równi z oskarżonymi419. Przypadki, gdy małżonkowie dochodzili do porozumienia 
w czasie niekończącej się sprawy rozwodowej, przedkładając nową petycję z prośbą 
o jej przerwanie, nie należały do wyjątków. W zaistniałej sytuacji oboje zobowiązani 
byli dać „poręczenie o zgodnym życiu” oraz przedłożyć pisemne potwierdzenie, że 
zgodę zawarto szczerze i dobrowolnie420. A. Smirnowa-Rosset pisała:

Pamiętam z jakim trudem otrzymała rozwód pani Dudina; po zakończeniu nauki w Smolnym, 
wyszła za mąż, lecz później chciała się rozwieść. Tajny proces prowadzony był w Synodzie; 
brali w nim udział lekarze, sędziowie; ostatecznie zgoda na rozwód została wydana, jednak 
nie obeszło się bez poważnego skandalu. […] A obecnie rozwodzą się, aby po jakimś czasie 
znów się ze sobą zejść i wychodzą za mąż za rozwodników, nie zwracając uwagi na pouczenia 
zawarte w Ewangelii421.

Wyraźny wzrost rozpadu pożycia małżeńskiego w badanym okresie odnoto-
wany został przez rosyjską literaturę wspomnieniową (K. Daszkowa, E. Jankowa, 
M. Nazimowa i inne). Na postawie faktów zaczerpniętych z tych źródeł, jak również 
opierając się na zachowanych do dnia dzisiejszego materiałach dokumentalnych, 
można mówić o znaczących i mniej ważnych powodach udzielenia rozwodów. Do 
najczęściej spotykanych należały te, u podstaw których leżała zdrada małżeńska, 
defi niowana przez instancję apelacyjną – Synod – jako: „cudzołóstwo”, „uciecz-
ka lub samowolne oddalenie się od siebie małżonków”, „zamach żon na innych 
podczas nieobecności męża”. Za decyzje rozstrzygające o przyznaniu rozwodu do 
1805 roku odpowiadały władze eparchialne, w których zakresie pozostawało prze-
słuchanie rozwodzących się, jak również osób „pozostających z nimi w występnych 

416  В. Михневич, Русская женщина..., s. 130.
417  Д. Благово, op.cit., s. 378.
418  Г. Седерберг, Заметки о религиях и нравах русского народа: 1709–1718, Москва 1873, s. 22 (tłum. 

K.K.).
419  Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской 

империи, t. III, nr 1154, art. 5–6.
420  4 окт. 1745 г. Синодальный протокол № 83, „Православное обозрение” 1891, t. II, s. 528.
421  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 361.
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związkach”422. Formalna równość małżonków wobec prawa rozwodowego w wy-
padku cudzołóstwa odnotowana w Kormczej Księdze423 kwestionowana była przez Re-
guły Wasylego Wielkiego: „ten, kto zbłądził, nie powinien oddalać się od współżycia 
z żoną swoją, i żona powinna męża swego przyjąć […], lecz mąż znieważoną żonę 
powinien z domu wypędzić”424. Z kolei obecny w Rosji w pierwszym dziesięciole-
ciu XVIII wieku szwedzki pastor Henryk Sederberg zwraca uwagę na traktowanie 
niewierności małżeńskiej wśród Rosjan jako zjawiska powszechnego, „wyłączając 
przypadek, gdy zamężna kobieta zostaje porwana, by żyć w związku z innym; wów-
czas porywacz podlega karze batów”425. W rzeczywistości sankcje nakładane były 
najczęściej nie na porywacza, lecz nieposłuszną żonę.

Reakcja opinii publicznej na rosnącą liczbę rozwodów, będąca wynikiem cudzo-
łóstwa, nie była jednorodna. We wspomnieniach, szczególnie tych spisanych na po-
czątku XIX stulecia, autorki w sposób niesłychanie powściągliwy przekazują infor-
macje o rozwodach w środowisku szlacheckim („starał się o rozwód”, „wkrótce 
rozeszli się”426, „ożenił się z kobietą wyzwoloną”427). Lecz dla memuarystek ostat-
nich dziesięcioleci XVIII wieku „rozwód uważany był za coś pogańskiego i potwor-
nego […]. Mocno wzburzona opinia wielkiego świata obu stolic surowo potępiała 
tych, którzy ważyli się naruszyć prawo”428. 

Istotny wpływ na zakończenie małżeństwa w trybie świeckim miały prowadzone 
w XVIII stuleciu działania wojenne. Rekrutacja szlachciców do armii i związana 
z nią wieloletnia nieobecność w domach, oddalenie od rodziny i brak jakichkolwiek 
informacji na ich temat skłaniała żony do powtórnego wychodzenia za mąż. Kobiety 
zwracały się do Synodu o pozwolenie na kolejny ślub po upływie 7–10 lat od rozłąki 
z mężem. Zgodnie z Kormczą Księgą do rozwodu wystarczył okres 5 lat nieobecności 
męża i braku wieści na jego temat429. Gdy jednak kobieta, korzystając z okazji, wy-
chodziła drugi raz za mąż, a mąż wrócił i, dowiedziawszy się o powtórnym ślubie 
żony, sam poszedł jej śladem, wówczas jego małżeństwo było prawnie uznawane, 
natomiast małżeństwo jego byłej „niecierpliwej żony” potępiano i rozwiązywano. 
W takich sytuacjach Synod zwykle nakładał na żonę karę stanu wolnego do czasu 
śmierci pierwszego męża.

Inną przyczyną żądania rozwodu była niezdolność jednego z małżonków do 
współżycia lub bezpłodność żony. „Małżeństwo przez Boga ustanowione zostało dla 
pomnożenia rodu ludzkiego” – rozstrzygał ustawodawca, wyjaśniając, że w wypadku 

422  Полное собрание..., t. VI, nr 4081.
423  Кормчая книга. Перепечатано с оригинала патриархом Иосифом, Москва 1913, rozdz. 44, 48, 49, 

s. 349, 400, 494.
424  Правила Василия Великого [w:] Кормчая книга. Перепечатано с оригинала патриархом Иосифом, 

Москва 1913, nr 21, s. 226 (tłum. K.K.).
425  Г. Седерберг, op.cit., s. 22–23 (tłum. K.K.).
426  Д. Благово, op.cit., s. 9, 14.
427  М.Г. Назимова, op.cit., s. 844.
428  Ibidem, s. 846.
429  Правила Василия Великого..., nr 31, 36, 46, s. 224–259.
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chorego człowieka „mieć nadzieję na to jest rzeczą nader szaloną”430. Kormcza Księga 
ustalała trzechletni „próbny okres” dla sprawdzenia zdolności współżycia małżon-
ków431. Po upływie ustanowionego czasu borykające się z problemem bezpłodności 
małżeństwo miało prawo starania się o rozwód. Przysługiwało ono również osobie, 
której współmałżonek był chory, choć w tym wypadku decyzja wydawana przez 
Synod rzadko była pozytywna.

Od 1720 roku rozwodu udzielano, gdy jeden z małżonków podlegał karze do-
żywotniego zesłania. Tak było w wypadku księżnej Surminy, w wieku dziewczęcym 
wydanej za mąż za Jurija Dołgorukiego. Gdy niełaska Anny Iwanowny dosięgła ze-
słanego na Syberię rodu Dołgorukich, rzuciwszy się do nóg carowej, matka Surimy 
prosiła o zezwolenie na rozwód córki, a w kilka miesięcy później ponownie wydała 
ją za mąż za hrabiego Romana Woroncowa432. Od czasów Katarzyny II dożywotnie 
zesłanie oznaczało przerwanie czy też zakończenie małżeństwa. W tym wypad-
ku żona, po uzyskaniu rozwodu, otrzymywała majątek równy wdowiej części433. 
Okrucieństwo i fi zyczna przemoc męża względem żony, niejeden raz oburzające 
krewnych, nie dawały ofi erze prawa do wystąpienia o rozwód. Historia siedemdzie-
sięcioletniej bitej przez męża-brygadiera Marfy Potiomkiny, której starania o roz-
wód nie przyniosły żadnych rezultatów, jest na to dobitnym przykładem. Archiwa 
przechowują liczne dokumenty świadczące o śmiertelnych pobiciach żon przez ich 
mężów434.

Na początku XIX wieku małżonkowie rezygnowali z kłopotliwej, otoczonej 
licznymi skandalami procedury rozwodowej, by po prostu rozejść się435. Możliwe 
stało się otrzymanie specjalnej zgody Synodu na życie z dala od siebie z zakazem 
wstąpienia w nowy związek małżeński. Po formalnym rozstaniu małżonkowie mogli 
pozostawać w przyjacielskich relacjach, jak np. P. Kapnist i jego żona Katarzyna Ar-
manowna (z domu Delonwil)436. Lecz w każdym wypadku kobiety nie zapominały 
o swoich prawach, żądając od byłych mężów utrzymania oraz regulowania czasem 
poważnych zobowiązań437. Utrata siódmej części majątku ziemskiego, jak również 
czwartej części innych dóbr na skutek intryg żony doprowadziła generała Leontiewa 
do wylewania swych żalów przed księżną Daszkową. Niemniej zgodnie z prawem 
nie należało się jej nic z obu rodzajów tych dóbr aż do śmierci męża438. 

Z kolei przeprowadzony w atmosferze skandalu rozwód w rodzinie Suwaro-
wów wciągnął w wir wydarzeń obok petersburskich elit samego cara Pawła I. Po 
ugodowym rozstaniu z mężem Barbara Suwarowa zażądała spłaty jej ogromnych 

430  Полное собрание..., t. XII, nr 9087.
431  Кормчая книга..., rozdz. 8, s. 260.
432  Письма сестер..., s. 372–373.
433  Полное собрание..., t. VI, nr 3628, t. XVII, nr 10086.
434  М.К. Цатурова, op.cit., s. 43–44.
435  Por. В. Михневич, Русская женщина..., s. 196.
436  С.В. Капнист-Скалон, op.cit., s. 373, 375.
437  Д. Благово, op.cit., s. 9.
438  К. Daszkowa, op.cit., s. 95.
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długów oraz zwiększenia wyznaczonej wcześniej rocznej kwoty utrzymania. Roz-
wiązanie trudnej sytuacji fi nansowej męża mogło nastąpić na jednej drodze: drodze 
przywdziania sukien zakonnych, o co zrozpaczony mężczyzna zabiegał w pisemnej 
prośbie skierowanej do cara w 1798 roku439. „Kobiety rosyjskie w pełni i niepo-
dzielnie władają swoim majątkiem, co daje im zupełnie niemożliwą w Anglii nieza-
leżność od swoich mężów”440, pisała w 1806 roku M. Wilmot. Zdaniem Angielki 
możliwość rozporządzania swoją własnością stanowiła poważną przeszkodę dla 
męża-tyrana czy takiego, który żonę pragnął porzucić. E. Jankowa przywołuje z ko-
lei historię zakochanej w Andrieju Wiaziemskim zamężnej Natalii Guriewej, której 
mąż zgodził się nie tylko na przeprowadzenie rozwodu, lecz także wziął na siebie 
całą winę tak, aby umożliwić żonie zawarcie kolejnego małżeństwa z ukochanym. 
Motorem działań męża było uwolnienie się od rozrzutnej, zaciągającej liczne długi 
żony, które on zobowiązany był spłacać. Życie u boku A. Wiaziemskiego po otrzy-
maniu rozwodu nie dawało Natalii spokoju: „Boję się, że Bóg mnie za to wszystko 
pokarze”441, mówiła. 

Przed poważnym problemem stawało rosyjskie ustawodawstwo w sytuacji, gdy 
mężowie hazardziści przegrywali żony za karcianym stołem. Bohaterką jednej z po-
dobnych opowieści była Maria Wiaziemska, wydana za mąż za księcia Aleksandra 
Golicyna, człowieka o reputacji rozrzutnika, rozpustnika i nałogowego karciarza. 
Kolejne romanse męża popchnęły księżną w ramiona hrabiego Lwa Razumowskie-
go. Pozamałżeński romans wcześniej czy później musiał znaleźć swoje zakończe-
nie, ale jak się zakończy – tego nikt spośród plotkującego towarzystwa nie mógł 
przewidzieć. Wydarzenie z 1801 roku poruszyło obie stolice, by na długi czas stać 
się przedmiotem rozważań i analiz w wielkim świecie. Przyszłe szczęście M. Wia-
ziemskiej rozstrzygnęło się za karcianym stołem, gdzie jeden z graczy – L. Ra-
zumowski – postawił większą sumę pieniędzy, zaś stawką A. Golicyna była jego 
żona. Tego pamiętnego wieczoru los uśmiechnął się do zakochanych. Otrzymanie 
rozwodu wymagało zgody kancelarii duchownej, lecz szczególnie skomplikowana 
sprawa księżnej nie podchodziła pod żaden artykuł prawny. Drzwi wielu domów, 
niegdyś przyjmujących ją z należytym szacunkiem, zamknęły się przed księżną. 
Również L. Razumowskiego, człowieka religijnego, martwił grzeszny związek, 
w którym znalazł się wraz z ukochaną. Jedynej nadziei upatrywano we wstawienni-
ctwie rodziny carskiej. Po wydaniu w 1802 roku przez Aleksandra I stosownej zgo-
dy na rozwód Maria wyszła powtórnie za mąż, by przeżyć z ukochanym mężczyzną 
szesnaście szczęśliwych lat442.

A. Smirnowa-Rosset wspominała swoją przyjaciółkę z Instytutu Jekaterininskie-
go – Stefanię, której matkę wydano za mąż w wieku 16 lat za niejakiego Starżyń-
skiego. Kobieta była nieszczęśliwa w małżeństwie, lecz na jej szczęście mąż był za-

439  J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 138–139.
440  Письма сестер..., s. 337.
441  Д. Благово, op.cit., s. 331–332.
442  Л. Третьякова, op.cit., s. 293–301.
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palonym karcianym graczem. Bogaty polski szlachcic Dominik Radziwiłł zakochał 
się w matce Stefanii, „a Starżyński – pisze A. Smirnowa-Rosset – przegrał ją w karty 
za 16 000 złotych”443. Później, na życzenie cara Aleksandra, wyszła ona za mąż za 
Czernyszewa. Gdy jednak i ten mąż nie spełniał jej oczekiwań, zwróciła się do cara 
z prośbą o zgodę na rozwód444.

443  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 85.
444  Ibidem, s. 318.





IV. Szlachcianka w teatrze życia codziennego

1. Kultura balu

1.1. Ewolucja balu i jego wewnętrzna organizacja

Termin „bal” pochodzi od francuskiego czasownika „baller” – „tańczyć”, zacho-
wanego w języku dzisiejszym wyłącznie w formie imiesłowu czasu teraźniejszego 
„ballant”. Czasownik „baller” ma swe korzenie w łacińskim „ballare” – „tańczyć”. 
Do większości języków europejskich rzeczownik „bal” przeniknął z francuskiego 
(angielski „ball”, niemiecki „ball”, polski „bal”). W Rosji po raz pierwszy użyty zo-
stał przez księcia Kurakina w 1705 roku1.

W kulturze rosyjskiej spotykamy inne, czasami niezwykle ciekawe wyjaśnienia 
etymologii słowa „bal”. O jednym z nich wspomina M. Pylajew: 

W niemieckich wsiach na drugi i trzeci dzień po Wielkanocy młode dziewczęta zbierają się 
zwykle w celu ofi arowania swym przyjaciółkom, które wyszły za mąż, po piłeczce wypchanej 
wełną lub puchem. Na początku piłeczkę nasadzano na długą tyczkę i noszono ją po całej 
wsi, śpiewając pieśni, później tyczkę wbijano w ziemię przed domem panny młodej, a jej 
samej ofi arowano piłeczkę. Młoda żona miała obowiązek ugoszczenia całego towarzystwa, 
a dziewczętom oraz młodzieńcom zorganizowania muzyki dla tańców. Ile młodych zamęż-
nych kobiet było, tyle wydawano piłeczek lub balów, tzn. wieczorów z tańcami2.

Innymi słowy, wyrażenie „wydawać bale” pochodzi od słowa „ball” – „piłka”. Po-
dobne interpretacje należy wiązać z ludową etymologią. 

Bal szlachecki w osiemnastowiecznej Rosji stanowił pojęcie wieloplanowe. Był 
on zarówno częścią świeckiego życia społeczeństwa, obfi tującą w radości, porywy, 
udawanie, grę, kokieterię, miłość i namiętność, jak i rozrywkowym przedstawieniem, 
przeniesionym na grunt rodzimy z elementami kultury zachodnioeuropejskiej. Tu 
prezentowano najnowsze trendy mody, muzyki, zasady etykiety i style towarzyskiej 
konwersacji.

Okres kształtowania się tradycji świeckiego balu w Rosji przypada na czasy Piotra 
Wielkiego, podczas gdy w Europie początki owego procesu sięgają XIV stulecia. 
Rozporządzenie rosyjskiego cara-reformatora z 26 listopada 1718 roku znosiło ist-
niejący i skrupulatnie przestrzegany zakaz tańczenia w trakcie świeckich spotkań, na-
kazując urządzanie tzw. assamblei, jednego z najważniejszych kulturowych symboli 
Rosji czasów nowożytnych. 

1  М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка: в 4 томах, t. 1, Санкт-Петербург 1996, s. 111.
2  М.И. Пыляев, Старое житье, Санкт-Петербург 1892, s. 134.
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Assambleja – słowo pochodzenia francuskiego, którego nie sposób wyrazić w języku rosyj-
skim jednym terminem; wolne zebranie, zorganizowane w jakimś domu nie tylko w celu zaba-
wy, ale także dla sprawy, gdyż tu można spotykać się i o wszystkich problemach porozmawiać, 
posłuchać tego, co i gdzie się dzieje; dodatkowo istnieje możliwość zabawy3.

O organizacji assamblei gospodarz domu zawiadamiał męską i kobiecą społeczność 
w formie pisemnego ogłoszenie. Oprócz arystokracji wstęp na świeckie przyjęcia, 
które otwierano o godzinie piątej po południu, a kończono około dziesiątej wie-
czorem, mieli przedstawiciele niższych stanów, np. kupcy. Okres przerwy w dzia-
łaniach wojennych, pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkim Postem, obfi tował 
w assambleje, z czasem przekształcone w znakomite bale4. Towarzyszył im zwyczaj 
sięgający epoki rycerskich turniejów: gospodarz balu wręczał jednej z obecnych dam 
bukiet kwiatów, ustanawiając ją królową. Wyniesiona ponad inne kobieta pełniła swą 
funkcję przez cały wieczór, by po zakończeniu balu przekazać bukiet wybranemu 
przez siebie mężczyźnie, nakładając na niego obowiązek wydania kolejnej assamblei. 
W ramach podziękowania obdarowany bukietem mężczyzna wysyłał damie w prze-
dedniu zabawy parę rękawiczek, wachlarz oraz kwiaty. Obyczaj ten zachował się 
w Rosji do czasów panowania Katarzyny II5. 

Assambleje Piotra I zdominowała muzyka religijna, wykonywana z udziałem trąb, 
fagotów, obojów, litaurów i talerzy. Chociaż w kręgach arystokratycznych poświę-
canie czasu zajęciom muzycznym uznawano za nieprzyzwoite, niemniej koncerty 
w Petersburgu i Moskwie nie należały do rzadkości. Spośród świeckich dam jedynie 
księżna Kantemir i Czerkasska oraz hrabina Gołowkina potrafi ły grać na fortepia-
nie6. Dla assamblei przygotowywano kilka pomieszczeń: w jednym tańczono, w dru-
gim grano w szachy i warcaby, w pozostałych mieściły się stoły z fajkami i tytoniem. 
Przyjęcia urządzane w jednej sali wywoływały niezadowolenie obecnych: „[…] w po-
mieszczeniu, gdzie są damy i gdzie się tańczy, inni palą tytoń i grają w warcaby, co 
powoduje smród i stukot, zupełnie niestosowny w obecności pań i przy muzyce”7. 

Szlachcic epoki Piotra I utożsamiał bale z przykrym i męczącym obowiązkiem. 
Proces przyswajania europejskich form kultury, uczenia się nowych tańców, wdra-
żania zachodniej garderoby był trudny i nie od razu te obce elementy wniknęły 
w rodzimy grunt. 

Zapożyczywszy od Francuzów assambleje, przyjęliśmy wraz z nimi i stroje balowe. Proszę nie 
myśleć, że były to lekkie, zwiewne materiały, w których obecnie przyjeżdżają na bal piękności!. 
[…] Wyobraźcie sobie kobietę ściśniętą wąskim gorsetem, ginącą w ogromnych fi szbinach, 

3  Полное собрание законов Российской империи, Собрание 1, Санкт-Петербург 1830, t. V, nr 3246; М.Д. 
Хмыров, Графиня Е.И. Головкина и её время (1701–1791). Исторический очерк по архивным документам, 
составленный М.Д. Хмыровым, Санкт-Петербург 1867, s. 289 (tłum. K.K.).

4  W. Serczyk, Kultura rosyjska XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, s. 63–
64.

5  Idem, Piotr I Wielki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1997, s. 205–206.
6  С.И. Танеев, Публичные концерты и балы в столицах, „Русский архив” 1885, ks. 3, s. 443.
7  Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век, Москва 1914, cz. 1, s. 130 (tłum. K.K.).
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z butami na półtora wierszkowych obcasach. Czy może ona wirować w tańcu, frunąć po pod-
łodze z tą lekkością, z tą szybkością, jaką widzimy dzisiaj8.

Nie wszystkie arystokratki z ochotą i dobrowolnie chodziły na bale – przekonu-
je w swojej książce Byt i charakter szlachty rosyjskiej w pierwszej połowie XVIII wieku 
(Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII века) Michaił Bogosłow-
ski. Autor wspomina assambleję zorganizowaną w Preobrażenskoje w czasie wizyty 
Piotra I w Moskwie w 1722 roku, kiedy „trzeba było uciekać się do gróźb, by przy-
ciągnąć na nią moskiewskie damy i dziewczęta”9. W obecności zwierzchnika policji 
car-reformator weryfi kował listy gości podczas przyjęć wydawanych przez wskaza-
nych przez siebie gospodarzy10.

Ostra krytyka balów na początku XVIII stulecia wynikała z braku akceptacji no-
wej rzeczywistości przez społeczność wychowywaną w duchu domostrojowskich 
reguł. Hrabina L. Rostopczyna akcentowała w Kronice rodzinnej (Семейная хроника) 
rozgoryczenie babci, utożsamiającej bal z diabelskim miejscem upadku duszy, na 
widok dwóch swoich wnuczek w sukniach balowych: 

Wystroiwszy się na bal, udałyśmy się do babci, aby nas obejrzała. Obrzuciwszy nas zimnym 
i pogardliwym spojrzeniem, wygłosiła następujące pouczenie: Pewnie wyobrażacie sobie, że 
dobrze wyglądacie w tych strojach? Właśnie, że nie! Po pierwsze, jesteście nieładne; po drugie, 
jesteście nikczemne w oczach Pana Boga i jeszcze pozbywacie się nadziei wstąpienia do Kró-
lestwa Niebieskiego. Jesteście uciechą diabła11. 

O pierwszych oznakach kształtowania się kultury balu w Rosji można mówić na 
przełomie lat 30. i 40. XVIII wieku. Jeśli w epoce Piotra I assambleja dla większości 
szlachty stanowiła źródło negatywnych emocji, to za panowania Anny Iwanowny 
stopniowo wzrasta zainteresowanie tańcami, a bale przejmują coraz więcej cech eu-
ropejskich. Nieznajomość fi gur tanecznych świadczyła o brakach w wychowaniu 
szlachcianki. Uczestnictwo w balu staje się jednym z ważniejszych obowiązków 
szlachcica w okresie zasiadania na tronie rosyjskim Elżbiety Pietrowny. Jego powo-
dzenie na przyjęciu zależało od wrażenia, jakie wywarł na otoczeniu i jak został przez 
nie oceniony. Zdaniem Eugeniusza Dukowa w połowie XVIII wieku podświadomy 
stosunek do balu rosyjskiego szlachcica był raczej negatywny12. Aktywnych tancerzy 
było niewielu. Grono tancerek tworzyły w większości panny, spośród kobiet zamęż-
nych – tylko niektóre, wdowy – nigdy13. „Trzeba było zachować ostrożność, by na 
kogoś nie wpaść lub nie szturchnąć w plecy; mało tego, należało pilnować swego 

8  А. Корнилова, О первых балах в России, „Поларная звезда”, Санкт-Петербург 1823, s. 18 (tłum. 
K.K.).

9  М.М. Богословский, Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII века, Москва 1906, 
s. 19 (tłum. K.K.).

10  О. Fignes, Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2002, s. 33.
11  Л. Рoстопчина, Семейная хроника, Москва 1912, s. 166 (tłum. K.K.).
12  Е.В. Дуков, Бал в культуре России XVIII–первой половине XIX века [w:] Развлекательная культура 

России XVIII–XIX вв. Очерки истории и теории, Санкт-Петербург 2000, s. 184–184.
13  Д. Благово, Рассказы бабушки, Из воспоминаний пяти поколений, Ленинград 1989, s. 25.
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ogona, aby się nie urwał, i uważać, by samej nie wdepnąć na cudzy ogon i się w nim 
nie zaplątać”14, pisała E. Jankowa. Wskutek tego ośmielali się wystąpić jedynie mi-
strzowie tańca, których nazwiska dobrze znano: „– Czasem słyszysz: – Chodźmy 
popatrzeć – tańczy Buturlina lub jakaś Trubecka […]. – I wloką się z wszystkich 
końców sali, i obstępują kołem tańczących, i patrzą jak na coś osobliwego, jak dama 
ugina kolana, a kawaler nisko się kłania”15. Zabawy rozpoczynano nie później niż 
o szóstej wieczorem, by przed północą goście mogli rozjechać się do domów.

Bale-maskarady16 czasów Elżbiety Pietrowny, zyskujące europejską sławę, cecho-
wał wyjątkowy przepych. Każdorazowo ściśle regulowano rodzaj strojów uczestni-
ków zabawy. W trakcie maskarady zorganizowanej w 1744 roku na życzenie caro-
wej męska część towarzystwa wystąpiła w ogromnych rozmiarów krynolinowych 
sukniach i damskich uczesaniach, podczas gdy szlachcianki założyły męskie stroje: 
„Na takich maskaradach mężczyźni byli wściekli jak psy, a kobiety nieustannie ry-
zykowały, że zostaną potrącone przez tych okropnych olbrzymów, którzy zupełnie 
nie radzili sobie z ogromnymi krynolinami”17. Z kolei damy, szczególnie zaś starsze 
z nich, zmuszone demonstrować grube i krótkie nogi, prezentowały się jak żałośni 
chłopcy. Męski strój doskonale leżał jedynie na carowej, wysokiej i dobrze zbudowa-
nej. Jej cesarska mość doskonale tańczyła i w każdym stroju, zarówno męskim, jak 
i kobiecym, poruszała się ze szczególną gracją18.

Oprócz stroju dla balu duże znaczenie miało wszystko to, co można odnieść do 
jego oprawy, a więc architektura sali i przestrzeni, która ją otaczała, nawet zastawa 
stołowa19. W swoich listach do kraju sekretarz ambasady francuskiej de la Messelieur, 
wspominając bal urządzony 29 czerwca 1757 roku w Petersburgu, zwracał uwagę 
na piękno i bogactwo apartamentów, które mimowolnie wywołało w nim zachwyt. 
Dodatkową niespodziankę stanowiło zastąpienie światła dziennego, po opuszczeniu 
wszystkich zasłon, blaskiem 1200 świec, po czym goście mieli okazję napawać się 
dźwiękami orkiestry złożonej z 80 muzyków20. W epoce Katarzyny II sale ozdabiano 
lustrami, odtąd nieodłącznym atrybutem każdego balu. W ten sposób zaproszo-
nym stworzono możliwość obejrzenia siebie z każdej strony. Pokaźna liczba luster, 
sprzyjająca wizualnemu poszerzeniu przestrzeni sali, rodziła uczucie przeciwstawie-
nia balu realnemu życiu21, w szczególności zaś wówczas, gdy wydzielano w jej ob-

14  Ibidem, s. 165.
15  Ibidem.
16  Przejęta ze zwyczajów ludowych moda przebierania się i nakładania masek rozpowszechniła się 

w XIII i XIV wieku. Owe prymitywne początkowo maskarady z tańcami przybierają stopniowo coraz 
bardziej wspaniały, widowiskowy charakter. Grupy fantastycznie poprzebieranych tancerzy, kawalkady 
zamaskowanych jeźdźców na koniach stanowić będą początek widowisk dworskich. I. Turska, Krótki 
zarys historii tańca i baletu, Kraków 1983, s. 81.

17  Русский быт..., s. 320.
18  Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II przez nią samą spisane, tłum. E. Siemaszkiewicz, Warszawa 1990, 

s. 104.
19  Е.В. Дуков, op.cit., s. 190.
20  А.А. Васильчиков, Семейство Разумовских, Санкт-Петербург 1880, t. 1, s. 60–61 (tłum. K.K.).
21  М.И. Пыляев, Старый Петербург, Москва 1990, s. 440.
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rębie dwie części: gdy na jednej królowały tańce, drugą przeznaczano pod ogród 
zimowy, wspaniale oświetlony ukrytymi lampami z obfi tością egzotycznych kwiatów 
i drzew22.

Wśród uczestników maskarad drugiej połowy XVIII stulecia znaleźli się przed-
stawiciele różnych warstw społecznych, np. kupiectwa, zgromadzeni w osobnej 
sali. Od wszystkich obecnych wymagano maskaradowych strojów, same zaś maski 
nie były obligatoryjne. Oprócz wspaniałych przyjęć w Ermitażu23 w każdy piątek 
dwór wydawał bale-maskarady, z liczbą gości przekraczającą 500 osób. Do historii 
przeszła maskarada urządzona przez Katarzynę II w grudniu 1765 roku. Na tle pe-
tersburskich szlachcianek siedem dam we wspaniałych, bogatych strojach zachwy-
ciło goszczące tu towarzystwo, które wpadło w niebywałe zdziwienie, gdy tajem-
nicze nieznajome piękności okazały się wybitnymi kawalerami: książę G. Orłow, 
szambelan hrabia A. Stroganow, szambelan hrabia N. Gołowin, szambelan hrabia 
P. Pasik, koniuszy L. Naryszkin, kamerjunkier M. Baskakow oraz kamerjunkier 
A. Biełosielski24.

W epoce aleksandrowskiej życie salonowe rozkwitało w obu stolicach. „Wątpli-
we, pisał Tadeusz Bułharyn – czy towarzystwo petersburskie kiedykolwiek prowa-
dziło taki wesoły i rozrywkowy styl życia, jak miało to miejsce na początku pano-
wania Aleksandra I”25. Podczas każdego sezonu na maskarady w Pałacu Zimowym 
sprzedawano ponad trzydzieści tysięcy biletów26. Rezydentka-Angielka wspominała 
jedną z nich z 1804 roku, zupełnie nieudaną: „Nikt nie miał odpowiednio dobranego 
kostiumu. Wszyscy mieli na sobie brylanty i byli wystawnie ubrani”27. Dalej dodaje, 
że tutejsi mieszkańcy w ogóle nie rozumieją, co jest istotą maskarady. 

Podstawowym elementem balu jako społeczno-estetycznego widowiska były 
tańce. Stanowiły one organizacyjną oś całego wieczoru, określały typ i styl kon-
wersacji. Porządek tańców nie był przypadkowy, tworzył dynamiczną kompozycję28. 
„Każdy taniec, mający swoje intonacje i tempo, określał nie tylko styl ruchów, ale 
i rozmowy”29. Kolejne tańce pociągały z sobą właściwe tylko dla nich tematy roz-
mów. Pogawędki przy mazurze nie wymagały poruszania poważnych tematów, nale-
żało się natomiast wykazać przy nich dowcipem i umiejętnością formułowania szyb-
kich, epigramatycznych odpowiedzi. Rozmowa, wymiana zdań, stanowiła nie mniej 
ważną część balu niż taniec i muzyka.

Tańcem rozpoczynającym assambleję czasów piotrowych był menuet – wyko-
nywany w parach taniec-dialog, przy czym każda z nich tańczyła oddzielnie. Na-

22  Е. Сушкова, Записки, Москва 2004, s. 27.
23  М.И. Пыляев, Старый Петербург..., s. 216; Е. Сушкова, op.cit., s. 63.
24  М.И. Пыляев, Старый Петербург..., s. 216.
25  А. Стуколкин, Преподаватель и распорядитель бальных танцев, Санкт-Петербург 1894, s. 28 

(tłum. K.K.).
26  М.И. Пыляев, Старый Петербург..., s. 436.
27  Письма сестер М. и К. Вильмот из России, Москва 1987, s. 249.
28  М.И. Пыляев, Старый Петербург..., s. 440.
29  J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, Gdańsk 1999, s. 107.
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zywano go „tańcem królów” i „królem tańców”. Upowszechniło się przekonanie, 
iż „kto dobrze tańczy menueta, ten wszystko robi dobrze”30. Choć był on pocho-
dzenia ludowego, w 1663 roku tancerz Louis Pecour nadał menuetowi formę tańca 
dworskiego i w tej postaci, jako najważniejszy taniec dworski, przetrwał prawie do 
końca XVIII stulecia. Drobne kroczki, posuwisty ruch w przód, do tyłu i w skos, 
niewielkie ćwierćobroty pełne były wdzięku i wymagały precyzyjnego wykonania. 
Do najważniejszych elementów menueta należał ukłon: taniec zaczynał się i koń-
czył ukłonem, skierowanym najpierw do widzów, a potem wzajemnie do siebie, po 
czym pary rozdzielały się, krążyły po zawiłych liniach, zaznaczając ukłonem każde 
zbliżenie i spotkanie. Ukłonowi i podaniu ręki towarzyszyło powłóczyste wymowne 
spojrzenie połączone z miłym uśmiechem31. 

Na początku XIX stulecia rolę menueta przejął uroczysty i wytworny polo-
nez, pochodzący z ludowego tańca pieszego i nawiązujący swoim charakterem do 
tryumfalnego pochodu czy uroczystej defi lady szlachty przed władcą. Jego cechą 
było przewodnictwo par, ukłony, posuwistość kroków, ozdobny układ przestrzenny 
(rozdzielanie się i schodzenie par), wyniosła, poważna postawa tańczących. Pary, na 
czele z gospodarzem przyjęcia w towarzystwie dostojnej damy, kolejno opuszczały 
główną salę, krocząc po sąsiednich pomieszczeniach. „Bal rozpoczął się »długim« 
polonezem. W pierwszej parze szedł imperator z moją znajomą Adadurową; nie 
tańczyli oni, lecz właściwie szli pod dźwięki muzyki; za nimi wystąpiło jeszcze około 
60 par: wszystko to przypominało spacer”32, pisała o balu wydanym w Petersburgu 
6 sierpnia 1803 roku M. Wilmot. Wbrew zasadom etykiety było, by małżonkowie 
tańczyli w jednej parze.

Drugi taniec balowy, walc, nierzadko stanowił bezpośrednią kontynuacją polone-
za i nie wymagał powtórnego zaproszenia. Niedoceniony za panowania Katarzyny 
II, gdy po raz pierwszy pojawił się na gruncie rosyjskim, w czasach Pawła I został 
ofi cjalnie wykluczony z dworskich przyjęć. Ataki skierowane w stronę walca, naj-
bardziej erotycznego spośród osiemnastowiecznych tańców, wynikały z burzenia 
podstaw etyki tańca salonowego wcześniejszych epok. „Początkowo, gdy zaczynał 
stawać się modny, uważany był za taniec gorszący: jak to – objąć damę w talii i wiro-
wać z nią po sali”33, pisała E. Jankowa, a J. Łotman odwołuje się do słów francuskiej 
pisarki-„moralistki” Félicité Genlis: „Młoda osoba, lekko ubrana, rzuca się w objęcia 
młodego człowieka, który przyciska ją do swojej piersi, który unosi ją z taką szybko-
ścią, że jej serce mimowolnie zaczyna bić, a w głowie zaczyna sie kręcić! Oto, czym 
jest walc!”34. Krytyka walca była częściowo uzasadniona, gdyż kręcąc się dookoła, 
para zdawała się uciekać w jakiś zaczarowany świat, zapominając o wszystkich obec-
nych. Mimo sprzeciwów moralistów walc zwyciężył wszystkie opory i przeszkody, 

30  Н.П. Ивановский, Бальный танец XVI–XIX вв., Москва 1948, s. 55 (tłum. K.K.).
31  I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Kraków 1983, s. 110.
32  Письма сестер..., s. 220.
33  Д. Благово, op.cit., s. 165.
34  J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 106.
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odnosząc generalne zwycięstwo, i zajął główne miejsce wśród tańców towarzyskich. 
Działało tu przede wszystkim przemożne pragnienie wyżycia się w ruchu tanecz-
nym, krępowane dotychczas preferowanymi tańcami. Walc stał się tańcem miłości, 
najbardziej romantycznym i intymnym, gdyż bliskość tancerzy sprzyjała czułym wy-
znaniom.

Kadryl, drugi obok walca wykonywany podczas balu taniec, mógł odgrywać jed-
nocześnie rolę pierwszego, otwierającego cały wieczór. „Bal rozpoczął się kadrylem, 
złożonym z najznakomitszych osób; w sumie było około 50 par”35, pisała w 1790 
roku B. Gołowina. U schyłku XVIII stulecia taniec ten przybiera nową formę – jest 
to tzw. kadryl francuski wykonywany przez parzystą liczbę osób ustawionych w kwa-
dracie. Pomysłowość i bogactwo fi gur były główną cechą tego tańca i już w pierw-
szej połowie XIX wieku ustalił się pewien stały jego schemat złożony z sześciu fi -
gur. W okresie największego nasilenia mody na kadryla (około 1820 roku) zwracano 
uwagę na precyzję wykonania, płynności i harmonijność ruchów36. Poważny, dostoj-
ny taniec narzucał partnerom odpowiedni styl rozmowy – podobnie jak w wypadku 
poloneza również on nie sprzyjał romantycznym wyznaniom miłosnym. 

Punkt kulminacyjny balu – mazur – zawitał do Rosji w czasach panowania Ka-
tarzyny Wielkiej, do końca XVIII stulecia bezskutecznie starając się zdobyć uznanie 
carskiego dworu. Rozmowa podczas mazura, przybierająca formę lekkiego fl irtu, 
swobodnych żartów, pozwalała partnerom na bliższe poznanie się, wyrażanie sym-
patii. Wiele spraw miłosnych znajdowało swoje rozwiązanie przy jego dźwiękach, 
dlatego panny na wydaniu pokładały w mazurze nadzieje: „Mazur miał z dawien 
dawna szczególnie interesujące znaczenie: był on wskazówką do zrozumienia ta-
jemnic serca – i tyle wyznań miłosnych miało miejsce przy brzmieniu jego żywej 
melodii”37. Istniała grupa szczególnych fi gur mazura, związanych z wyborem part-
nera lub odgadywaniem cech jego charakteru. O owym wyborze, interpretowanym 
jako przejaw zainteresowania daną osobą, znak życzliwości, a nawet miłości, znaj-
dujemy wzmianki we wspomnieniach osób czasów M. Lermontowa i A. Puszkina. 
K. Suszkowa wspominała:

Kiedy przy fi gurze nazw podszedł do mnie Lermontow z dwoma towarzyszami, złośliwie 
uśmiechając się i chłodno patrząc na mnie, powiedział: haine, mepris et vengeance (niena-
wiść, pogarda czy zemsta), wybrałam oczywiście vengeance, jako najbardziej odpowiednie 
z wszystkich wymienionych stanów. Ja z kolei, podprowadziwszy do niego dwie damy, rze-
kłam: pardon, devouement, resignation (przebaczenie, oddanie, pokora). Wybrał on resigna-
tion, to znaczy mnie38.

35  В.Н. Головина, op.cit., s. 27.
36  I. Turska, op.cit., s. 173.
37  Е.А. Сабанаева, Воспоминания о былом. Из семейной хроники 1770–1838 гг. Е.А. Сабанаевой, 

Санкт-Петербург 1914, s. 121 (tłum. K.K.).
38  Е. Сушкова, op.cit., s. 158–159.
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Podczas jednego z pierwszych spotkań A. Puszkina z A. Smirnową-Rosset zafa-
scynowana poetą dama wybrała go do mazura, pytając: «Quelle fl eur» (Jaki kwiat) 
– „Celle de votre couleur” (W pani kolorze – czyli w kolorze jej sukni) – brzmiała 
odpowiedź, która wszystkich zachwyciła”39.

1.2. Teatralizacja szlacheckiego balu

Najbardziej wyrafi nowane bale pierwszej połowy XVIII wieku wydawano w Peters-
burgu, którego zabudowa kształtowała się na podstawie ścisłych wzorców architek-
tonicznych. Nowa stolica miała skłaniać Rosjan do naśladowania europejskiego stylu 
życia. Wyraźne instrukcje cara-reformatora wydawane warstwie szlacheckiej w dzie-
dzinie budownictwa domów, stawiania cerkwi, poruszania się po ulicach, norm za-
chowania na przyjęciach i dworze carskim, ubioru i form uczesania, prowadzenia 
konwersacji towarzyskiej wprowadzały w rosyjską rzeczywistość element sztuczno-
ści. Piotr I niczego nie pozostawił przypadkowi40. W. Michniewicz pisał:

Czarodziej-reżyser jednym dotknięciem różdżki nie do poznania zmienia scenę, dekoracje, 
kostiumy, jakby pragnąc przenieść nas na latającym dywanie z Azji do Europy, z mrocznych, 
zacofanych kremlowskich komnat do zachwycających smakiem i wytwornością, modnych 
wersalskich komnat41.

Kształtował się pogląd, że całe społeczeństwo rosyjskie, zupełnie niezależnie od 
swoich pragnień i dążeń „z ciemnej nicości i niewiedzy wkroczyło do teatru sławy, 
by przyłączyć się do wykształconych państw Europy”42. 

Do procesu europeizacji Rosji, realizowanego przez kontakt z kulturą zachodnią 
i jej naśladownictwo, przyczynili się liczni artyści pochodzenia francuskiego goszczą-
cy w Rosji w czasach panowania Elżbiety Pietrowny. Sama sztuka rosyjska częściej 
zapożycza wzorce z Francji, zadomawia się tu francuska moda, francuskie obyczaje, 
książki i francuscy guwernerzy. Francuski staje się językiem arystokracji, salonów. 
Francuzi-guwernerzy, Francuzi-kucharze, Francuzi-fryzjerzy, Francuzi-lokaje – to 
nie wyjątek, lecz reguła w ciągu XVIII i na początku XIX stulecia, gdy rosyjska 
szlachta mówiła, pisała i myślała po francusku. Francuzi wychowywali dzieci, przy-
gotowywali posiłki, szyli stroje, uczyli tańca, obyczajów, jazdy konnej, wykładali 
w szkołach tworzonych na wzór szkół paryskich, a historii Rosji uczono w nich 
z francuskich książek43.

W okresie reform Piotra I pałac czy majątek szlachcica, pośrednika w dziele eu-
ropeizacji Rosji, pełnił funkcję kulturowego ośrodka regionu. Również w odniesie-
niu do życia codziennego odgrywał rolę swego rodzaju teatru. Powszednie obrzędy 

39  А.О. Смирнова-Россет, Воспоминания, Письма, Москва 1990, s. 290.
40  О. Fignes, op.cit., s. 10.
41  В. Михневич, Русская женщина XVIII столетия, Москва 1990, s. 11.
42  Ibidem, s. 12–13.
43  Письма сестер..., s. 292.
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szlachcica – poranna modlitwa, śniadanie, obiad i kolacja, ubieranie się, zarządzanie 
dobrami, polowanie, codzienna toaleta, odpoczynek – przebiegały według szcze-
gółowego scenariusza, opanowanego przez odtwórcę głównej roli, pana-szlachcica, 
i liczną obsadę drugoplanową złożoną ze służby domowej44. 

J. Łotman proponuje spojrzeć na osiemnastowieczne rosyjskie środowisko 
szlacheckie przez pryzmat teatralności, zdaniem badacza pochodnej „kulturowej 
inwersji”45 reform Piotra I. Odrzuciwszy tradycję życia codziennego swych ojców 
i dziadków na rzecz nowego, europejskiego modelu kultury, szlachcice stawali się 
w pewnym sensie obcokrajowcami w swej ojczyźnie – a co ważniejsze, obcymi w re-
lacjach pomiędzy sobą. Sfera życia codziennego, na której dotychczas nie skupiano 
uwagi, uważając ją za „naturalną” i „nieznaczącą”46, gwałtownie przekształciła się 
w pole semantyczne o dużym stopniu napięcia, gdzie każdy, nawet mało znaczą-
cy gest zyskiwał wagę znaku. Życie codzienne, mówiąc językiem teoretyków, było 
poddawane rytualizacji i semiotyzacji. Zasad ubierania się, jedzenia, mówienia czy 
etykiety towarzyskiej nie wolno było przyswajać w sposób naturalny, przez stopnio-
we zanurzenie w bezpośrednie doświadczenia życia danej kultury, lecz „sztucznymi 
metodami”, za pośrednictwem przyspieszonego kursu norm i zasad prawidłowego 
zachowania47. Dało to impuls do ukształtowania się gramatyki języka zachowania 
codziennego – metatekstów opisujących jego „prawidłowe normy”. Rosyjski szlach-
cic uczył się więc zachowania w towarzystwie jak języka obcego na podstawie reguł 
gramatyki, początkowo przyswajając normy, a następnie już na ich postawie budując 
„teksty zachowań”48. 

I tak złożoną sytuację komplikowało dodatkowo to, iż rosyjski szlachcic powi-
nien był się zachowywać po europejsku, nie stając się Europejczykiem. A zatem 
przyswajał do perfekcji kodeks zachowania obcokrajowców, nie utożsamiając się 
z nimi na płaszczyźnie psychologicznej49. Z punktu widzenia J. Łotmana była to wy-
paczona europeizacja, swego rodzaju socjokulturowa patologia, prowadząca do wy-
obcowania, rozdwojenia świadomości – stanu, z którego nie było wyjścia. Szlachcic 
nie mógł być sobą. Zachowując się w nienaturalny, narzucony przez rygory kultury 
sposób, sprawował kontrolę nad każdym swoim krokiem, niczym aktor na scenie. 
„Życie codzienne – zauważa J. Łotman – nabierało cech teatru” 50.

Powstała wskutek tych przemian nieokreśloność pociągnęła z sobą dążenie do 
uporządkowania i organizacji życia. J. Łotman pisze o porzuceniu spontaniczno-
ści życia, przy jednoczesnym zapatrzeniu w modele literackie: jeśli początkowo styl 

44  О. Fignes, op.cit., s. 32.
45  J. Łotman, Poetyka zachowania codziennego w kulturze rosyjskiej XVIII wieku [w:] Semiotyka 

dziejów Rosji, Łódź 1993, s. 191.
46  Ibidem, s. 192.
47  Ibidem, s. 191.
48  Ibidem.
49  Ibidem, s. 192.
50  Ibidem, s. 193.
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życia szlachty był elastyczny i zmienny, dopuszczając wysoki stopień improwizacji, 
to pod koniec XVIII wieku coraz częściej budowała ona swe życie na podstawie 
wzorców literackich. Badacz głosił również pogląd, zgodnie z którym teatralność 
była płodem epoki romantyzmu – czasem, gdy „sfera sztuki bywa rozpatrywana 
jako dziedzina modeli i programów. Aktywne oddziaływanie skierowane jest ze sfery 
sztuki w stronę rzeczywistości pozaartystycznej. Życie obiera sobie sztukę za wzo-
rzec i dąży ku jej »naśladowaniu«”51.

„Teatr wtargnął do życia, aktywnie zmieniając zachowanie ludzi”, „cała epoka 
uległa teatralizacji”52. Miejsce romantyzmu było między neoklasycyzmem XVIII 
wieku, kiedy sztuka, w przekonaniu J. Łotmana, została oddzielona od życia nieprze-
kraczalną granicą, i realizmem XIX stulecia, gdy życie tworzyło obrazy, które naśla-
dowała sztuka53. J. Łotman nie wspomina o przyczynach tych różnic i o tym, dlacze-
go jeden system przeszedł w inny, zauważając jedynie, że teatr odgrywał szczególnie 
ważną rolę w kulturze europejskiej początku XIX wieku. Pisał on: 

Dla codziennego zachowania szlachcica końca XVIII–początku XIX wieku charakterystycz-
ne jest zarówno przyporządkowanie typu zachowania do określonej „sceny”, jak i ciążenie 
ku „antraktowi” – przerwie, w czasie której semiotyczność zachowania spada do minimum54.

W pracach J. Łotmana brak jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących nie tylko pytań 
o źródła i skutki teatralności, lecz także o to, jakie rodzaje zjawisk kryje w sobie 
ten termin. Twierdzenie, iż dana epoka przeniknięta była teatralnością, może wyni-
kać z tego, że pojęcie „teatralność” badacz traktował nader elastycznie. Teatralność 
oznaczała dla niego estetyzację życia codziennego.

Nowe reguły towarzyskie, zawarte w podręczniku etykiety Młodości zacne zwierciad-
ło (Юности честное зерцало), dostosowane zostały do realiów rosyjskich i ubarwio-
ne tłumaczeniem niemieckiego oryginału. Dawał on czytelnikom następujące rady: 
„Nie wypluwaj jedzenia”, „Nie czyść zębów nożem” i „Nie wydmuchaj nosa, jakbyś 
dął w trąbę”55. Podręcznik wymagał od Rosjanina, dotychczas zachowującego się 
naturalnie, kontrolowania swojego zachowania. Poradniki etykiety radziły rosyjskie-
mu szlachcicowi, aby wyobrażał sobie, że przebywa w towarzystwie cudzoziemców, 
a zarazem nie zapomniał, że jest Rosjaninem. Chodziło nie o to, aby stać się Euro-
pejczykiem, ale by zachowywać się jak Europejczyk. Szlachcic miał więc obserwować 
swoje zachowanie z rosyjskiego punktu widzenia, niczym aktor kształtujący swój 
sceniczny wizerunek. Był to jedyny sposób, aby ocenić cudzoziemską naturę tego 
zachowania. Charakterystycznym świadectwem omawianego procesu było dążenie 

51  J. Łotman, Teatr i teatralność w kulturze początku XIX wieku [w:] Semiotyka dziejów Rosji, Łódź 
1993, s. 228.

52  Ibidem, s. 232, 235.
53  Ibidem, s. 228–231.
54  Ibidem, s. 228–239.
55  Юности честное зерцало, Петербург 1717, s. 73–74 (tłum. K.K.).
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do podziału przestrzeni życia codziennego na odrębne sceny, przy czym przejściu 
z jednej do drugiej towarzyszyła zmiana gatunku behawioralnego.

Arenę zrytualizowanych zachowań stanowiły okazje towarzyskie, przyjęcia, bale, 
umożliwiające szlachcie demonstrację swej europejskości i wyrobionego smaku. Te-
atralizacji poddano wewnętrzną organizację balu, która nadawała formy komuni-
kacji dam i kawalerów oraz określała typ zachowania społecznego w kręgu kultury 
szlacheckiej. Przestrzeganie porządku następowania po sobie kolejnych jego części, 
wyodrębnienie stałych, obowiązujących elementów doprowadziły do tworzenia się 
gramatyki balu. Sam zaś bal przekształcił się w swego rodzaju przedstawienie, w któ-
rym każdemu elementowi odpowiadały stosowne emocje i style zachowań56.

Konwencje assamblei początku XVIII wieku różniły się od balów wydawanych 
w następnych epokach stopniem złożoności i rozbudowania. Zabawy, za panowania 
Piotra I noszące status „wolnych zebrań”, z czasem w coraz większym stopniu nor-
mowano licznymi przepisami, co wpływało na stopniowe kształtowanie się etykiety 
balu, ostatecznie uformowanej na początku XIX wieku. 

Obecność na balu zobowiązywała szlachcica do funkcjonowania w ramach ogól-
nie przyjętych schematów. Wchodząc na salę, gość witał się z gospodarzami przyję-
cia, a dopiero później ze znajomymi. Pojawienie się na balu niezamężnej szlachcianki 
w asyście kawalera, nawet w wypadku gdy był jej narzeczonym, uważano za wielce 
niestosowne. Do obowiązku ojca należało wprowadzenie na salę córki, a matki – 
syna. Pozostałe panny szły za rodzicami. Etykieta nakazywała gospodarzowi domu 
i jego synom zatańczyć z każdą zaproszoną damą57. Z kolei szlachcianka zobowiąza-
na była przyjmować zaproszenia od wszystkich kawalerów bez wyjątku58. Jeśli zajęta 
była rozmową, kawaler czekał na nią cierpliwie na środku sali59. 

Przystąpieniu do tańca towarzyszyła wymiana ukłonów: 

Damy […] ustawiały się po jednej stronie, a kawalerzy po drugiej; […] kawaler i dama z pierw-
szej pary kłaniają się swoim sąsiadom i sobie nawzajem, a potem chwytają się za ręce, robią 
koło w lewą stronę i ustawiają się ponownie na swoich miejscach. Nie przestrzegają przy tym 
żadnego taktu60

pisał w dziennikach F. Bercholc. Po zakończeniu tańca partner wyrażał podzięko-
wanie szlachciance ukłonem i pocałunkiem w rękę61. „Zakończywszy taniec, kawaler 
z szacunkiem całował rękę swojej damy, którą śmiał dotykać jedynie końcem palców, 
i odprowadzał ją na miejsce, po czym uroczyście kłaniał się”62. 

56  J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 102.
57  Е. Сушкова, op.cit., s. 66.
58  Ibidem.
59  Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, правила и основания танцевального искусства, oprac. 

Ш. Компан, Москва 1790, s. 39–40.
60  Ф.В. Берхгольц, Дневник камер-юнкера В.Ф. Берхгольца в 2 т., Москва 1902, t. 1, s. 227.
61  Письма сестер..., s. 159.
62  С.Н. Шубинский, Летний сад и летние петербургские увеселения при Петре Великом, Санкт-

-Петербург 1864, s. 11 (tłum. K.K.).
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Istniały surowe ograniczenia odnośnie do liczby tańców obiecanych jednemu 
mężczyźnie. Choć reguły towarzyskie pozwalały pannie na maksymalnie trzy tańce 
z jednym kawalerem, to w praktyce rodzice, strzegący reputacji córek, ograniczali tę 
liczbę do jednego tańca: 

Jeśli tak się zdarzyło, że zatańczyłam z kimś dwukrotnie, to ojciec wyrzucał matce, dlaczego 
do tego dopuściła; było mi z tego powodu smutno i płakałam. Nie było ani jednego balu, by 
ojciec nie urządzał mi scen podczas jego trwania lub po zakończeniu”63

 – wspominała A. Kern. Niekontrolowana bezpośredniość i spontaniczność zacho-
wania panny na wydaniu, interpretowana jako postępowanie naturalne, pozbawione 
cech teatralności, w czasie przyjęcia mogła zostać odebrana przez otoczenie za ozna-
kę kokieterii64, komplikując plany matrymonialne. „Nie ma co opowiadać, byłam lek-
komyślna i nieostrożna – pisała K. Suszkowa o swym uczestnictwie w balach – lecz 
tak mnie niesprawiedliwie dręczono w domu i gnębiono, że wyrwawszy się na świat 
Boży, cieszyłam się jak obłąkana”65.

Rozmowy toczone w sali balowej – w czasie trwania tańców, w przerwach, pod-
czas kolacji, gier, będących nieodłącznym elementem wieczoru – sprowadzały się 
do omówienia ostatnich przedstawień teatralnych, koncertów oraz innych wyda-
rzeń związanych z petersburskim życiem kulturalnym. Podręczniki radziły szlach-
ciankom rozmawiać „z matką o dzieciach, z młodą kobietą – o rozrywkach, z auto-
rem – o publikacjach, z artystą – o sztuce”66. Dobrze wychowana dama nie powinna 
była poruszać banalnych, dotyczących pogody czy zdrowia tematów, unikać roz-
mów o krewnych i osobach postronnych. Etykieta zabraniała pytać o zdrowie osób 
starszych. Opowiadając o kimś, zamiast imienia i nazwiska należało mówić: „mój 
znajomy”, „moja znajoma”. Konwersowano półgłosem w języku zrozumiałym dla 
wszystkich obecnych. Uzewnętrznianie emocji oraz familiarności postrzegane było 
negatywnie. Zalecano, by nie rozmawiać o strojach, dodatkach do garderoby i bi-
żuterii.

Mała książeczka – agenda lub carte de bal – służyła szlachciance do zapisywania 
nazwisk kawalerów proszących ją do tańca. Przyjmowanie zaproszeń odbywało 
się jeszcze przed ofi cjalnym rozpoczęciem balu i jedynie od znajomych kawalerów. 
Przed balem 

w domu zdecyduję, z kim będę tańczyć, i zapiszę to sobie w książeczce, a przyjechawszy na 
bal, nie czekam na zaproszenie tych, których wybrałam, lecz rozdaję kolejne tańce jak jakieś 
nagrody tym moim wiernym kawalerom, którzy zawsze wypatrują mnie już w drzwiach67

63  А.П. Керн, Воспоминания, Дневники, Переписка, Москва 1989, s. 125.
64  Е. Сушкова, op.cit., s. 72.
65  Ibidem, s. 79.
66  Де-Колиньяр, Практический самоучитель бальных танцев для обоего пола, Москва 1890, s. 23 (tłum. 

K.K.).
67  Е. Сушкова, op.cit., s. 72.
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stwierdza K. Suszkowa. Dysponując „wolnymi tańcami”, dama mogła przyjmować 
zaproszenia przez cały wieczór. W obowiązku gospodarza pozostawało znalezienie 
kawalerów dla szlachcianek pozostających bez partnerów. „Wolne tańce”, w przeko-
naniu młodych panien, były świadectwem niepowodzenia na przyjęciu.

Carte de bal sama w sobie stanowiła małe dzieło sztuki. 

Okładkę ozdabiano kamieniami szlachetnymi, masą perłową, złotym monogramem. We-
wnątrz książeczki znajdowało się kilka „karteczek”, najczęściej z kości słoniowej, na łańcusz-
ku – srebrny kalendarzyk, i za pomocą specjalnego kółeczka był on przyczepiany do pasa 
sukni balowej68.

Podręcznik etykiety podkreślał, że rola carte de bal „jest bardzo skromna – chronić 
pamięć o niepowodzeniach, a w zupełności nie być dowodem rzeczowym powodze-
nia w świecie”69. Jednak szlachcianki nie mogły powstrzymać się od pokusy uznania 
listy nazwisk za swe miłosne zwycięstwa. Przecież zwykle imię kawalera przewijające 
się przez kolejne strony carte de bal oznaczało sympatię i zainteresowanie osobą 
właścicielki.

Teatralizacja balu była silnie skorelowana z feminizacją kultury rosyjskiej. Każ-
da przedstawicielka płci pięknej marzyła, by choć przez chwilę stać się aktorką na 
scenie życia codziennego. Wprowadzona do życia towarzyskiego stolicy kobieta 
prezentowała swe wyuczone maniery o dużym zabarwieniu scenicznym. Obok mi-
miki zaliczyć do nich możemy omdlenia, modne spazmy, wyćwiczone i wcześniej 
dopracowane upadki, demonstrowane w czasie tańców. Ta sfera również została 
przeniknięta teatralnością, gdyż stosunki intymne przeznaczone były dla spragnionej 
sensacji publiczności – zyskiwały one sens wówczas, gdy się z nimi afi szowano70. Si-
mone de Beauvoir zauważa, że wobec mężczyzny kobieta zawsze chce coś odegrać: 
„kłamie, stawiając przed mężczyzną – poprzez mimikę, stroje i przygotowane słowa 
– urojoną postać”71. W obecności męża czy kochanka każda kobieta myśli, w mniej-
szym lub większym stopniu: „Nie jestem sobą”. 

W charakterze rekwizytów teatralnych czynnie wykorzystywano poszczególne 
detale ubioru: szale czy wachlarze, których ruchy ukształtowały język miłości.

Jednym z niezbędnych rekwizytów używanych przez szlachcianki w XVIII wieku 
był wachlarz. Za jego ojczyznę uważa się Japonię i Chiny, skąd pod koniec XV wieku 
przywieźli go do Europy portugalscy żeglarze. Do Rosji pierwsze wachlarze zaczęto 
sprowadzać już w XVII wieku. Nieco później ich wytwarzaniem na potrzeby rodziny 
carskiej zajęła się Orużejna Pałata. 

68  Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. А–К., Санкт-Петербург 2003, s. 21 
(tłum. K.K.).

69  С. Светозарская, Светский человек, изучивший свод законов общественных и светских приличий, Санкт-
-Петербург 1880, s. 42 (tłum. K.K.).

70  И.И. Свирида, Театральность как синтезирующая форма культуры XVIII века [w:] XVIII век: 
Ассамблея искусств в русской культуре XVIII века, Москва 2000, s. 12–13.

71  S. de Beauvoir, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2003, s. 600.
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Wachlarz był dopełnieniem ubioru świeckiej damy i małym dziełem sztuki. 
W 1769 roku gazeta „Rozmaitości” („Смесь”) pisała: „Są one piękne i pożyteczne, 
[…] powstrzymują promienie słoneczne, które opalają również twarze książęce, za-
słaniają nieładne zęby oraz nieprzyzwoite uśmiechy”72. Jeden z podręczników świe-
ckiej etykiety następująco przedstawiał rolę wachlarza: 

Co by było, gdyby wytworny strój pozbawiony był wachlarza, tego czarodziejskiego berła 
pięknych kobiet? Ile niezrównanego wdzięku kryje się w rozkładaniu i składaniu tego ma-
leńkiego przedmiotu? Oprócz tego jest on bardzo praktyczny w salonach, a także doskonale 
służy swojej właścicielce w gorące letnie dni73. 

W XVIII wieku wachlarz zaczął pełnić funkcję, której wcześniej mu nie przypisywa-
no, stając się narzędziem i symbolem kobiecej kokieterii bez względu na porę roku. 
„Kobiety potrafi ą za pomocą wachlarza wyrażać różne emocje – zazdrość, trzymając 
w ustach złożony wachlarz […]. Wstyd patrzeć na to wszystko gołym okiem; a mi-
łość bawi się wachlarzem, jak niemowlę bawi się zabawkami”74. 

Sposób trzymania wachlarza, poruszania nim, a także dekorujące go miniaturo-
we obrazy miały swoją wymowę. Sztuka fl irtu za pomocą wachlarza osiągnęła taki 
poziom, że szlachcianki mogły porozumiewać się z kawalerami bez słów, używając 
jedynie tego rekwizytu. Jego ruch przerodził się w sekretny język, pełen aluzji, za 
którego pośrednictwem zakochane szlachcianki mogły wyrażać stan swoich uczuć, 
takich jak gniew, odmowa, obietnica czy wybaczenie. Niechcący przełożony z jednej 
ręki do drugiej wachlarz decydował o losie zakochanego. Przypadkowo upuszczony, 
podniesiony do ust, częściowo rozłożony obnażał stan ducha szlachcianki i odkry-
wał jej prawdziwe pragnienia. Dzięki niemu dama mogła się umówić na spotkanie 
z interesującym ją mężczyzną, dokładnie określając jego czas i miejsce. Zasłaniając 
twarz wachlarzem tak, by widoczne były tylko oczy, dama „mówiła” – „Szukam zna-
jomości”, składając go sugerowała – „Jest mi pan obojętny”, wachlując się całkowicie 
rozłożonym wachlarzem – „Jestem mężatką”, rozkładając jeden jego płatek – „Musi 
się pan zadowolić moją przyjaźnią”, rozkładając dwa płatki – „Pan cierpi, a ja panu 
współczuję”. Złożony wachlarz „mówił” – „Proszę być bardziej zdecydowanym”75.

Sztuka poruszania wachlarzem nie była prosta. Chcąc właściwie się nim posługi-
wać, szlachcianka zmuszona była doskonalić swoje umiejętności. B. Gołowina pew-
nego razu podpatrzyła Katarzynę II, w ręku której znajdował się wachlarz. 

Ona trzymała go tak dziwacznie, że nie mogłam powstrzymać zdziwienia. – Przyznaję się, Wa-
sza Wysokość, że nigdy nie miałam okazji widzieć, by ktoś tak niezgrabnie trzymał wachlarz. 

72  Е. Суслина, Повседневная жизнь русских щеголей и модниц, Москва 2003, s. 184 (tłum. K.K.).
73  Хороший тон, Москва 1911, s. 109 (tłum. K.K.).
74  Н.М. Тарабукин, Очерки по истории костюма, Москва 1994, s. 100 (tłum. K.K.).
75  Е.Э. Келлер, Праздничная культура С.-Петербурга, Санкт-Петербург 2001, s. 228–229 (tłum. 

K.K.).
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[…] Ta ręka nie została stworzona dla drobiazgów – odpowiedziałam – ona trzyma wachlarz 
jak berło76.

Angielskie czasopismo „The Spectator” zamieściło w 1711 roku satyrę Josepha 
Addisona, w której autor stwierdza, że kobieta bez wachlarza jest jak mężczyzna bez 
szpady. W 1774 roku z inicjatywy królowej Szwecji, Luizy Mirck, założony zostaje 
Zakon Wachlarza, zrzeszający przedstawicielki elit dworskich. Do jego zadań należa-
ło poznawanie i strzeżenie tajników tej kobiecej broni77.

Drugim obok wachlarza środkiem wykorzystywanym przez rosyjskie szlachcian-
ki w kokieterii były muszki przyklejane na twarz i inne części ciała. Termin pochodzi 
od francuskiego słowa mouche, oznaczającego „muchę”. Na początku używano ich 
w XVII wieku w Anglii. W czasach, gdy krosty, wągry czy podrażnienia skóry były 
postrzegane jako skutek chorób związanych z naruszeniem moralnych i etycznych 
norm życiowych i według tego kryterium określany był także ideał kobiecego pięk-
na, wydekoltowane gładkie ciało damy stało się wzorem do naśladowania. Wysta-
wiona na pokaz publiczny delikatna, czysta skóra pozwalała odbierać szlachciankę 
jako wierną żonę, oddaną matkę lub uczciwą, dobrze prowadzącą się pannę. Obda-
rzone przez naturę defektami skóry nieszczęśnice zmuszone były stosować sztuczne 
pieprzyki w celu ukrycia swych niedoskonałości. Nazywano je wówczas „plastrami 
piękna”. Z kolei muszki maskujące wągry określano „kwiatami Wenus”78. 

W XVIII wieku muszki stają się mniejsze, a ich pierwotna funkcja traci stopnio-
wo na znaczeniu. Teraz ich zadanie polega na podkreślaniu bladości mocno napu-
drowanej, prawie porcelanowej twarzy szlachcianki. Sztuczny pieprzyk, wykonany 
z tafty lub aksamitu, w formie np. gwiazdy, księżyca, lisicy czy też karety zaprzężonej 
w cztery konie, naklejano na twarz, szyję, dekolt i plecy. Do ich przechowywania 
służyły specjalne złote pudełeczka – „muszecznice”79. Fridrich Weber pisał, że 

kobiety nakładają na swoją wypudrowaną twarz dużą liczbę muszek, by być piękniejszymi. 
Jeszcze niedawno ów obyczaj dochodził do takiego absurdu, że z muszek kobiety robiły i na-
klejały na twarz różnego rodzaju fi gury, karety, konie, drzewa i tym podobne wizerunki80.

Muszki, podobnie jak wachlarze, ukształtowały szczególny, intymny język poro-
zumiewania się kobiet z mężczyznami81. Miejsca ich występowania nie były przypad-
kowe. Umieszczona w kąciku oka muszka oznaczała – „Jestem panem zaintereso-
wana”, nad górną wargą – „Chcę się całować”, na podbródku – „Kocham, ale udaję, 

76  В.Н. Головина, Воспоминания (1766–1819), Москва 2006, s. 94.
77  S. Kosieliński, Spojrzenie zza wachlarza, „Wiedza i Życie” 1997, nr 1.
78  Р.М. Кирсанова, Костюм в русской художественной культуре XVIII–первой половины XX в., Москва 

1995, s. 183.
79  Ю.С. Рябцев, История русской культуры XVIII–XIX веков, Москва 2001, s. 158.
80  Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях, «Русских архив» 1872, ks. 2, nr 7–8, s. 1383 

(tłum. K.K.).
81  М.И. Пыляев, Старый Петербург..., s. 460.
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że nie zauważam”, na policzku – „zgodę”, pod nosem – „rozłąkę”82. Era muszek 
zakończyła się wraz z odstawieniem przez szlachcianki peruk i silnych, nienatural-
nych makijaży.

Zeuropeizowane szlachcianki prezentowały dwa typy zachowania: w petersbur-
skich salonach, na balach, dworze czy w teatrze były bardzo comme il faut; tu demon-
strowały swe europejskie maniery niczym aktorki na scenie. Przy mniej ofi cjalnych 
okazjach, w życiu prywatnym duże znaczenie miały rodzime, rosyjskie formy towa-
rzyskie. Niejednorodność zachowania w różnych sytuacjach życiowych doprowa-
dziła do podziału przestrzeni na scenę i kulisy83. Bal to miejsce, gdzie szlachcianka 
realizowała się w roli aktorki. Ale za kulisami, spacerując w porannych pantofl ach 
i stroju domowym, była zupełnie inną osobą: tu zestawiała suknie, obmyślała maki-
jaż, przygotowywała się do wyjścia na scenę. Tu czasowo mogła pozwolić sobie na 
wyjście ze swej roli.

1.3. Szlachcianka w Tabeli rang

Bal, miejsce gdzie rozstrzygały się przyszłe losy młodej niezamężnej kobiety84, zo-
bowiązywał ją do prezentacji nienagannych manier oraz odpowiedniego kunsztu ta-
necznego. Owe zabiegi należało zastosować w celu przyciągnięcia uwagi najznamie-
nitszych kawalerów, kandydatów na męża. Tylko taka droga gwarantowała pannie 
korzystne zamążpójście i osiągnięcie odpowiedniej pozycji w Tabeli rang. 

Ustawa o Tabeli rang z 24 stycznia 1722 roku wprowadzała podział wszystkich 
rodzajów służby na wojskową, cywilną i dworską. W pierwszej z nich wyodrębniono 
służbę lądową i morską. Początkowo Tabela rang dzieliła stopnie na czternaście klas, 
z których pięć pierwszych stanowiło tzw. grupę generalicji. Do klas VI–XVIII nale-
żały stopnie sztabsofi cerskie, a IX–XIV – oberofi cerskie85. Każda z czternastu klas 
w służbie wojskowej dawała prawo do dziedzicznego szlachectwa, w cywilnej nato-
miast prawo takie uzyskiwano dopiero od VIII klasy. Miejsce stopnia w hierarchii 
służbowej wiązało się z nabyciem wielu przywilejów. Według nich wydawano ko-
nie na stacjach pocztowych czy też podawano dania w czasie proszonego obiadu86. 
W zależności od posiadanego stopnia każdy szlachcic zajmował określone miejsce 
na sali balowej. E. Dukow zauważa: 

Tancerz powinien był wrócić po zakończeniu tańca na to miejsce, które było przeznaczo-
ne jego grupie społecznej. Ta reguła dotyczyła nawet czysto szlacheckich balów, na których 

82  Por. Е. Суслина, op.cit., s. 219.
83  E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia 

i wybór tekstów, red. A. Chałupnik, Warszawa 2005, s. 55–56.
84  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 171.
85  J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 27.
86  О. Fignes, op.cit., s. 15.
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dostojna arystokracja zajmowała pozycję po przeciwległej stronie do orkiestry, wokół której 
tłoczyli się młodzi urzędnicy87.

Nietaktem było, gdy młody człowiek w czasie balów i uroczystości siedział w obec-
ności osób wyższych rangą. W czasie przedstawień teatralnych ofi cerowie niższej 
rangi stali pod ścianą, na wypadek gdyby zjawił się wyższy stopniem ofi cer. Szcze-
gółowe przepisy etykiety stanowiły, jak szlachcic określonej rangi ma się zwracać do 
innych rang, osób starszych bądź młodszych od siebie. Szlachcic w służbie cywilnej 
składał uszanowanie w domu zwierzchnika w dniu imienin i urodzin członków jego 
rodziny, a także podczas świąt kościelnych88.

Odwiedzających Rosję w XVIII i na początku XIX stulecia cudzoziemców dzi-
wiło zjawisko uzależniania większości dziedzin życia od rangi, czyli stopnia zajmo-
wanego w Tabeli. W Rosji „nikt nie pyta o to, co ktoś potrafi , czego dokonał lub 
może dokonać, lecz zawsze pytają o rangę”89, pisała do swoich krewnych w Anglii 
M. Wilmot. Francuski podróżnik markiz de Custine zauważa, że w dniach spektakli 
galowych fotele w pierwszym rzędzie parteru petersburskiej opery zarezerwowane 
były „dla największych dostojników, czyli dla najwyższych rang; nie wpuszcza się tu 
nikogo bez munduru, bez stroju odpowiedniego do rangi i stanowiska” 90.

Ustawa o Tabeli rang nie dotyczyła bezpośrednio kobiet – one nie służyły, stopni 
nie posiadały, choć państwo starało się rozszerzyć biurokratyczną zasadę również 
na nie. Tabela rang ściśle określała ich pozycję w społeczeństwie poprzez stopień 
posiadany przez ich ojca (przed zamążpójściem) lub męża (w małżeństwie). 

Wszystkie panny, których ojcowie w 1 randze, dopóki za mąż nie są wydane, mają rangę otrzy-
mać nad wszystkimi żonami, które są w 5 randze, a mianowicie, niżej generał-majora i wyżej 
brygadiera, a panny, których ojcowie w 2 randze, nad żonami, które są w 6 randze, czyli niżej 
brygadiera, a wyżej pułkownika; a panny, których ojcowie w 3 randze, nad żonami 7 rangi, 
czyli niżej pułkownika, a wyżej podpułkownika91.

Jedynie w służbie dworskiej kobiety otrzymywały stopnie. W Tabeli rang czytamy: 
„Damy i panny na dworze rzeczywiście stopnie posiadają”92. Gdy pewnego razu Żu-
kowski żartobliwie zagadnął A. Smirnową-Rosset: „Królowo mojego serca, awanso-
wałem do stopnia generała, czy chcesz być moją generałową?”, ta odpowiedziała: 
„Sama zostałam generałową, jeszcze przed panem, friejliną czwartej klasy”93. Tabela 
rang wtargnęła również w dziedzinę mody – ustawa z 1742 roku mająca na celu 

87  Е.В. Дуков, op.cit., s. 175 (tłum. K.K.).
88  О. Fignes, op.cit., s. 14.
89  Письма сестер..., s. 234.
90  A. de Custine, Listy z Rosji, Rosja w 1839 roku, Kraków 1995, s. 88.
91  Памятники русского права, Законодательные акты Петра I, wyd. 8, s. 186 (tłum. K.K.).
92  Ibidem.
93  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 186.
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ograniczenie przepychu w strojach pozwalała na ozdabianie sukien koronką tylko 
damom z pierwszych pięciu klas94.

Zatem stopień kobiety, jeśli nie należała do dworu, zależał od stopnia jej męża 
lub ojca. W rezultacie tych regulacji młode szlachcianki, a zwłaszcza ich rodzice, czy-
nili usilne starania, by poprzez małżeństwa córek awansować w hierarchii społecz-
nej. Wysoka ranga oraz korzyści materialne z przyszłego małżeństwa zachęcały do 
wydawania córek za sędziwych generałów. Dobra partia miała stanowić dla szlach-
cianki podstawowy cel życia i wszystko dookoła należało temu podporządkować. 

Podczas balów szlachcianki, obiekty adoracji przybyłych kawalerów, prezentowa-
ły siebie i swoje artystyczne umiejętności, doskonalone od wczesnego dzieciństwa. 
Tajniki sztuki tanecznej przyswajały pod czujnym okiem nauczycieli tańca, odpo-
wiedzialnych za prowadzenie zajęć indywidualnych bądź grupowych dla dzieci kilku 
rodzin95. Nauka tańca była obowiązkowym elementem wychowania w arystokratycz-
nych domach. Z pierwszymi krokami szlachcianki zapoznawały się w wieku 5–6 
lat96, by po ukończeniu ósmego roku życia opanować najpopularniejsze tańce. 

Wydawane od drugiej połowy XVIII stulecia bale dziecięce pozwalały małym 
dziewczynkom przeistaczać się w eleganckie damy, a chłopcom – w szarmanckich 
kawalerów. Elżbieta Naryszkina następująco opisuje jeden z nich, zorganizowany 
w pierwszej połowy XIX wieku w Petersburgu: 

Czasami zapraszano nas na bale dziecięce. […] Dziewczęta, które tam spotykaliśmy, stanowiły 
dla mnie nowy, odrębny typ. Były one eleganckie i ubrane jak prawdziwe małe damy i umiały 
mówić świeckim żargonem i o świeckich rzeczach. Pod tym względem odczuwałam ich bez-
względną przewagę nade mną: ich pewność siebie, maniery, lekki fl irt, opowiadania i uśmiechy 
były dla mnie nieosiągalne97.

Doskonałe aktorstwo małych szlachcianek, rezultat długotrwałej i systematycznej 
pracy nad sobą, zwiększało szansę na dobrą partię. Nabyte umiejętności pozwalały 
olśnić towarzystwo swoją aparycją: 

ośmio- lub dziesięcioletnia aktorka wyuczona jest już, by wyrażać silne namiętności: wytęża 
miły głos, przewraca oczami, porywistym ruchem tułowiu i rąk przeraża i zadziwia widzów; 
lub uzbroiwszy się w przewrotną niewinność, zwodzi i oszukuje w szkole mężów98.

Pierwsze wyjazdy na bale, po ukończeniu 16.–18. roku życia, dawały prawo 
pannie do przyjęcia statusu narzeczonej. W okresie później młodości E. Jankowej 
dziewczętom nie pozwalano na uczestnictwo w zabawach przed ukończeniem 18–19 
lat. Młoda dama na przyjęciu traktowana była w charakterze panny na wydaniu, co 

94  Полное собрание законов и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи, 
t. XI, nr 8680.

95  Д. Благово, op.cit., s. 155.
96  J. Łotman, Rosja i znaki..., s. 103.
97  Е.А. Нарышкина, Мои воспоминания, Санкт-Петербург 1906, s. 82 (tłum. K.K.).
98  В. Михневич, Русская женщина..., s. 64.
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ją postarzało99. W takim wieku starsza córka B. Gołowiny zaczęła się pojawiać na 
balach, „gdzie była przyjęta z ogromną życzliwością, jakiej może oczekiwać dobrze 
wychowana i rozsądna młoda panna”100.

Wkroczeniu w życie salonowe stolicy, od którego zależały przyszłe losy panny, 
przypisywano niemałe znaczenie. Strach przed popełnieniem nietaktu, ośmiesze-
niem się paraliżował szlachcianki. Opis balu we wspomnieniach K. Suszkowej po-
zwala na dokładne odtworzenie emocji towarzyszących pannie podczas pierwszego 
wyjazdu z domu: 

Wszedłszy na jasno oświetloną salę, pociemniało mi w oczach i zadzwoniło w uszach; cała 
zadrżałam […]. Kiedy usiadłam i ogarnęłam wzrokiem salę, byłam gotowa choćby zaraz 
opuścić bal i z radością wrócić do domu, gdyż nie znałam ani jednej damy czy panny, a wśród 
mężczyzn był tylko jeden mój znajomy101.

Bardziej spontaniczna w zachowaniu prowincjonalna szlachcianka zachowała w tym 
wypadku większy dystans, zwłaszcza gdy bal odbywał się w jej środowisku. Z. Kap-
nist-Skalon pisała:

Trudno opisać to wrażenie, jakie czułam, wchodząc na wielką, oświetloną salę, wypełnio-
ną tłumem ludzi. […] W tym momencie poczułam, że jestem w siódmym niebie. […] Od 
brzmienia muzyki, od blasku światła kręciło mi się w głowie. Wbrew oczekiwaniom dużo tań-
czyłam, chociaż nie miałam znajomych, lecz zapraszano mnie, prawdopodobnie dlatego, że 
byłam córką gospodyni balu. Krótko mówiąc, byłam kompletnie zachwycona i miłe wrażenie 
z tego cudownego balu na długo zachowało się w mojej pamięci102.

Przygotowania do balu pochłaniały całe popołudnie. Po nałożeniu sukni, 
w dolnej części podtrzymywanej przez sztywną, krynolinową konstrukcję, w górnej 
– mocno zaciśnięty gorset, krzątające się wokół panny pokojówki dbały o makijaż, 
kolejno upiększając brwi, usta, policzki, szyję, dekolt oraz naklejając liczne musz-
ki. Specjalna niska szafa z otworem w górnej części zapobiegała zniszczeniu stroju 
podczas procedur związanych z układaniem włosów. Szlachcianka siadała więc we 
wnętrzu szafy na krześle w ten sposób, by jej głowa wystawała przez otwór na ze-
wnątrz103. O owych dziwactwach mody O. Sienkowski pisał: 

opowiedziałbym o wszystkich tajemnicach, wszystkich zamiarach i myślach panien, gdyby 
ktoś zaczął mi tak targać włosy, napinać je razem ze skórą, mocno zasznurowywać gorset […], 
przyklejać do twarzy pokręcone kosmyki włosów, wbijać we włosy czarne szpilki, kłuć mnie 
zewsząd szpilkami, zapinać w ciasny żelazny gorset i wbijać moje stopy w wąskie i krótkie 
pantofl e104.

99  Д. Благово, op.cit., s. 155.
100  В.Н. Головина, op.cit., s. 291.
101  Е. Сушкова, op.cit., s. 65–66.
102  С.В. Капнист-Скалон, Воспоминания [w:] Записки и воспоминания русских женщин XVIII–первой 

половины XIX века, red. А.Н. Сахаров, Москва 1990, s. 336.
103  Ю.С. Рябцев, История русской..., s. 158–159.
104  О.И. Сенковский, op.cit., s. 310.
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Z nadejściem klasycyzmu nastąpił zwrot ku lekkości i prostocie w ubiorze. Na 
pierwszy dorosły bal szlachcianka ubierała zwykle lekką, białą sukienkę ze skrom-
nym dekoltem, ograniczając biżuterię do sznura pereł. „Moja suknia była z białego 
muślinu, w stylu greckim […], z ogromną kokardą na piersi; wydawało mi się, że nikt 
nie mógł być wystrojony ładniej ode mnie”105, wspominała K. Suszkowa swą pierw-
szą suknię balową. Z kolei E. Naryszkinie z tej okazji uszyto białą, tiulową sukienkę, 
niezwykle wystawną, ale przewiewną. Okazały ubiór wprawił młodą pannę w wesoły 
nastrój106. Podobne suknie w stylu greckim zaprojektowano dla córek E. Jankowej, 
gdy rodzice zdecydowali, iż nadszedł odpowiedni czas, by zaprezentować je światu: 
„Gruszeńka miała dwadzieścia lat, […] a Linoczka rozpoczynała osiemnasty rok 
życia. Jednej i drugiej uszyłam takie same białe, krepowe sukienki z białymi kwiatami 
na biuście”107. 

Suknię balową zakładano nie więcej niż jeden raz–dwa razy. Preferowano stroje 
w jasnych kolorach, ozdabiane sztucznymi lub naturalnymi kwiatami, których sto-
sowanie było niezwykle ryzykowne, jako że strój mógł w mgnieniu oka stracić swój 
wytworny charakter. Anna Tiutczewa, córka poety i dama dworu imperatorowej 
Marii Aleksandrowny, opisując jeden z balów, zauważa: „Zdążyłam zrobić zaledwie 
20 kroków w tłumie, a z kwiatów pozostała tylko bezkształtna masa”108.

1.4. Bal – między przyjemnością a męczącym obowiązkiem

Wieczorne przyjęcia zajmowały centralne miejsce w życiu każdej niezamężnej szlach-
cianki i były zarazem sposobem na życie kobiet zamężnych. Dla dam tego okresu 
te „niezliczone przyjęcia, salony, spektakle domowe, bale, maskarady, spacery […] 
stanowiły sens życia; były niezbędnym dla ich życia powietrzem”109.

Bal zmuszał do prowadzenia nocnego trybu życia, odpoczynku w biały dzień, 
gdyż kolejnego wieczoru należało ponownie zaszczycić towarzystwo swoją obec-
nością. Petersburski dom Smirnowych goście zwykle opuszczali koło trzeciej nad 
ranem, po wcześniejszym spożyciu kolacji110. A. Smirnowa-Rosset skarżyła się: „Tej 
zimy nie było końca wieczorom i balom: bawiliśmy się u hrabiny Lawal, Suchozaniet, 
Razumowskiej […] dwa razy w tygodniu”111. W te nieliczne dni, gdy gospodyni nie 
dawała przyjęć w swym domu i sama nie uczestniczyła w balach proszonych, nad 
lekturą książki zasypiała ze zmęczenia na kanapie112. W marcu 1804 roku M. Wilmot 
w liście do ojca pisała o rosyjskich balach wydawanych codziennie, czasem do pięciu 
tego samego dnia, tak że nie sposób było uczestniczyć we wszystkich: „Wczoraj 

105  Ibidem, s. 65.
106  Е.А. Нарышкина, op.cit., s. 135.
107  Д. Благово, op.cit., s. 187.
108  А.Ф. Тютчева, При дворе двух императоров. Воспоминания и фрагменты дневников фрейлины двора 

Николая I и Александра II, Москва 1990, s. 250 (tłum. K.K.).
109  Л. Третьякова, Мои старинные подруги, Москва 2004, s. 300.
110  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 165.
111  Ibidem, s. 300.
112  Ibidem, s. 185.
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byłam na jednym balu, dziś idę na kolejny, w niedzielę – na maskaradę, a w każdy 
wtorek – na bal w Zgromadzeniu Szlacheckim”113. 

Przyjęcia były pociągającym, ale jednocześnie męczącym obowiązkiem: „Jest 
czwarta po południu, a ja dopiero wstałam z łóżka, gdyż tak byłam zmęczona po 
balu”114 – skarżyła się A. Kern. Maria Wołkowa pisała:

W zeszłym tygodniu zrezygnowałam z dwóch balów, aby oszczędzić swoje siły na wieczorne 
przyjęcia, gdzie moja obecność była obowiązkowa. W sobotę przetańczyłam do piątej u Obo-
leńskich, a wczoraj do trzeciej u Golicyna. […] Oznajmiłam matce, że brakuje mi sił, aby 
wszędzie bywać. […] Moje zdrowie szwankuje. Tańczysz walca lub mazura, a potem przez pół 
dnia leżysz w łóżku ze zmęczenia115.

Ciotka K. Suszkowej nie dopuszczała do siebie myśli, by młoda panna mogła być 
chora, i dlatego nie pozwalała jej leżeć w łóżku i chodzić bez gorsetu, gdy ta źle się 
czuła. Za pomocą różu ukrywała przerażającą bladość twarzy swej podopiecznej, 
siłą zawoziła ją na bale, zmuszając do tańczenia, podczas gdy chora ledwo powłó-
czyła nogami116. 

Obowiązek bywania na balach dotyczył również członkiń rodziny carskiej oraz 
kobiet w ciąży. Prowadzony przez imperatorową Marię Fiodorowną tryb życia mógł 
się okazać dla niej śmiertelny: „codzienne bale i wieczory są dla niej niebezpieczne. 
Ale tutaj należy się nieustannie bawić lub umierać ze smutku – innego wyjścia nie 
ma”117, pisał Astolphe de Custine. Z kolei w liście do Pawła Naszczokina A. Puszkin 
opisuje stan zdrowia swej żony, która otarła się o śmierć po utracie podczas balu 
swego nienarodzonego dziecka118. Przechłodzenie organizmu po serii tańców w wy-
padku niejednej z dam prowadziło do przeziębienia lub zapalenia płuc: „W roku 
bieżącym wiele osób przypłaciło zdrowiem bale. Biedna księżna Szachowskaja jest 
niebezpiecznie chora. […] Umiera mała hrabina Bobrińskaja na skutek przeziębie-
nia, które złapała podczas balu”119. 

Pomimo ciągłego zmęczenia szlachcianek przyjęciami życie bez nich wydawało 
się puste. W 1829 roku K. Suszkowa odnotowała, że bale urządzano jeden za dru-
gim, przez co wszystkie dni z wyjątkiem sobót były zajęte. Jednak dla niej ten jeden 
dzień bez tańców był ciężki i smutny. W innym miejscu memuarystka podkreśla 
wagę balów i przyjęć, najważniejszych elementów życia kulturowego Rosjan tamtych 
czasów: „Wszyscy się zestarzejemy, pokryjemy zmarszczkami – to nieuniknione, jeśli 
dożyjemy do starości; nie będzie mi szkoda mojej niezwykłej urody, ale na pewno 
będzie mi żal tych walców i mazurów”120. 

113  Письма сестер..., s. 250.
114  А.П. Керн, op.cit., s. 188.
115  М.А. Волкова, Грибоедовская Москва в письмах к В.И. Ланской, „Вестник Европы” 1875, t. Х, 

s. 221 (tłum. K.K.).
116  Е. Сушкова, op.cit., s. 120.
117  А. де Кюстин, Николаевская Россия, Москва 1997, s. 125.
118  А.С. Пушкин, Роман в письмах [w:] idem, Собранные сочинения: в 10 тт., Москва 1975, t. 15, s. 116.
119  М.А. Волкова, op.cit., s. 225.
120  Е. Сушкова, op.cit., s. 93.
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2. Nowe tendencje w rosyjskiej modzie XVIII i początku 
XIX wieku

2.1. Strój szlachcianki w XVIII i na początku XIX wieku 
Moda to naśladownictwo danego przykładu, zaspokajające pragnienie adaptacji społecznej: 
wiedzie jednostkę drogą, którą podróżują wszyscy, dostarcza ogólnych przesłanek sprawiają-
cych, że zachowanie każdej jednostki staje się kolejnym przykładem. Zarazem w nie mniej-
szym stopniu zaspokaja pragnienie zróżnicowania, tendencję ku odmienności, pragnienie 
zmiany i przeciwieństwa – z jednej strony poprzez stałą zmianę treści, nadającą dzisiejszej 
modzie piętno indywidualne w przeciwieństwie do mody dnia wczorajszego i jutrzejszego, 
a z drugiej strony poprzez zróżnicowanie mody w zależności od klas społecznych121.

Zatem moda stanowi jedną z wielu form życia, za pomocą których staramy się połą-
czyć w jednolitej sferze działalności tendencję ku społecznemu ujednoliceniu i prag-
nienie jednostkowego odróżnienia się i zmiany.

Moda jako zjawisko socjologiczne, pojmowana w sposób współczesny, zawitała 
do Rosji w XVIII wieku. Obejmowała styl życia, sposób ubierania się i światopo-
gląd. Wymogi mody stały się rygorami, a przestrzeganie ich było czymś więcej niż 
obowiązkiem. Brak wstydu nie był tak gorszący jak brak stylu, brak urody nie szpecił 
tak jak niemodny strój.

Wprowadzenie europejskich obyczajów do życia szlachty za panowania Piotra I 
wymagało zmiany starych form ubierania się. Wdrażaniu do codzienności europej-
skiego stroju miały służyć rozporządzenia państwowe122. Zgodnie z postanowieniem 
cara damy powinny były nosić wąskie, przylegające do ciała gorsety, szerokie, usztyw-
niane spódnice, peruki oraz pantofl e na wysokich obcasach. Największa odpowie-
dzialność za tworzenie nowego ubioru została nałożona na nadwornych krawców 
oraz niezależne pracownie krawieckie. Niektórzy z nich nie umieli, a jeszcze inni nie 
chcieli szyć strojów według nowych wzorców. W celu przyspieszenia procesu odno-
wienia garderoby rosyjskich wyższych warstw społecznych w 1700 roku postawiono 
przy bramie Kremla manekiny ubrane zgodnie z zasadami nowej mody. Obok nich 
zawisło rozporządzenie cara regulujące tę kwestię123. 

Historię mody rosyjskiej w XVIII wieku możemy rozpatrywać jako jedną z pierw-
szych prób zbliżenia Rosji do zachodniej cywilizacji. Rosyjska kobieta, naśladow-
niczka mody europejskiej, uczestniczka życia salonowego, miała się stać skuteczną 
siłą napędową w procesie transformacji kulturowych. Car wiedział, że tylko kobieta 
ze względu na swoją słabość do rzeczy pięknych i zaangażowanie w życie towarzy-
skie może wpłynąć na przyspieszenie przeprowadzanych reform.

121  G. Simmel, Filozofi a mody [w:] P. Sztompka, M. Kucia, Socjologia. Lektury, Kraków 2005, s. 272–273.
122  Б.Х. Миних, Очерк, дающий представление об образе правления Российской Империи [w:] Воспомина-

ния об эпохе дворцовых переворотов (1700-е–1760-е годы), Ленинград 1991, s. 37.
123  Е.В. Политковская, Как одевались в Москве и её окрестностях в XVI–XVIII веках, Москва 2004, 

s. 145.
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Już w 1704 roku wewnętrzna oprawa ślubu bojara Iwana Gołowina i Aleksan-
dry Szeremietiewej nie przypominała czasów przedpiotrowych. Stroje młodej pary 
w pełni odpowiadały wzorcom niemieckim. Białą suknię narzeczonej pokrywał zło-
ty haft, a jej głowę, zamiast tradycyjnego czepca (kika), zdobiła niemiecka fryzura 
zwieńczona brylantami i koroną124. Z drugiej strony w 1716 roku hanowerski rezy-
dent Fridrich Weber miał okazję spotkać w Moskwie wiele zdumiewająco pięknych 
kobiet, hołdujących starej tradycji, dawnym obyczajom i nawykom. Moskiewskie eli-
ty, ubrane według mody niemieckiej, na wierzch nakładały staroruską odzież125.

Na początku XVIII wieku garderoba kobieca podporządkowana została tren-
dom mody niemieckiej i węgierskiej. Ubiór szlachcianki składał się ze spódnicy oraz 
gorsetu, na które nakładano dodatkowo niezapinaną suknię126. Szczególnie istotnym 
detalem kostiumu był sztywny gorset. Po raz pierwszy pojawił się w szesnastowiecz-
nej Hiszpanii, by szybko stać się obowiązkowym elementem stroju w wielu krajach 
Europy. Wykonany z drewnianych listewek i fi szbin szkielet gorsetu stwarzał moż-
liwość uzyskania „talii osy”, nadając całej fi gurze dumny wygląd. Choć przez męż-
czyzn uważany za atrakcyjny, okazał się szkodliwy dla zdrowia kobiet. Odpowiednio 
ściągnięty utrudniał oddychanie i nierzadko był przyczyną omdleń młodych dam. 
Ściśnięte gorsetem żebra zmniejszały objętość klatki piersiowej, pojemność płuc 
oraz sprzyjały poronieniom. Zapięcie z tyłu gorsetu uniemożliwiało jego właściciel-
ce samodzielne rozbieranie się. Dlatego przy jego nakładaniu asystowały służące. 
Uwięziona w nim szlachcianka mogła ledwo oddychać, poruszać się, odczuwając 
przy tym ogromny ból. Nieszczęsna ofi ara mody prowadziła dyskusje, śmiała się 
i żartowała, nie okazując przy tym swego cierpienia. Przez głowę nie mogła jej prze-
mknąć myśl o zerwaniu z siebie tego narzędzia tortur, gdyż rezygnacja z niego mogła 
odsłonić niedoskonałości jej fi gury127.

Wąski gorset kontrastował z ogromnymi spódnicami, usztywnianymi za pomocą 
specjalnych konstrukcji szkieletowych. Składały się one z kilku obręczy, których ob-
wód zmniejszał się ku górze. Konstrukcje pokrywano lekką, bawełnianą lub jedwab-
ną, tkaniną, w pasie umocowując je taśmami128. W Rosji zimowe spódnice szlach-
cianek przepikowywano watoliną: cienkie, szerokie spódnice dobrze sprawdzały 
się w ciepłej Francji, natomiast rosyjskie warunki klimatyczne wymagały noszenia 
odzieży wielowarstwowej. Ogrom spódnicy wpływał na pozorne zmniejszenie głów, 
czesanych w drobne przylegające do głowy loczki, i klatek piersiowych mocno za-
ciskanych w gorsety. Cała sylwetka zyskiwała w ten sposób subtelne, choć sztuczne 
proporcje129. 

124  К. Бруин, Путешествие через Московию, Москва 1873, s. 156.
125  Записки Вебера..., s. 1381.
126  Ю. Каштанов, Русский костюм с Древней Руси до наших дней, Москва 2005, s. 11–12.
127  Ю.А. Елец, Повальное безумие. К свержению ига мод, Новосибирск 2006, s. 37.
128  Ю. Каштанов, op.cit., s. 12.
129  Е. Szyller, Historia ubiorów, Warszawa 1960, s. 183.
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Wierzchnia suknia rosyjskich szlachcianek XVIII wieku – la robe – przyjęła na 
siebie funkcje opaszni (luźny kaftan) i letników. La robe świadczyła o bogactwie oraz 
pozycji społecznej kobiety. Odświętne suknie dam zdobiły liczne kamienie szlachet-
ne, srebrny i złoty haft. W latach 30. XVIII wieku angielski poseł Klaudiusz Rondo 
pisał: „Trudno mi wyrazić, do jakiego stopnia dochodzi przepych dworu w dziedzi-
nie ubioru; bywałem na wielu dworach, ale nigdzie nie widziałem takiej ilości zło-
tego i srebrnego galonu naszytego na sukniach, takiej obfi tości złotych i srebrnych 
tkanin”130. Matka księżnej K. Daszkowa, hrabina Woroncow, kobieta wyjątkowo za-
można, posiadała mnóstwo drogocennych kamieni i pereł. „Księżna słyszała, że 
kwiaty na jednej z jej sukien były wyszywane perłami i kiedy je ozdabiano, to perły 
odmierzano w pintach”131. Stroje kobiece szyto najczęściej z wzorzystych jedwabi, 
z tkanin utrzymanych w jasnych i pogodnych kolorach o subtelnie zestawionych 
odcieniach. Wykończenie sukni stanowiły, doszyte do wąskich rękawów, koronkowe 
falbany. Obok la robe istniały również inne, mniej wytworne odmiany sukni wierzch-
niej – kuntysz oraz samara132. 

W liście do swojej przyjaciółki z Anglii z 1734 roku Jane Rondo w następujący 
sposób opisuje wygląd rosyjskich szlachcianek: 

Damy miały na sobie stroje złożone z białego gorsetu, wykonanego z delikatnego nakroch-
malonego muślinu ze srebrnymi kwiatami i pikowane spódnice w różnych kolorach. […] Ich 
fryzury wykonane były z własnych, krótko ostrzyżonych włosów, poskręcanych w wielkie 
naturalne loki133.

Nowe fryzury nie do poznania zmieniły wygląd rosyjskich szlachcianek. Zamęż-
ne Rusinki czasów przedpiotrowych nosiły obowiązkowe nakrycie głowy. Od wieku 
XVIII odsłonięte włosy dam układano w różne dziwaczne fryzury. Uczesanie o na-
zwie „fontange”, z mocno poskręcanych włosów, ozdobione kwiatami i koronką, 
po raz pierwszy zaprezentowane przez jedną z francuskich faworytek Ludwika XIV 
o nazwisku Fontange134, szczególnie przypadło do gustu rosyjskim szlachciankom. 
W czasach Piotra Wielkiego w całej Moskwie była tylko jedna osoba potrafi ąca cze-
sać damy zgodnie z kanonami nowej mody, przekonywał książę M. Szczerbatow. 
W celu realizacji licznych zamówień stołecznych panien przed assamblejami fryzjer 
rozpoczynał pracę kilka dni wcześniej. Brak odpowiedniej liczby wykwalifi kowanych 
fryzjerów zmuszał szlachcianki do spania na siedząco na dwa lub trzy dni przed uro-
czystością, by podczas snu droga i modna fryzura nie uległa zniszczeniu. Fachowo 
wykonana mogła zdobić głowę damy nawet przez kilka tygodni135.

130  Е. Суслина, Повседневная жизнь русских щеголей и модниц, Москва 2003, s. 156.
131  Письма сестер..., Москва 1987, s. 238.
132  Е.В. Политковская, op.cit., s. 154–155.
133  Д. Рондо, Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к её приятельнице в Англию [w:] Воспоми-

нания об эпохе дворцовых переворотов (170-е–1760-е годы), Москва 1991, s. 219 (tłum. K.K.).
134  Е. Суслина, op.cit., s. 168.
135  М. Щербатов, О повреждении нравов в России, Москва 1985, s. 17.
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Forma fryzur zmieniała się i nierzadko wymagała użycia cudzych włosów. Już za 
panowania Piotra I zapotrzebowanie na doczepiane włosy wzrosło do tego stopnia, 
że do wielu zakątków Rosji rozsyłano listy wyrażające chęć kupna długich włosów 
chłopek136. 

Ikona osiemnastowiecznego rosyjskiego świata mody, Elżbieta Pietrowna, za-
szczepiła w swych poddanych pragnienie posiadania sukien sprowadzanych wprost 
z Paryża, Wiednia czy Londynu. Szlachcianka stawiała sobie jeden cel: być nie gorzej 
ubraną od innych, co w rzeczywistości oznaczało: dysponować większą liczbą wspa-
niałych koronek, sukien czy kapeluszy od tej znajomej, która posiada najdroższe 
suknie, wyjątkowe koronki i wytworne kapelusze. Obecność na balu w eleganckiej 
sukni stanowiła jeden z najbardziej skutecznych sposobów zdobycia uznania i przy-
chylności towarzystwa. W złym tonie było ponadto dwukrotne nałożenie na bal 
jednej i tej samej sukni. Dlatego arystokratki posiadały setki strojów przeznaczonych 
na różne okazje. 

Suknie carowej Elżbiety Pietrownej były wzorem do naśladowania dla dam po-
łowy XVIII wieku. Żadna kobieta w kraju nie miała prawa być ubrana lepiej niż 
imperatorowa, gdyż mogła ściągnąć na siebie jej gniew. 

Nikt nie śmiał ubierać się i czesać tak, jak robiła to carowa. Elżbieta Pietrowna sprawowała 
szczególną pieczę nad strojami i wyglądem dam dworu; w 1748 roku wydała prawne rozpo-
rządzenie, aby wszystkie damy czesały się jak za dawnych czasów; włosów z tyłu głowy nie 
wolno podpinać do góry137.

Na swój własny użytek sprowadzała z Europy zarówno drogie tkaniny na suknie, ko-
ronki, pończochy, rękawiczki, buty, jak i dostępne wówczas kosmetyki. Pierwsza ko-
bieta Rosji przebierała się pięć razy w ciągu dnia. Cztery tysiące sukien imperatorowa 
straciła podczas pożaru Moskwy w 1753 roku138. Pomimo to, umierając, pozostawiła 
po sobie jeszcze piętnaście tysięcy sukien i kilka tysięcy par butów139. 

Dzięki ciepło przyjętemu przez rosyjskie szlachcianki stylowi rokoko suknie 
osiągnęły rekordowo duże rozmiary. Na szkielet nakładano jedną albo dwie spód-
nice. Wierzchnia była z przodu rozcięta i szeroko rozchylona, co pozwalało na uka-
zanie wspaniałej dekoracji z przodu spódnicy wewnętrznej, odznaczającej się boga-
ctwem kompozycji i wyjątkowo lekkim, wytwornym charakterem. Dekolt ozdabiano 
sztywno sterczącymi pomarszczonymi delikatnymi koronkami. Suknie w stylu roko-
ko szyto zarówno z gładkich, jak i wzorzystych tkanin140. Jubiler Pauzier wspominał: 

Stroje są tam bardzo bogate […]; damy dworu ubierają zdumiewająco dużo brylantów. Damy 
mniejszego pokroju mają na sobie brylanty wartości 10–12 tysięcy rubli. Nawet w dzień po-
wszedni nie wyjeżdżają z domu bez ozdób i nie wydaje mi się, aby wśród wszystkich monar-

136  Е. Суслина, op.cit., s. 168.
137  А.А. Васильчиков, op.cit., s. 62.
138 Pamiętniki cesarzowej Katarzyny II..., s. 132.
139  Е. Зубова, Е. Кузина, Великие женщины России, Москва 2006, s. 48–49.
140  Por. М.И. Пыляев, Старый Петербург..., s. 450–451.
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chiń europejskich była chociaż jedna, posiadająca więcej kosztownych klejnotów niż rosyjska 
Imperatorowa141.

Zmiana stylu życia rosyjskiej szlachty, częste wizyty znajomych i sąsiadów wy-
magały od kobiety stosownego ubioru w ciągu całego dnia. Garderoba zarówno 
petersburskich, jak i prowincjonalnych szlachcianek składała się z dużej liczby su-
kien, które od drugiej połowy XVIII wieku dzieliły się ze względu na przeznaczenie. 
W godzinach rannych szlachcianki nosiły suknie poranne. Przed południem dama 
przebierała się w suknię domową z liczbą ozdób ograniczoną do minimum. Wycho-
dząc z domu, należało nałożyć suknię wizytową142.

Stałymi elementami ubioru szlachcianek były chusty i peleryny143. W Rosji ich 
narzucanie podyktowane było względami estetycznymi oraz warunkami surowego 
klimatu. Zachodnioeuropejska moda na noszenie ubrań z cienkich i delikatnych tka-
nin nie zawsze sprawdzała się w Rosji. Dlatego obowiązkowym elementem ubioru 
pań stają się pończochy: bawełniane i wełniane na co dzień oraz jedwabne, przezna-
czone na wyjątkowe okazje. Są one przeważnie różnokolorowe, czasem posiadają 
haft. Białe ażurowe pończochy bogato zdobione eleganckim ornamentem i haftem 
stanowią marzenie każdej niezamężnej panny.

W połowie XVIII wieku władza państwowa wydaje kolejne rozporządzenia ogra-
niczające przepych w ubiorze. W marcu 1742 roku wprowadzono ustawę zabrania-
jącą rosyjskim i zagranicznym kupcom handlu brokatem oraz złotymi i srebrnymi 
tkaninami bez wiedzy imperatorowej144. W grudniu tego samego roku wchodzi w ży-
cie zakaz noszenia „bogatych sukien zdobionych złotem i srebrem […]”145 oraz po-
zwolenie „noszenia koronek jedynie damom z pierwszych pięciu klas”146. Rosyjskim 
fabrykom nie zezwolono na produkcję złotego oraz srebrnego brokatu. Wyjątek 
stanowiły zamówienia Cerkwi. Na właścicielki „bogatych sukien” w całej Rosji na-
łożono obowiązek ich ostemplowania, a nowych „bogatych sukien” nie pozwalano 
szyć. Za nieprzestrzeganie tego przepisu groziły kary pieniężne147. Ustawa o suk-
niach na dworskie maskarady z 2 grudnia 1743 roku zobowiązywała, by „na ma-
skarady jeździć w odpowiednim stroju, a nie jeździć w kacabajach, półkożuszkach 
i kokosznikach”148.

Ozdabiane piórami, sznurami pereł, sztucznymi kwiatami i wstążkami fryzury 
mocno pudrowano i namaszczano pomadą, by sztywno trzymały się na głowie. „Jej 
głowa – pisze Jean-Louis Favier o carycy Elżbiecie Pietrownie – była zawsze obcią-
żona brylantami, a włosy zwyczajnie zaczesane do tyłu, zebrane i związane na wierz-

141  Русский быт..., s. 328–329.
142  Е. Суслина, op.cit., s. 176.
143  Д. Благово, op.cit., s. 7.
144  Полное собрание законов..., t. XI, nr 8524, art. 587.
145  Ibidem, nr 8680, art. 895.
146  Ibidem.
147  Ibidem, nr 8680, art. 895.
148  Ibidem, nr 8827, art. 955.
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chołku różową wstążką z długimi końcami. […] Żadna inna kobieta w imperium nie 
miała prawa czesać się tak jak ona”149. Podstawą uczesania mogły być własne bujne 
włosy lub peruka, wytwarzana z włosia końskiego, nici, wełny, a czasami ze szkla-
nych włókien. Poszczególne pasma włosów peruki, wspartej na stelażu, skręcano 
w loki, by następnie osadzić ją na głowie.

Modne fryzury i ich oryginalne nazwy popularyzowały żurnale, prezentujące 
mnóstwo czasami bardzo dziwnych modeli uczesań, np. fryzura w kształcie okrętu 
z rozwiniętymi żaglami150, fi gura z teatrem w miniaturze czy fryzura przedstawiająca 
góry i doliny151. 

Krynoliny152, obecne w Rosji od lat 70. XVIII wieku, nie tylko nie zmniejszały 
szerokości spódnicy, ale rozszerzały ją dodatkowo po bokach. Po raz pierwszy kry-
noliny pojawiły się we Francji na scenie teatru na początku XVIII wieku, a przez kil-
ka kolejnych dziesięcioleci nadawały specjalny charakter sylwetkom kobiecym. Były 
one kontynuacją usztywnień znanych już w XVI i XVII wieku w modzie kobiecej153. 

Wykończenie stroju szlachcianki tego okresu stanowiły wstążki i kokardy. Naszy-
wano je na dolnym brzegu sukni, rękawach oraz przy dekolcie. Tak zwana drabina 
z kokardek ozdabiająca gorset od talii aż do dekoltu zyskała szczególną popularność. 
Kolejne z nich od pasa wzwyż były coraz mniejsze, przez co talia wizualnie sprawiała 
wrażenie węższej niż w rzeczywistości154. Blask brylantów, wyrazistość granatowych 
i błękitnych szafi rów, delikatna zieleń szmaragdów i podniosłość malinowo-czerwo-
nych rubinów stanowiły idealne dopełnienie szytych, z drogich tkanin damskich su-
kien: „Brylanty, perły, złoto i srebro na carycy, damach dworu, żonach wielu dostoj-
ników, a nawet na mężczyznach przewyższały wszelkiego rodzaju wyobrażenia”155. 
Elegantki szczególnie upodobały sobie broszki oraz kolczyki w kształcie kokardek. 

W latach 70. XVIII wieku fryzury kobiece osiągnęły największe rozmiary – ich 
wysokość czterokrotnie przewyższała wysokość głowy, a jej objętość była równa 
ośmiu objętościom głowy. Dokładnie skonstruowane budowle, umacniane drucia-
nymi rusztowaniami obowiązywały głównie na balach, gdzie można było spotkać 
„stare i młode damy ze sztucznymi, gotyckimi wieżami na głowie, z lokami z cu-
dzych włosów […] i z papierowymi kwiatami”156. Aby fryzura sztywno trzymała 
się na głowie, stosowano wykonane ze złota lub srebra spinki w kształcie kwiatka. 
Ich długi trzon zakończony był w górnej części cienką sprężynką. Każdy, nawet 
najmniejszy ruch głowy powodował kołysanie się kwiatów i zachwyt towarzystwa. 

149  Ж.Л. Фавье, Русский двор в 1761 году, „Русская старина” 1878, t. 23, nr 10, s. 190 (tłum. K.K.).
150  М.И. Пыляев, Старый Петербург..., s. 448.
151  Е. Orlińska-Mianowska, Modny świat XVIII i początku XIX wieku, Lesko 2005, s. 114–117.
152  М.И. Пыляев, Старый Петербург..., s. 455.
153  Е. Szyller, op.cit., s. 183–184.
154  Е. Суслина, op.cit., s. 181.
155  Екатерина Великая по рассказу современника-немца, „Русский архив” 1911, ks. 2, wyd. 7, s. 330 

(tłum. K.K.).
156  О.И. Сенковский, Собрание сочинений. Вся женская жизнь в нескольких часах, Санкт-Петербург 

1858, t. 4, s. 338.
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Modne uczesania tego okresu nie należały do wygodnych157. Ogromne fryzury zdo-
bione strusimi piórami sprawiały wiele problemów swoim właścicielkom w domach 
z niskimi drzwiami, a także w małych karocach. Opowiadano o pewnej damie, która 
podczas balu przypadkiem dotknęła włosami żyrandola ze świeczkami. Wspaniała 
fryzura w jednej chwili spłonęła. 

Każdy element garderoby szlachcianki drugiej połowy XVIII wieku w pełni od-
powiadał modzie francuskiej. „Wszyscy tutaj naśladują Francuzów w modzie, oby-
czajach i manierach; wyjątek stanowi tylko sama caryca i jeszcze hrabia Potiomkin”158. 
Trzy dekrety Katarzyny II z 1782 roku miały na celu ograniczenie przepychu w mo-
dzie. Pierwszy z nich „O ubiorach dam przyjeżdżających na dwór” wymagał prosto-
ty garderoby, jednocześnie zakazując ozdabiania sukien złotym i srebrnym haftem 
oraz koronką szerszą niż 9 centymetrów oraz noszenia na włosach ozdób wyższych 
niż 9 centymetrów. Drugie rozporządzenie zobowiązywało szlachtę przyjeżdżają-
cą do stolicy do zakładania strojów w kolorach przypisanych ich guberni. Ostatnie 
– „O tym, w jakie święta jakie ubiory powinny nosić osoby obu płci” – zalecało na 
uroczyste okazje zakładać ubrania ze złotego i srebrnego brokatu, a na mniej uro-
czyste okazje – z jedwabiu i sukna159. Zgodnie z dekretem z 16 stycznia 1783 roku 
tkaniny produkowane w rosyjskich fabrykach należało opieczętowywać specjalnymi 
stemplami i jednocześnie karać tych, którzy zechcą przywozić, sprzedawać, kupować 
i nosić zagraniczne towary160. Ograniczenie przywozu z zagranicy towarów przemy-
słowych stymulowało rozwój rosyjskich produkcji i handlu.

Katarzyna II podjęła próbę reglamentacji uroczystych sukien dam dworu, na-
dania im cech narodowego charakteru. Współcześni carycy wspominali, że na bale 
nakładano „rosyjskie suknie, czyli suknie odświętne szczególnego charakteru”161. 
Warto zaznaczyć, że sama caryca pod koniec panowania nosiła szerokie suknie ze 
wspaniałymi rękawami, na wzór starodawnych rosyjskich strojów162. W 1791 roku 
gazeta „Magazyn Angielskiej, Francuskiej i Niemieckiej Nowej Mody” („Магазин 
английских, французских и немецких новых мод”) informowała, że 

na bale w uroczyste dni […] damy noszą: suknie rosyjskie z podwójnej tafty i różnych angiel-
skich i francuskich tkanin, wyszywane jedwabiem i kamieniami, ze spódnicami z jednakowego 
materiału; rękawy w tym samym kolorze, co spódnica; pasy na gorsecie wyszywane jedwabiem 

157  W Szlacheckim gnieździe babka Ławreckiego czesania i pudrowania włosów ścierpieć nie mogła: 
„Wsadzą ci na głowę – opowiadała, będąc staruszką – wojłokowy kołpak, włosy zaczeszą do góry, wy-
smarują sadłem, posypią mąką, nawtykają żelaznych szpilek; domyć się później trudno; a z wizytą bez 
peruki nie można, bo się obrażają; istna męczarnia”. I. Turgieniew, Szlacheckie gniazdo, Wrocław 1955, 
s. 69–70.

158  Д. Гаррис, лорд Мальмсбери, Россия в царствование Екатерины II, „Русский архив” 1874, ks.1, 
nr 6, s. 1485 (tłum. K.K.).

159  Полное собрание законов..., t. XXI, nr 15557, art. 790; Д. Благово, op.cit., s. 164; М.И. Пыляев, 
Старый Петербург..., s. 448.

160  Полное собрание законов..., t. XXI, nr 15635, art. 792.
161  Русский быт..., cz. 1, s. 64.
162  М.И. Пыляев, Старый Петербург..., s. 190, 217.
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lub kamieniami […], biust zakrywa chusta z włoskiego lub przezroczystego materiału, wykoń-
czona tasiemką i koronką163.

Na prowincję informacje na temat nowinek ze świata mody dochodziły ze znacz-
nym, nawet kilkuletnim opóźnieniem. Ubiór, maniery i zachowanie prowincjonal-
nych szlachcianek w znacznym stopniu odbiegały od tego, co prezentowały sobą 
petersburskie piękności164.

Rewolucja francuska przyniosła wiele zmian w świecie mody – zrezygnowano 
z gorsetów, krynolin i peruk. Propagatorka nowych trendów – Maria Antonina – gu-
stowała w angielskich sukniach chemise. Były one zapowiedzią wzorowanej na antyku 
mody na lekkie, batystowe i muślinowe ubiory165. W połowie lat 90., z nadejściem 
klasycyzmu, nastąpiły odrzucenie wszelkich krępujących ciało ubrań i zwrot ku lek-
kości, prostocie, naturalnym kształtom oraz bieli, ponieważ marmur, z którego wy-
kuto boginie, jest biały. I tak nadeszła maskarada trwająca około 10 lat. „Pewnego 
dnia wieczorem przyszłam do Wielkiej Księżnej. – pisała B. Gołowina – Miała ona 
na sobie białą suknię, którą wówczas nazywano grecką tuniką”166. W nowym ubiorze 
kobiecym, pojedynczej białej sukni uszytej z cienkiego materiału, linia pasa została 
podniesiona wysoko pod same piersi. Sukienka poszerzała się lekko od linii stanu167. 
Głęboko wycięte staniki zdobiły króciutkie rękawki. Wycięcie wykańczano pliską ze 
sznureczkiem, ściągającym brzeg tkaniny. Sukienki szyto z batystu, muślinu i popeli-
ny168. Nie nazywano ich nawet sukienkami, lecz koszulami – chemise. „W zeszłą środę 
na balu moja batystowa sukienka z haftowaną oblamówką […] wywołała ogólny 
zachwyt. Jej prostota i elegancja ujęły towarzystwo, niemalże uginające się pod cię-
żarem pereł i brylantów”169 – wspominała jeden z balów w 1804 roku M. Wilmot. 
Moda „grecka” wysmuklała sylwetkę, kładła nacisk na harmonię ogólnego kształtu 
i proporcji całej fi gury. Często na wzór greckich posągów damy wkładały na głowy 
opaski lub diademy i zarzucały lekkie szale. Zmieniły się nie tylko fason sukien, ale 
także ich długość. Początkowo odsłaniające całe buty, później uległy dalszemu skró-
ceniu do kostki.

Na gruncie rosyjskim moda klasycystyczna przyjęła się później niż w innych kra-
jach europejskich. Francuzi, ogarnięci duchem rewolucyjnym, krzyczeli za goszczącą 
w Paryżu B. Gołowiną, że suknie z trenem w stylu rokoko wyszły dawno z mody, 

163  Моды в России в 1791 году, „Русская старина” 1875, t. 12, s. 266 (tłum. K.K.).
164  Jedna z bohaterek powieści W. Sołoguba stwierdza: „przeraźliwie boję się prowincji i wyobrażam 

ją sobie jako coś potwornego. Jakie tam muszą nosić czepce i czapki – po prostu można umrzeć ze 
śmiechu, a jakie tam są modnisie – wszystkie w rączki całują”. В.А. Соллогуб, Повести. Воспоминания, 
Ленинград 1988, s. 496 (tłum. K.K.).

165  Е. Szyller, op.cit., s. 219–220.
166  В.Г. Головина, op.cit., s. 62.
167  Por. Д. Благово, op.cit., s. 223.
168  Por. Русский двор в 1792–1793 годах. Заметки графа Штернберга, „Русский архив” 1880, ks. 3, 

wyd. 11–12, s. 264.
169  Письма сестер..., s. 244.
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gdyż nie ma już paziów, którzy by je podtrzymywali170. Działalność francuskiej por-
trecistki Elisabeth Le Brun w Petersburgu w latach 1795–1801 sprzyjała szerzeniu 
się mody antycznej. Za jej radą na jednym z balów wszystkie damy pojawiły się 
w białych „antycznych” sukniach. Wkrótce nowa moda opanowała cały kraj171. 

O kobiecych sukniach przełomu XVIII–XIX wieku à la grecque E. Jankowa pisała: 
„Suknie były wyjątkowo nieładne: bardzo wąskie, linia talii pod pachami, z przo-
du noga widoczna od kostki, a z tyłu – ogon… Wszyscy naśladowali Francuzów, 
a Francuzi starali się na swój sposób przeinaczać odzież Rzymian, tuniki, nieomal po 
prostu koszule”172. Suknie greckie, zbyt cienkie i delikatne, by chronić damy w szcze-
gólnie surowym rosyjskim klimacie, były przyczyną licznych chorób i zgonów mniej 
odpornych na zimno szlachcianek. Dlatego szerokie uznanie zdobyły chusty oraz 
wełniane kaszmirowe szale, wytwarzane z wełny tybetańskich kóz. W niedługim 
czasie zaczęto je produkować w Rosji. Latem szlachcianki zarzucały na suknie szale 
z cienkich tkanin, zimą – wełniane173. „Zgodnie z tutejszą modą od rana do wieczora 
jestem owinięta w czarno-żółty jedwabny szal; księżna (K. Daszkowa) podarowała 
mi duży turecki szal, który kosztuje około 30 gwinei, a wydaje mi się, że w Anglii 
może kosztować 50–60”174 – wspominała M. Wilmot. Kiedy indziej mówi, że „wszy-
scy noszą szale, gdyż są one bardzo modne. […] Ja mam ich sześć. Trzeba przyznać, 
że ta moda jest nadzwyczaj wygodna. Szale mogą być ogromne – jeden koniec owija 
się wokół ręki, a drugi – puszcza w kierunku ziemi”175. Za czasów panowania Alek-
sandra I popularny stał się taniec z szalem.

Portrety kobiece autorstwa W. Borowikowskiego, N. Argunowa i innych świad-
czą, że w Rosji w latach 90. XVIII stulecia występowały szale oraz chusty, a które 
na początku kolejnego wieku przekształciły się z towaru luksusowego w nieodłącz-
ną część kobiecej garderoby również w środowisku miejskim i kupieckim. Trudno 
odnaleźć portret pierwszej połowy XIX stulecia, na którym nie fi gurowałby szal. 
W arystokratycznych rodzinach sztukę noszenia szali, tańczenia z chustą szlachcian-
ki przyswajały we wczesnym dzieciństwie.

Prostota i skromny charakter sukien greckich wymagały noszenia dużej liczby bi-
żuterii. Zakładano do nich perły, kolie, diademy, kolczyki, bransolety. Tymi ostatnimi 
ozdabiano ręce, nogi, a pierścieniami i sygnetami prawie każdy palec. Podczas balu 
2 lipca 1808 roku księżna Norowa 

na głowie miała dwie wstążki ozdobione brylantami, dwa brylantowe grzebienie i jeszcze coś 
w rodzaju brylantowego wieńca. W uszach – wspaniałe brylantowe kolczyki, na szyi – łań-

170  В.Г. Головина, op.cit., s. 277.
171  Ibidem, s. 81.
172  Д. Благово, op.cit., s. 167.
173  Ibidem, s. 7.
174  Письма сестер..., s. 227.
175  Ibidem, s. 238.
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cuszek z brylantami i nitki pereł, na piersi – broszki z brylantami, przy czym jedna broszka 
kosztowała nie mniej niż 2 tysiące funtów176.

Cudzoziemki zwracały uwagę na okazałość drogocennych kamieni noszonych przez 
damy w Rosji, często dobieranych bez gustu; stąd porównanie do witryny sklepów 
jubilerskich177. 

Choć z nadejściem nowego stulecia nastąpiły znaczne zmiany w modzie, idące 
w kierunku uproszczenia całej garderoby, to przygotowania do balu nadal pochła-
niały mnóstwo czasu i energii: 

służące, pokojówki, pomada, puder, herbata, kawa, brylanty, perły – wszystko postawione 
na głowie i wszystko w jednej ciasnej garderobie. […] Wyobraź sobie jak na podobieństwo 
mnóstwa motyli wyłaniających się z poczwarek, wychodzimy z domu w sukniach ze srebrnych 
koronek, z diamentowymi wstążkami we włosach i innymi cennymi drobiazgami178

– relacjonowała M. Wilmot. Analogicznie jak w XVIII wieku damy kompletowały 
pełne zestawy nowych greckich sukien na różne okazje, nieraz wydatkując na ten cel, 
jak np. matka K. Suszkowej, więcej, niż pozwalały na to ich przychody. „Mnie także 
ubierała jak laleczkę i brała prawie zawsze ze sobą na spacery, obiady i do teatrów”179 
– konstatuje memuarystka.

Wojna 1812 roku wywarła poważny wpływ na zmiany trendów w modzie rosyj-
skiej. Ze starej stolicy wypędzono francuskie modystki, rezygnując z naśladowania 
francuskiej mody. Jednocześnie nastąpił zwrot w stronę zapomnianego narodowego 
stroju rosyjskiego: 

Przez całą jesień u nas w Penzie starano się podkreślić patriotyzm nawet w najmniejszych 
drobiazgach. Damy przestały mówić po francusku. Wiele z nich zaczęło nosić sarafany i ko-
koszniki […]; spojrzawszy w lustro, doszły do wniosku, że taki strój im odpowiada i nieszybko 
się z nim rozstały180.

Piotr Wiaziemski wspominał występ księżnej E. Golicyny na balu moskiewskim 
w sarafanie i kokoszniku niedługo po zakończeniu wojny. Ze spokojem i dumą prze-
chadzała się księżna wśród dam wystrojonych w wytworne balowe suknie, spogląda-
jących na nią z ironiczną ciekawością, jak również sprawiających wrażenie, jakby nie 
rozumiały jej zachowania i całej złożoności sytuacji181.

Gorącym zwolennikiem stroju narodowego, po raz pierwszy wprowadzonego na 
osiemnastowieczny dwór przez Katarzynę II, był Mikołaj I, który uczynił sarafan 
i kokosznik ofi cjalnym strojem dworskim. Sarafany szyto z brokatu oraz aksamitu, 
a kokoszniki zdobiono kamieniami szlachetnymi. Po 1812 roku wrócono także do 

176  Письма сестер..., s. 395.
177  Ibidem, s. 220.
178  Ibidem.
179  Е. Сушкова, op.cit., s. 35.
180  Н. Марченко, Быт и нравы пушкинского времени, Санкт-Петербург 2005, s. 68 (tłum. K.K.).
181  Ibidem, s. 68–69.
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dawnych ozdób: szerokich bransolet, długich kolczyków oraz wstążek i innych do-
datków do włosów z mnóstwem pereł.

Klasycyzm zamieniony zostaje stylem empire, z charakterystycznym dla niego 
dążeniem do geometrycznej wierności i dokładności form, co znajduje oddźwięk 
w ewolucji stroju. Tendencja odchodzenia od wytwornej prostoty ubioru przełomu 
XVIII i XIX stulecia daje się zauważyć na początku lat 20. Miejsce delikatnych, pół-
przezroczystych bawełnianych i lnianych tkanin zajmują ciężkie jedwabie oraz weł-
niane materiały, znacznie lepiej odpowiadające surowym, geometrycznym formom 
sukni. Spódnica, lekko rozkloszowana po bokach i gęsto pomarszczona, zyskała for-
mę dzwonka. Zakładano ją na mocno nakrochmaloną halkę. Stanik sukienki łączy 
się ze spódnicą wszytym pasem, dobitnie wyznaczającym linię talii, która stopniowo 
opada. Do świata mody powraca gorset. Rękawy sukni przyjmują różne kształty: od 
krótkich, napuszonych, tzw. bufek, przez wąskie i długie, czasem zdobione w górnej 
części, a kiedy indziej podwójne – łączące krótką „bufkę” z wychodzącym z niej 
dolnym wąskim i długim rękawem. Suknia ulega skróceniu, traci lekkość. Suknie 
balowe, w przeciwieństwie do codziennych, są bardziej wydekoltowane, zazwyczaj 
z krótkimi bufi astymi rękawami. Szyje się je z delikatnych tkanin – tiulu, muślinu na 
atłasowym spodzie. Elementem zdobniczym takiego stroju był wspaniały haft złotą 
lub srebrną nicią, a jego uzupełnieniem – korale.

Wpływ romantyzmu, dostrzegalny w literaturze i malarstwie przełomu lat 20. 
i 30., w znacznie mniejszym stopniu dotknął stroju w Rosji, uwidaczniając się głów-
nie w zapożyczeniu poszczególnych elementów ubioru epoki średniowiecza oraz 
odrodzenia (np. formy rękawów), jak również „romantycznych” nazwach tkanin, 
fasonów i detali sukien.

O osobliwym kroju sukni kobiecej tego okresu decydowała w głównej mierze 
poszerzana spódnica, którą szyto z kilku prostych płacht materiału, zebranych 
w talii; mocno ściągnięty gorset z dużym dekoltem oraz napuszone rękawy, których 
szerokość osiągnęła apogeum w połowie lat 30. Przeważają suknie w „melancho-
lijnych” tonach: czarne, szare, liliowe o nieprawdopodobnych nazwach: zemdlałej 
żabki, zakochanej ropuchy, marzycielskiej pchły czy pająka planującego zbrodnię182.

W 1834 roku wydano rozporządzenie surowo reglamentujące krój, kolor, mate-
riał oraz charakter stroju galowego dam dworu. Jego dopełnienie stanowił kokosz-
nik. 25 marca 1834 roku w jednym ze swoich listów do Moskwy frejlina dworu Anna 
Szeremietiewa pisała o przygotowaniach do balu: 

Wszystkie będziemy w rosyjskich sukniach, to znaczy damy będą ubrane w coś w rodzaju sara-
fanów, ale z lekkiej tkaniny, a na głowie będą miały róże w kształcie kokosznika. Młode damy 
wystąpią w girlandach z białych róż. Imperatorowa też będzie w sarafanie. Później odbędzie 
się bal w Białej Sali Pałacu Zimowego183.

182  В.А. Верещагин, Памяти прошлого. Статьи и заметки, Санкт-Петербург 1914, s. 61–62.
183  Письма Анны Сергеевны Шереметевой, Архив села Михайловского, Санкт-Петербург 1902, t. 2, 

s. 40 (tłum. K.K.).
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Chociaż ustawa pomyślana była jako środek do walki z przepychem w ubiorze, suk-
nie dam wciąż zadziwiały wspaniałością i obfi tością ozdób. Ciekawą ocenę stroju 
daje w swoich wspomnieniach P. Diwow: 

Petersburg zajęty jest zmianami, jakie zaszły w strojach frejlin oraz dam dworu. Wymyślono, 
jak to mówią, nowy strój narodowy, który wymienione damy zobowiązane są nosić na uroczy-
ste okazje. Jest to coś w rodzaju sfrancuszczonego sarafanu184.

Charakter sukien nadwornych, których fason normował dekret 1834 roku, w ogól-
nym zarysie zachował się do 1917 roku. 

W odróżnieniu od przełomu wieków, gdy dyktatorem mody była arystokracja, 
w połowie XIX stulecia do tej roli pretenduje bogata burżuazja. Pogoń za krzykliwą 
okazałością doprowadziła do stworzenia złożonej damskiej garderoby, wyróżniają-
cej się przepychem drogich tkanin i zdobień, wystawiającej na pokaz pretensjonalne 
bogactwo nowej grupy społecznej.

W latach 20.–30. XIX wieku w modzie kobiecej następuje powrót do stylu ba-
rokowego. „Jedna taka suknia pojawiła się podczas wielkiego balu na eleganckiej 
damie, z rozcięciem z przodu wykończonym owalnymi zębami, obszytymi złotą ko-
ronką. Jesteśmy przekonani, że w sposób bardziej wytworny nie ubierano się na 
dworze Ludwika XIV!” – informowała w 1834 roku gazeta „Lektura do Czytania” 
(„Библиотека для чтения”)185. Dziewczętom radzono zakładać krepowe suknie, 
zdobione z przodu girlandami z kwiatów, ułożonych w kształcie dwóch rozchodzą-
cych się półokręgów, zwieńczonych na wysokości kolan dwoma bukietami róż, spod 
których wychodziły dwie wstążki idące do pasa. Sprawiało to wrażenie, jakby bu-
kiety wisiały na wstążkach. „Mieliśmy być przedstawieni wielkiemu księciu i wielkiej 
księżnej. Pierwszy raz w życiu miałam na sobie krynolinę i napudrowane włosy”186 
– wspominała B. Gołowina.

Gazeta „Magazyn Angielskiej, Francuskiej i Niemieckiej Nowej Mody” donosiła 
czytelnikom, że włosy należy czesać w małe i duże pukle; zwisające zbiera się i spina 
na wysokości uszu; na włosy nakłada się wstążki z piórami bądź biały lub kolorowy 
welon z piórami i kwiatami, a także girlandy z kwiatów187. W charakterze dodatków 
używano emaliowanych opasek pokrytych perłami lub brylantami. 

Taka opaska na główce, z dwoma bukietami róż lub innych kwiatów po obu stronach może 
rozkochać do szaleństwa nawet najbardziej skostniałego fi lozofa. Na podstawie doświadczeń 
wykazano, że wobec opaski z dwoma bukietami żadne serce nie pozostanie okrutne i nie-
wdzięczne188.

184  П.Г. Дивов, Из дневника П.Г. Дивова, „Русская старина” 1900, nr 4, s. 136 (tłum. K.K.).
185  „Библиотека для чтения”, Санкт-Петербург 1834, t. 3, s. 76–77 (tłum. K.K.).
186  В.Н. Головина, op.cit., s. 31.
187  Ю.С. Рябцев, Хрестоматия..., s. 139.
188  „Библиотека для”..., s. 77–78.
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Namiętna amatorka mody, hrabina M. Razumowska, każdą zagraniczną podróż wy-
korzystywała, by zaopatrzyć się w nowe stroje. Przejeżdżając przez Wiedeń w 1835 
roku, poprosiła swojego przyjaciela pracującego na granicy o ułatwienie jej przewo-
zu przedmiotów osobistego użytku.
– „Co zamierza pani przewozić? – zapytał.
– Nic takiego – odpowiedziała – trzysta sukien”189.

Europejska stolica mody, gdzie nie pierwszej młodości kobiety nosiły suknie 
w jasnych kolorach, była szczególnie bliska jej sercu. Zbliżająca się uroczystość ko-
ronacji Aleksandra Mikołajewicza wymagała zestawienia odpowiedniej garderoby. 
Osiemdziesięcioczteroletnia wycieńczona podróżą staruszka przybyła do Paryża 
późnym wieczorem, a następnego ranka spacerowała po swojej ulubionej ulicy Rue 
de la Paix. Wiedeńska przyjaciółka i rówieśnica – księżna Grasalkowicz – dowie-
dziawszy się o tym, jak szybko M. Razumowska załatwiła sprawy w Paryżu, krzyknę-
ła: „Nie pozostaje mi nic innego, jak jechać na dwa dni do Nowego Jorku”190.

W XVIII wieku do mody weszły pantofl e na wysokich obcasach (do 10 cm) 
zakończone spiczastymi noskami, by odtąd styl chodzenia dam mógł stać się bar-
dziej lekki i swobodny. Buty użytku codziennego szyto ze skóry, pantofl e na bale 
– z brokatu, atłasu i aksamitu, ozdabiając je klamerkami lub kokardami. Na uroczy-
ste okazje zamożne panny zakładały pantofl e na czerwonych obcasach wykańczane 
perłami i szlachetnymi kamieniami191. Były one oznaką przynależności kobiety do 
wyższych sfer192. Forma obuwia uległa transformacji dopiero pod koniec XVIII wie-
ku. Wówczas buty na wysokim obcasie zastąpiły pantofl e z płaską podeszwą z lekko 
wygiętymi noskami. 

2.2. Kosmetyki

XVIII stulecie bywa określane wiekiem porcelany. Damska i męska garderoba, 
sztuczne maniery – sposób chodzenia z wysoko uniesioną głową, sposób siadania 
i wstawania, gesty – całe życie szlachcianki przez swój styl zbliżone było do elegan-
ckich i wykwintnych porcelanowych dzieł sztuki. Śnieżnobiałe włosy i twarze por-
celanowych lalek z rumieńcami na policzkach i głębokimi dekoltami odsłaniającymi 
piersi stały się wzorem do naśladowania dla osiemnastowiecznych arystokratek. Po-
stać damy miała maksymalnie upodobnić się do porcelanowej fi gurki. Szlachcianka 
nie mogła nigdzie pojawić się bez makijażu, gdyż odbierano to jako brak szacunku 
w stosunku do osób, w których towarzystwie dama się znajdowała193.

Osiągnięcie śnieżnobiałej skóry stało się możliwe dzięki zastosowaniu pudru, 
który w Rosji zaczął być używany w drugiej połowie XVIII wieku. Wytwarzano 

189  М.И. Пыляев, Старая Москва, Москва 1990, s. 181 (tłum. K.K.).
190  Ibidem, s. 182.
191  Д. Благово, op.cit., s. 166.
192  Е. Суслина, op.cit., s. 156.
193  Д. Благово, op.cit., s. 24.
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go z mąki pszennej z domieszką barwników, dzięki którym zyskiwał odpowiedni 
odcień: różowy, jasnożółty, bezbarwny, waniliowy lub pomarańczowy. Pudrem po-
krywano twarz, szyję, plecy, ręce oraz fryzurę. Jego zadaniem było ukrycie opaleni-
zny i nadanie twarzy odpowiedniej bladości oraz zamaskowanie piegów. Używali go 
wszyscy,

a kobiety i dziewczęta na twarz dodatkowo nakładały róż. […] Rano nakładałyśmy mało różu, 
nie po to, aby coś ukryć, lecz by twarz nie była zbyt czerwona; ale wieczorem, szczególnie 
przed balem, należało nanieść więcej różu. Niektóre dziewczęta czerniły brwi i bieliły skórę, 
lecz to nie było akceptowane w dobrym towarzystwie, natomiast pudrowanie twarzy i szyi 
było koniecznością194.

Aby napudrować włosy, nie brudząc przy tym sukni balowej, należało wejść do 
specjalnej szafy z otworem na głowę195. Pokrywano nim również inne części cia-
ła: „hrabia Miatiuszkin, nader dziwaczna osobowość, po powrocie z Paryża kazał 
pudrować sobie plecy, przekonując, że tej modzie we Francji podporządkowują się 
najznamienitsi ludzie”196. Osiemnastowieczny makijaż zacierał różnicę wieku. Obfi ta 
warstwa pudru pozwalała staruszkom wyglądać młodziej, a młodym szlachciankom 
przeobrazić się w poważne damy.

Z nadejściem klasycyzmu następuje kres mody na pudrowanie ciała, z jednoczes-
nym zwrotem ku naturalności. Uzyskaniu młodego świeżego wyglądu po nieprze-
spanej nocy spędzonej na balu służyły kostki lodu: 

Każdego ranka otrzymuję kawałek lodu […] i jak prawdziwa Rosjanka pocieram nim policzki, 
co pozwala uzyskać ładny kolor twarzy. Wolę naturalne rumieńce od sztucznych, zwłaszcza 
jeśli robi się je na wzór moskiewskich dam. Ale nawet ich nawyk nakładania różu w nieogra-
niczonej ilości nie wydaje mi się tak dziwny, jak nieprzyjemny zwyczaj całowania się w oba 
policzki197

– wspominała M. Wilmot.

2.3. Metody rozpowszechniania mody

Częste zmiany w dziedzinie mody zrodziły potrzebę wynalezienia sposobu prezen-
tacji nowych strojów. W 1642 roku Francuzi opracowali znakomity sposób reklamo-
wania nowych modeli ubrań, tworząc lalkę wielkości człowieka, obdarzoną imieniem 
greckiej bohaterki Pandory, której zadanie polegało na podróżowaniu po całej Eu-
ropie w celu rozpowszechniania najnowszych trendów mody198. Tak zwana „duża 
Pandora” prezentowała ofi cjalne, państwowe stroje, a „mała Pandora” – ubrania 

194  Ibidem, s. 165–166.
195  Ю.С. Рябцев, История русской..., s. 158–159.
196  В.Н. Головина, op.cit., s. 101.
197  Письма сестер..., s. 234.
198  Е. Суслина, op.cit., s. 175.
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domowe. „Podróżowanie lalek było na tyle istotne, że nie mogła przeszkodzić im 
nawet wojna. Generałowie przerywali bitwy, by je przepuścić”199.

Obok Pandory ważną rolę w rozpowszechnianiu mody odgrywało malarstwo 
portretowe. Francuscy artyści z dużą dokładnością przekazywali w swych pracach 
detale strojów XVIII stulecia. W rosyjskim malarstwie portretowym przełomu 
wieków kultura szlachecka znalazła swoje odzwierciedlenie w dziełach Aleksego 
Antropowa, Iwana Argunowa, Fiodora Rokotowa, Dymitra Lewickiego oraz Wło-
dzimierza Borowikowskiego. Pokazują one, jak w ówczesnych czasach ubierała się 
arystokracja i w jakim stopniu wyszukane były stroje dam dworu. Wśród warstw 
wyższych głównymi propagatorami mody byli członkowie rodziny carskiej, arysto-
kracja, przedstawiciele dyplomacji oraz zagraniczni podróżnicy. Rozpowszechnianiu 
mody w Rosji sprzyjała działalność rosyjskich i zagranicznych kupców, właścicieli 
sklepów i zakładów krawieckich.

W drugiej połowie stulecia manekiny nie dotrzymują kroku zmianom zachodzą-
cym w modzie: po ich zawitaniu do Rosji poszczególne detale stroju wychodzą już 
z mody. Pomocne stają się więc almanachy oraz żurnale200. Od 1785 roku zaczyna 
ukazywać się „Gabinet Mody” („Кабинет мод”) – dwutygodnik z mnóstwem kolo-
rowych tablic, informator mody i wystroju wnętrz. Po sześciu miesiącach zmienia na-
zwę na „Magazyn Angielskiej, Francuskiej i Niemieckiej Nowej Mody” 201. „W Świe-
cie Mody cały czas jeszcze króluje jasnoczerwony kolor i jest to podstawowy kolor 
wstążek i nakryć głowy”202 – donosił 4 maja 1791 roku korespondent z Paryża. Na 
jarmarku we Frankfurcie nad Menem dużym popytem cieszyły się złote łańcuszki, 
drewniane wachlarze, diademy z polerowanej stali i długie złote kolczyki203.

Pierwsze rosyjskie czasopismo w pełni poświęcone modzie: „Модное еже-
месячное издание, или Библиотека для дамского туалета” zaczyna wychodzić 
w 1779 roku. Kolejne publikowane w XIX wieku żurnale miały francuską orientację 
i na ogół ukazywały się z wklejkami francuskich rycin mody.

Od 1834 roku w Petersburgu wydawana jest gazeta „Lektura do Czytania”, za-
mieszczająca nowości z dziedziny sztuki, przemysłu, gospodarki rolnej oraz mody. 
Pierwszy tom przekazuje informacje z Paryża o sukniach balowych szytych z białej 
krepy lub tiulu, zdobionych wyszywanymi kwiatami. „Największe elegantki robią tur-
bany z tureckich szali i noszą je nawet na balach”204. Z kolei literacka gazeta „Sowrie-
miennik” („Современник”) w rozdziale „Różności” donosiła: „Suknie balowe są 
bardzo szerokie, a spódnica z tyłu powinna przechodzić w nieduży tren. Największą 

199  Н.М. Каминская, История костюма, Москва 1986, s. 69.
200  „Журнал хорошего вкуса” („Journal du Goût”), Париж, wydawane od 1768 r.; „Журнал дам” 

(„The Lady’s Magazine”), Лондон, od 1770 г., „Монумент костюма” („Le monument des modes”), 
Париж, od 1774 r.

201  М.И. Пыляев, Старый Петербург..., s. 446.
202  „Магазин английских, французских и немецких новых мод” 1791, s. 30.
203  Ibidem, s. 42–43.
204  „Библиотека для...” 1834, t. 1, s. 48.
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popularnością cieszy się płaski jedwabny haft. Suknie rzadko zdobi się złotem”205. 
W drugim numerze gazety radzono damom szyć proste suknie balowe z białego 
tarlatanu, z szerokimi kolorowymi wstążkami, zwisającymi wzdłuż spódnicy.

***

Zapoczątkowana przez reformy Piotra I nowa moda podzieliła rosyjskie elity na dwa 
przeciwne obozy. Pierwszy zrzeszał tych, którzy pragnienie podkreślenia swej euro-
pejskości wyrażali przez naśladownictwo mody Paryża, Wiednia i Londynu, jedno-
cześnie odrzucając stroje narodowe, symbol powszechnej ciemnoty i zacofania Rosji. 
Na przeciwległym biegunie znaleźli się zwolennicy tradycji staroruskiej, podejmujący 
usilne starania poddania zachodniego stroju słowiańskiej stylizacji. Z tymi ostatnimi 
utożsamiał się Jurij Jelec, w swojej pracy Powszechne szaleństwa. W kierunku obalenia 
jarzma mody (Повальное безумие. К свержению ига мод) przekonujący, że korzenie każ-
dego zła w Rosji – niewierności małżeńskiej, prostytucji, kryzysu rodziny – wywodzą 
się ze zgubnego zamiłowania kobiet do mody zachodniej. Zdaniem badacza kryzys 
rodziny będzie można przezwyciężyć, gdy kobiety zaczną nosić narodowe stroje. 
J. Jelec przytacza historię M. Ditrich (z domu Rochefort), przedstawicielki petersbur-
skich elit, wyznawczyni zasady, że rosyjska kobieta również przez strój powinna być 
wierna tradycji swojej ojczyzny. Wierna swym przekonaniom Ditrich nosiła ubiór 
rosyjskiej bojarowej206. 

Niesłychaną szkodliwością społeczną charakteryzowały się zamieszczane w ga-
zetach tzw. świeckie kroniki, tworzone na paryskich wzorcach. Ich zadaniem był 
opis kobiecych strojów podczas balów czy przedstawień teatralnych. Marzenie o za-
mieszczeniu nazwiska następnego dnia po przyjęciu w rubryce towarzyskiej z do-
kładnym omówieniem wszystkich części garderoby rodziło między znajomymi da-
mami kłótnie i głęboką nienawiść w sytuacji, gdy jedna z nich przypadkowo znalazła 
się na stronach świeckiej kroniki, a druga tego szczęścia nie dostąpiła207. Bezmyślnie 
oddane modzie arystokratki atakowały recenzentów kroniki o każdej porze dnia 
i nocy. Ich obecność na balu, w teatrze łączyła się z pragnieniem przyćmienia swą 
osobą rywalek, a narzędziem do tego miał być modny strój. 

Zdaniem George’a Simmela, fi lozofa i socjologa, autora eseju Kobieta a moda, 
przywiązanie kobiet do mody wynikało ze słabej pozycji społecznej, na którą były 
one skazane przez większą część dziejów. Wydaje się zatem, że moda jest swego ro-
dzaju wentylem, z którego uchodzić będzie kobieca potrzeba pewnego odznaczania 
się oraz indywidualnego zaakcentowania, gdy na innych obszarach nie będzie jej 
dane znaleźć możliwości zaspokojenia.

Pogoń za modą burzyła atmosferę ciepła rodzinnego. Nieustannie zajęte sobą, 
skupione na swoim wyglądzie kobiety trwoniły czas i pieniądze na nowe kostiu-

205  „Современник” 1858, t. 38, s. 345 (tłum. K.K.).
206  Ю.А. Eлец, op.cit., s. 135–136.
207  Ibidem, s. 97.
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my, wielogodzinne przygotowania do balu i uczestnictwo w nich, spychając rodzinę, 
a zwłaszcza dzieci na dalszy plan. Jedynym rozwiązanie było ich oddanie pod opiekę 
„matek zastępczych” – mamek, nianiek i guwernantek. Modne matki nie tylko nie 
poświęcały dzieciom uwagi, ale także jeszcze je psuły, ubierając od najmłodszych lat 
w drogie stroje. Zamiast swobody ruchów, skakania, zabawy wpajano im troskę o to, 
by się nie ubrudziły, nie pomięły czy nie zniszczyły drogiego stroju, co powstrzymy-
wało je przed naturalną dziecięcą rozrywką. Rodziło się w nich małpiarstwo, przy-
wiązanie do etykiety, pretensjonalność i inne cechy zupełnie nieadekwatne do ich 
wieku. Od wczesnego dzieciństwa wszystkie myśli szlachcianek skupiały się wokół 
mody.

W imię próżności, chęci pochwalenia się swym potomstwem matki ciągnęły córki 
na bale, przyjęcia w paradnych sukniach, z dużą ilością pudru na twarzy i wyszu-
kanymi fryzurami. Od najmłodszych lat wpajano w nie dążenie do podobania się, 
początkowo małym chłopcom, później nieco starszym, w końcu kawalerom. Z ko-
lei współzawodnictwo w sztuce fl irtu kształtowało w nich elementy wyrachowania, 
przebiegłości, próżności i żądzy bogactwa. Dziewczynki zachowywały się podczas 
balów, przyjęć jak aktorki na scenie – w towarzystwie grały wcześniej wyuczoną rolę, 
a w zaciszu domowym razem z modnym strojem zdejmowały swe maski.

Moda sprzyjała ponadto międzypokoleniowym konfl iktom. Dorastająca córka, 
poważna konkurencja wciąż młodej matki, musiała być trzymana na dystans. W tej 
sytuacji najlepszym rozwiązaniem było umieszczenie panny w żeńskim instytucie do 
czasu jej zamążpójścia.



V. Portret idealnej szlachcianki oczami 
Mikołaja Gogola

W latach 40. XIX wieku narodziła się w Rosji idea wzywania kobiet do uczestnictwa 
w praktycznej i publicznej działalności. Ludzie tego okresu przeniknięci świadomoś-
cią konieczności zmian w systemie edukacji zapragnęli zmienić położenie kobiet 
w społeczeństwie1. Dotychczasowy poziom wykształcenia szlachcianek poddany 
został ostrej krytyce. W ciągu XIX wieku periodyki zamieszczały artykuły wyśmie-
wające kobiecą uczoność, która ograniczała się do znajomości języka francuskiego, 
umiejętności grania na fortepianie, czytania powieści i tańczenia. Dostrzegając nega-
tywny wpływ wychowania w duchu francuskim na formułowanie się charakteru i wi-
zerunku rosyjskiej szlachcianki, niektórzy spośród rosyjskich pisarzy wyrazili surowy 
sprzeciw wobec zjawisk zapoczątkowanych jeszcze przez Piotra I. Należał do nich 
i M. Gogol, podejmujący w kilku swoich pracach próbę nakreślenia obrazu idealnej 
szlachcianki pierwszej połowy XIX stulecia. 

Stosunek M. Gogola do kobiet był jednym z najbardziej zagadkowych tematów 
w jego twórczości. W utworach tego pisarza żony to w dużym stopniu istoty złośli-
we i zjadliwe. Wciąż się kłócą, żyją w niezgodzie ze swymi mężami. Są wśród nich 
wiedźmy, pośredniczki „między światem ludzkim a światem diabelskim”2. Z Pamiętni-
ka szaleńca dowiadujemy się, że kobieta kocha diabła. W 1891 roku Wasilij Rozanow 
jako pierwszy zwrócił uwagą na „piękną kobietę” M. Gogola, twierdząc, że jest ona 
martwa i napuszona. Jej opis nigdy nie jest spokojny i neutralny; przeciwnie – towa-
rzyszy mu zawsze napięcie Gogolowskiej realności3. „Piękna kobiecość jest u niego 
teoretyczna, literacka – pisał Julij Ajchenwald. – Piękna kobieta jest u niego martwa, 
jak martwa jest piękność Wija […]”4.

Na tle utworów M. Gogola szczególne miejsce zajmuje korespondencja pisarza 
z wybitnymi kobietami tego okresu – Aleksandrą Smirnową-Rosset i Anną Wielgor-
ską. Przypada ona na czas wytężonej pracy nad drugą częścią Martwych dusz (Мерт-
вые души) oraz Wybranymi fragmentami z korespondencji z przyjaciółmi (Выбранные места из 
переписки с друзьями). Przebywanie w damskim towarzystwie, bezpośrednie obcowa-
nie z kobietami stanowiło ważny czynnik w duchowym rozwoju pisarza. Zachowało 
się 65 listów M. Gogola do A. Smirnowej-Rosset i tyle samo listów napisanych przez 

1  И.И. Юкина, Истоки женского движения в России, „Все люди – сестры. Бюллетень”, Санкт-
-Петербург 1993, nr 1–2, s. 41–45.

2  В.Ш. Кривонос, Метаморфозы женского [w:] Повести Гоголя. Пространство смысла, Самара 2006, 
s. 201 (tłum. K.K.).

3  С. Бочаров, «Красавица мира» Женская красота у Гоголя [w:] Гоголь как явление мировой литературы, 
Москва 2003, s. 16.

4  Ю. Айхенвальд, Силуэты русских писателей, Москва 1911, s. 73 (tłum. K.K.).
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Aleksandrę Osipowną do pisarza. Korespondencja autora Martwych dusz z A. Wiel-
gorską liczy łącznie ponad sto listów. Niektóre z nich weszły w skład Wybranych 
fragmentów z korespondencji z przyjaciółmi.

1. Anna Wielgorska

Przyjaźń M. Gogola z rodziną Wielgorskich rozpoczęła się na początku lat 30. w Pe-
tersburgu. Wykształceni, dobrzy ludzie potrafi li docenić jego talent, okazując mu 
przy tym wiele szacunku. M. Gogol, ze swojej strony, najwięcej uwagi poświęcał 
najmłodszej córce Wielgorskich – Annie Michajłownie. Dwudziestopięcioletniej 
hrabiance pokusy wielkiego świata już wówczas nie były obce. Wychowanie na wzór 
europejski, pobyty za granicą zagłuszyły w niej pierwiastek rosyjski, szansa na jego 
odrodzenie nie została jednak jeszcze zaprzepaszczona. W tym okresie pisarz po-
strzegał siebie jako lekarza. 

Rodzące się w M. Gogolu pragnienie bycia zaufanym opiekunem, wychowawcą, 
skłaniało go do śledzenia i analizy potrzeb duchowych Anny, jej codziennych zajęć 
i obowiązków. Niejednokrotnie służył A. Wielgorskiej dobrą radą, czuwał nad kano-
nem pożytecznych lektur, wskazując, które znajomości mogą jej zaszkodzić, a które 
wywrą pozytywny wpływ na rozwój duchowy. Anna Michajłowna dzieliła się z pi-
sarzem swoimi dążeniami, zwątpieniami, nadziejami, prosząc o pomoc w istotnych 
momentach życia. I chociaż wielu przyjaciołom, jak i badaczom kultury, A. Wielgor-
ska jawiła się jako jednostka zupełnie przeciętna, właśnie ona stanowiła dla pisarza 
najbardziej odpowiedni „materiał”, zdolny przyswoić nowe idee.

Spośród wielu tematów poruszanych przez M. Gogola w korespondencji 
z A. Wielgorską na pierwsze miejsce wysuwają się dwa: problem prywatnego życia 
rodzinnego oraz pragnienie hrabianki, by „stać się Rosjanką”. Ustrój życia domo-
wego w wydaniu M. Gogola odpowiadał domostrojowskiemu modelowi. Domostroj 
stanowił zbiór pożytecznych rad i pouczeń w duchu chrześcijańskiej moralności. 
W nim znalazły swoje odzwierciedlenie normy prawa obyczajowego regulujące 
stosunki rodzinno-małżeńskie. M. Gogol radzi A. Wielgorskiej budować swoje 
życie na podstawie schematu Domostroju. Właśnie z tego średniowiecznego źródła 
hrabianka winna czerpać informacje, jak prowadzić dom, jak obcować z ludźmi, 
jak troszczyć się o żywot ziemski i niebiański, jak żyć w zgodzie z mężem, dziećmi, 
służbą, jak wychowywać dzieci i służbę, jak dom swój urządzić, jak sprzątać, jak 
zapełnić spiżarnię zapasami. M. Gogol wyraża zachwyt nad dawnymi obyczajami, 
dostatkiem, gościnnością i radością płynącą z obcowania z gośćmi. Nie znajdzie-
my tu nudnej, sztywnej etykiety, charakterystycznej dla XVIII stulecia. M. Gogol 
pisze:

Krótko mówiąc, widzimy połączenie Marty i Marii w jednym lub, lepiej, widzimy Martę, która 
nie narzeka na Marię, lecz zgadza się z tym, że ona lepszą cząstkę wybrała; Martę, która […] 
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troszczy się niewiele o sprawy związane z życiem ziemskim, aby idąc tą drogą, osiągnąć razem 
z Marią możliwość poznania życia niebiańskiego5.

Ważne miejsce w życiu człowieka powinna zajmować praca. Rozdzielając pomiędzy 
członków rodziny poszczególne obowiązki, ojciec pilnował, by każdy z nich wy-
pełniał je z pełną odpowiedzialnością i nawet na chwile nie pozostawał bez zajęcia. 
Również M. Gogol w pracy upatruje środek, przez który człowiek może osiągnąć 
pełnię zadowolenia z życia, szczęście. W odpowiedzi na jego listy Anna Michajłowna 
wyznaje: „Właściwie pan odgadł, pisząc do mnie, że praca jest mi koniecznie po-
trzebna i że tylko ona jedna może uratować mnie od zwykłej chandry”6. Podobnie 
jak Domostroj wymagał, by żony zapraszały do domu wyłącznie cieszące się do-
brą opinią, przyzwoite i praktyczne kobiety, tak i pisarz radzi A. Wielgorskiej utrzy-
mywać kontakty jedynie z tymi ludźmi, od których mogłaby się czegoś nauczyć; 
z ludźmi spoza wielkiego świata, lecz znającymi prawdy, o których ten świat dawno 
zapomniał7.

System praw i obyczajów rosyjskich elit budzi w M. Gogolu widoczną odrazę. 
Nie godzi się on na uczestnictwo młodych panien w balach, przyjęciach, gdzie kró-
lują szalone tańce, gdzie każdego dnia można usłyszeć te same puste, niedorzeczne 
rozmowy. Zeuropeizowany świat potrafi  zniszczyć zupełnie niewinne szlachcianki, 
obdarzone bogatym życiem wewnętrznym. „Sama pani widzi, że nic od świata nie 
otrzymała: szukała pani w nim bliskiej duszy; myślała pani, że znajdzie człowieka, 
z którym zechce pod rękę przejść swe życie, lecz znalazła pani jedynie drobnostki 
i banał. Niech pani na zawsze go porzuci”, radzi M. Gogol swej młodej wycho-
wance. Zagrożenie upatruje też w tzw. światowej grzeczności, ponad którą stawia 
dziecinną prostotę i naiwność. 

W swoich listach M. Gogol podkreśla potrzebę odrodzenia się kobiety, tak aby 
„stała się Rosjanką” na drodze negacji naśladownictwa kultury francuskiej i zwróce-
nia się do źródeł kultury rosyjskich. Nacisk położony został na studiowanie zasad 
języka rosyjskiego, rosyjskiej historii oraz literatury. Jedynie wówczas pragnienie hra-
bianki, aby „stać się Rosjanką”, nie tylko ze względu na znajomość języka, historii 
kraju, lecz także ze względu na duszę, może ostatecznie się spełnić. „Proszę pamię-
tać, że powinna pani stać się prawdziwą Rosjanką, w duszy, a nie z nazwy”8, przy-
pomina, objaśniając, na czym polega szczególna atrakcyjność rosyjskiego gatunku, 
który należy rozwijać, przy jednoczesnej negacji wszystkiego co obce, nieprzyzwoite 
i niewłaściwe dla rodzimej kultury. Najważniejsza zaleta rosyjskiego gatunku polega 
na tym, że „jest on w stanie głębiej niż inne przyjąć na siebie wzniosłe słowa Ewan-
gelii, pozwalające na zbliżanie się człowieka do doskonałości”9. Gatunek rosyjski – 

5  Переписка Н.В. Гоголя: в двух томах, Москва 1988, t. 2, s. 247 (tłum. K.K.).
6  Ibidem, s. 226.
7  Ibidem, s. 243.
8  Ibidem.
9  Ibidem, s. 246.
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to dobra, żyzna gleba. Gwarantem sukcesu w procesie „stawania się Rosjanką” jest 
obecność Boga, jedynego źródła najprawdziwszej rosyjskości. Bez Jego udziału nikt 
nie osiągnie miana prawdziwego Rosjanina, w najgłębszym tego słowa znaczeniu. 

Upatrując w hrabiance przyszłą żonę, pisarz dąży do jej formułowania według 
modelu domostrojowskiego. Mąż w jego wyobrażeniach jawił się jako opiekun, na-
uczyciel, pierwsza i najważniejsza osoba w rodzinie, nie tylko właściciel swego ma-
jątku, ale i pan duszy niewiasty, przydzielonej mu jako pomocnicy. 

W notatniku z tamtego okresu M. Gogol zapisywał swoje poglądy na małżeń-
stwo i miłość:

1) Główne obowiązki męża i żony ogólnie. Obowiązki prozaiczne, codzienne: mąż – pan 
swojej części, żona – gospodyni swojej części. Oboje kroczą własnymi drogami, łącząc się 
w rodzinie. […]
2) Mąż, wybrawszy sobie dziedzinę i drogę, wybiera żonę, jako pomocnicę, która, oprócz tego, 
że chroni go przed wszystkimi rozrywkami, ofi arowawszy mu wolny czas, biorąc na siebie 
wszystkie troski domowe i błahe sprawy, jest dla niego budzącą, pchającą go siłą, niebiańskim 
dzwonkiem, przywołującym go w każdej minucie do pracy. Ona – jest częścią jego myśli, żyje 
jego pracą10.

A. Wielgorska podporządkowuje się żądaniom M. Gogola, rezygnuje na pewien 
czas z udziału w życiu salonowym stolicy na rzecz poświęcania się rosyjskim za-
jęciom. Ich stosunki ulegają pogorszeniu w 1845 roku, gdy pisarz na zaproszenie 
hrabiny-matki przyjeżdża latem do Paryża. Zastaje podopieczną zupełnie odmie-
nioną – Anna Michajłowna uczestniczy w licznych balach, spędza czas w gronie 
paryskiej elity, jeździ na koncerty, do opery. Cały jej „rozum” przepadł bez śladu, 
a jego miejsce zajęła lekkomyślność i roztargnienie. Ta duchowa gra, jaką prowadziła 
młoda panna, w przekonaniu autora Martwych dusz doprowadzić miała ostatecznie 
do pełnego tryumfu nad Anną w zakresie uczuć. Rodzinny przekaz Wielgorskich 
głosił, iż pod koniec lat 40. XIX wieku M. Gogol poprosił o rękę swej wychowanki11. 
Oczarował go rozum, cierpliwość i „ta spokojna zdolność wnikania w przedmiot 
i oglądania go z wolna, tak rzadko charakterystyczna dla kobiet”12, pisał I. Zoło-
tusskij. Oświadczyny złożył na ręce Wieniewitinowów – siostry Anny Michajłowny 
i jej męża. Wstępne rozmowy z krewnymi panny przekonały go o prawdopodobnej 
odmowie z powodu nierówności ich położenia społecznego. 

Pozostając pod nadzorem M. Gogola, wsłuchując się w jego rady, Anna Michaj-
łowna miała inną, własną wizję małżeństwa. Nie tak została wychowana, by godzić 
się na zamknięcie w klasztorze i w szkole. Europejska edukacja pozostawiła w jej 
duszy trwały ślad. Pisarz, zbyt przesiąknięty wizją życia opartego na modelu do-
mostrojowskim, nie mógł z niego zrezygnować. Jak zauważa L. Arnoldi, M. Go-
gol z zachwytem opowiadał o życiu klasztornym w jego społecznym znaczeniu, 

10  И.П. Золотусский, Гоголь, Москва 1979, s. 445–446 (tłum. K.K.).
11  Por. В.А. Соллогуб, Повести. Воспоминания, Ленинград 1988, s. 435.
12  И.П. Золотусский, op.cit., s. 423.
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o prostocie i szczerości życia mnichów oraz szczęściu, które odnajdują w modlitwie, 
wśród przyrody13.

Artykuł Kobieta w świecie (Женщина в свете), zamieszczony w Wybranych fragmen-
tach z korespondencji z przyjaciółmi, porusza kwestię możliwości wpływu szlach-
cianek na zepsute towarzystwo wyższych sfer, sensu ich uczestnictwa w świecie. We-
dług niektórych badaczy kultury adresatką listu jest jedna z sióstr Wielgorskich14. 
Zdaniem Jurija Barabasza nie ma on jednego konkretnego adresata. W Gogolow-
skim artykule występuje zbiorowy, uogólniony portret kobiety, łączący w sobie cechy 
kilku bliskich znajomych pisarza. Sam zaś list Kobieta w świecie nie jest zwykłym, 
pospolitym listem, lecz jednym z rozdziałów dzieła literackiego napisanego w epi-
stolarnej formie15.

Adresatka listu, jak wynika z jego treści, smuci się i męczy, nie mogąc znaleźć od-
powiedniego dla siebie „pola do działania”. Jej potrzeb duchowych nie zaspokajają 
uczestnictwo w życiu salonowym stolicy czy cechujące się próżnością wystawne bale 
– „bezludne z najbardziej bezludnych”16. Ostatnie stwierdzenie, zauważa M. Gogol, 
stanowi poważny błąd obserwatorki, gdyż oto świat rosyjskich elit pełen jest ludzi, 
takich jak wszędzie – zagubionych, szukających pomocy. Pisarz upatruje w szlach-
ciance osobę zdolną do walki z „duchowym zobojętnieniem” i „moralnym zmęcze-
niem” społeczeństwa. Dzięki odpowiedniemu zestawowi narzędzi, którymi dysponu-
je, kobieta może skutecznie wpłynąć na odrodzenie zepsutego świata wyższych sfer. 
Wśród nich M. Gogol widzi „przez samego Boga ustanowione w duszy”17 dążenie 
do czynienia dobra, „pragnienie dobra”18, niepozwalające odetchnąć nawet na minu-
tę. Obok niego wymienia „kobiece piękno”. Piękno stanowi nierozerwalną jedność 
doskonałości zewnętrznej z duchową czystością. Pisząc o najwyższym pięknie, wska-
zuje na obecność pierwiastka Bożego w kobiecie: „Jest pani właścicielką najwyższe-
go piękna, istnego cudu […], właściwej jedynie pani niewinności, której nie umiem 
określić słowami, lecz która rozświetla pani duszę”19. Oba narzędzia – pragnienie 
dobra oraz piękno – szlachcianka ma obowiązek wykorzystać w walce o uzdrowienie 
społeczeństwa. Samo piękno zewnętrzne kobiety, nieprzypadkowo podarowane jej 
przez Boga, jest „silnym orężem” w walce o dobro i czystość moralną: 

13  Л.И. Арнольди, Мое знакомство с Гоголем [w:] Гоголь в воспоминаниях современников, red. Н.Л. 
Бродский, Москва 1952, s. 491.

14  S. Aksakow uważał, że adresatką listu jest Apollinarija Michajłowna Wieniewitinowa (z domu Wiel-
gorskaja, 1818–1884; N. Tichonrawow twierdził, że list był skierowany do Sofi i Michajłowny Sołogub 
(z domu Wielgorskaja 1820–1878). J. Barabasz wyraził pogląd, że w artykule jest kreowany zbiorowy 
portret kobiety.

15  Ю. Барабаш, Гоголь. Загадка «Прощальной повести», Москва 1993, s. 77.
16  Н.В. Гоголь, Женщина в свете [w:] Выбранные места из переписки с друзьями, Сочинения, Москва 

1889, t. 4, s. 13 (tłum. K.K.).
17  Ibidem, s. 14.
18  Ibidem.
19  Ibidem.
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Jeśli jeden bezmyślny kaprys piękności bywał przyczyną światowych przewrotów i zmuszał 
najmądrzejszych z ludzi do robienia głupstw, cóż byłoby wówczas, gdyby ten kaprys był ro-
zumny i skierowany na czynienie dobra? Ile dobra mogłaby wówczas uczynić owa piękność 
w porównaniu z innymi kobietami!20. 

M. Gogol nie nakłada na kobietę dodatkowych obowiązków, nie wspomina na-
wet o rodzeniu dzieci. Piękna kobieta, pisze Abram Terc, nie potrzebuje potwierdze-
nia ani w polityce, ani w religii, gdyż sama jest polityką i religią, jest samowystarczal-
na, usprawiedliwiona samym faktem swojej obecności w świecie21. Referując myśli 
M. Gogola o zbawiennym wpływie kobiety na społeczeństwo, archimandryta Fiodor 
podkreśla, że powinna być nią niewiasta wysokiej moralności, „lecz nie obdarzona 
pięknem”22. Pisarz zaś mówi: „Piękno kobiety pozostaje jeszcze tajemnicą”23. Nie 
chodzi tu zapewne wyłącznie o sam kobiecy wdzięk, powab, lecz o jakąś niezbada-
ną dotąd siłę, niosącą ludziom ukojenie. Jednocześnie słowa te można potraktować 
jako zapowiedź myśli Fiodora Dostojewskiego o tym, że pięknu pisane jest uratować 
świat.

W oczach pisarza świat jawi się jako szpital, pełen chorych, cierpiących i szuka-
jących pomocy ludzi. W swym zagubieniu nie wiedzą, jak i gdzie szukać pomocy. 
Kobieta dla M. Gogola to chrześcijanka – jej troska o ludzkość nazwana jest niebiań-
ską; tęsknota do tego, by im ulżyć – anielską; sama zaś kobieta poświęcająca się dla 
innych, niosąca im pomoc to niebiańska siostra. Cierpiący z utęsknieniem czekają na 
jej uśmiech i głos. Ze światem nie wolno jednak mówić o tym, o czym on przywykł 
rozprawiać: zadaniem szlachcianki jest narzucanie społeczeństwu bloku pożytecz-
nych tematów.

Kobieta w roli żony, a uściślając – jej dusza, może stać się dla męża „chroniącym 
talizmanem”, jego przewodnikiem oraz siłą, dzięki której kroczy po właściwej, pro-
stej drodze życia. Z drugiej strony, dusza żony potrafi  wyrządzić wiele zła i zgubić 
męża na zawsze. 

Okaże się, że duża część łapówek, niesprawiedliwości w pracy i do nich podobnych przypad-
ków, o które oskarżają naszych urzędników […] wszystkich klas, nastąpiła na skutek rozrzut-
ności ich żon, które tak chciwie pragną błyszczeć w wielkim i małym świecie i żądają na to 
pieniędzy od mężów24,

pisze M. Gogol. Z tym spostrzeżeniem pisarza zgadza się J. Jelec, twierdząc, że rywa-
lizacja kobiet o względy mężczyzn obudziła w nich pragnienie posiadania najdroż-
szych i najmodniejszych strojów. Zdaniem badacza większość konfl iktów w życiu 
rodzinnym rodzi się na skutek mody. Sceny, histerie, omdlenia – to tylko niektóre 
sposoby wymuszania na mężach kupna nowych strojów. W wypadku braku odpo-

20  Ibidem.
21  А. Терц, В тени Гоголя, Collins–London 1975, s. 42.
22  „Русский архив” 1890, nr 12, s. 309 (tłum. K.K.).
23  Н.В. Гоголь, Женщина в свете..., s. 14.
24  Ibidem, s. 12.
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wiedniej ilości środków materialnych mężczyzna musiał zaciągać długi lub parać 
się łapówkarstwem, byle tylko nie narazić się kapryśnej żonie25. Z kolei W. Bieliń-
ski wyraża pogląd, że odkrycia autora Wybranych fragmentów z korespondencji 
z przyjaciółmi zdumiały czytelników. Ludzie obdarzeni zdrowym rozsądkiem i ży-
ciowym doświadczeniem powiedzą, że przed panowaniem Piotra I, kiedy w państwie 
moskiewskim nie było mody, a kobiety trzymano w odosobnieniu, zasięg i rozmiar 
łapówkarstwa był większy, niż miało to miejsce w pierwszej połowie XIX wieku. 
Człowiekowi, z jego naturą, słabościami, niezwykle trudno zrezygnować z pragnie-
nia, by błyszczeć na tle innych; niektórzy prędzej zgodzą się umrzeć, niż przestać 
jaśnieć26.

2. Aleksandra Smirnowa-Rosset
Na tle innych korespondentów M. Gogola ważne miejsce zajmuje A. Smirnowa-
-Rosset – przyjaciel, muza i ukochana pisarza. Dzieliło ich wiele: pochodzenie, status 
społeczny, wychowanie (znajomość języka francuskiego i niemieckiego, którymi nie 
posługiwał się pisarz), przynależność do kręgu dworskiego. Łączyła ich taka sama 
przeszłość, dzieciństwo spędzone na ukraińskiej wsi, gdzie A. Smirnowa-Rosset 
wychowywała się wraz z braćmi. Tutaj ukształtował się charakter panny, najlepsze 
cechy, cenione zarówno przez A. Puszkina, jak i M. Gogola. Tutaj wchłaniała żywy 
język rosyjski, ludowe pieśni, legendy. Jak wiele spośród prowincjonalnych panien, 
była świadoma swych korzeni, przywiązana do tradycji. „Pozostawiwszy jeszcze 
w dzieciństwie to miejsce, z niezwykłym uczuciem wsłuchiwałam się w to wszystko, 
co mi je przypominało”27, pisała we Wspomnieniach (Воспоминания). Wiejskie życie 
dało impuls do narodzenia się w niej czysto rosyjskiej duszy, chociaż w żyłach Alek-
sandry nie płynęła rosyjska krew. Uosabiała ona cechy najbardziej cenionych bohate-
rek literatury rosyjskiej tego okresu. Po latach zapisane w pamięci obrazy ukraińskiej 
wsi zbliżą do siebie A. Smirnową-Rosset z autorem Martwych dusz. 

Do pierwszego spotkania pisarza z Aleksandrą Osipowną doszło w 1831 roku, 
jednak prawdziwy rozkwit ich korespondencji nastąpił w latach 40. XIX wieku. Po-
przez listy każde z nich pragnęło odnaleźć samego siebie, jednocześnie poznając 
się nawzajem. „Zbliżyła nas nasza wspólna samotność” – nie bez podstaw zauwa-
ża A. Smirnowa-Rosset. O sobie samej i stosunkach łączących ją z pisarzem opo-
wiedziała we Wspomnieniach. Powstanie tych drogocennych memuarów, dokumen-
tu epoki, zawdzięczamy Aleksandrowi Puszkinowi, który doskonale zdawał sobie 
sprawę z wagi osobistych, rodzinnych i rodowych wspomnień. Poeta miał zwyczaj 
obdarowywania przyjaciół albumami, wymagając, aby zapisywali w nich wszystko 
to, co wiedzą i o czym pamiętają. W dniu urodzin A. Smirnowej-Rosset A. Puszkin 

25  Ю.А. Eлец, Повальное безумие. К свержению ига мод, Новосибирск 2006, s. 22–23.
26  Б. Соколов, Гоголь. Энциклопедия, Москва 2003, s. 69.
27  А.О. Смирнова-Россет, Воспоминания, Письма, Москва 1990, s. 398.
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podarował jej album z dedykacją: „Tak wspaniale pani opowiada, iż powinna pani 
zapisywać swe Wspomnienia”. Słowa te zostały dopełnione wierszem:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простого сердца ум свободный,
И правды пламень благородный28.

Swoim zachowaniem A. Puszkin przysłużył się do rozwoju rosyjskiej memuarystyki 
pierwszej połowy XIX wieku. Tradycja spisywania wspomnień na stałe przeniknęła 
do najwyższych warstw społeczeństwa.

W 1832 roku Aleksandra Osipowna została żoną zamożnego człowieka – Miko-
łaja Smirnowa. Ze strony męża związek został zawarty z miłości, Aleksandra nato-
miast nigdy nie żywiła do niego takiego uczucia – małżeństwo było dla niej jedynie 
środkiem osiągnięcia stabilności fi nansowej. Jak sama twierdziła „sprzedała się za 
sześć tysięcy dusz”29 w celu ocalenia od biedy braci. „Cóż za głupotę pani robi […]” 
– powiedział Puszkin, dowiedziawszy się o jej zgodzie na małżeństwo. „On nigdy 
nie będzie w stanie dać pani odpowiedniej pozycji w świecie. On sam jej nie posia-
da i nigdy nie posiądzie”. „Do diabła, Puszkin, z pozycją w świecie. Serce pragnie 
kochać, a kochać zupełnie nie ma kogo”30. A. Smirnowa-Rosset wyrażała pogląd, iż 
lepiej wyjść za mąż bez miłości, niż zostać starą panną, która nie tylko sama się nu-
dzi, ale zanudza także innych. Gdy w 1843 roku doszło do ich kolejnego spotkania, 
tym razem w Rzymie, M. Gogol miał 34 lata, A. Smirnowa-Rosset – 33. Dla kobiety 
XIX wieku to początek okresu przekwitania, starzenia się, pierwsze ataki chandry. 
Wówczas budzi się jej rozum, duchowa natura, dotąd zagłuszana uciechami życia 
salonowego. A. Smirnowej-Rosset zaczęła wyraźnie przeszkadzać dwuznaczność jej 
położenia na dworze – stopień generałowej przyznany jej w młodym wieku (Tabela 
rang wyznaczała frejlinom miejsce w czwartej klasie) i razem z nim położenie nie-
wolnicy w stosunku do cara i jego braci – wielkich książąt; niewolnicy ich kaprysów 
i zachcianek. Rodziło to pogardę do siebie samej i innych, którzy pozwolili się wciąg-
nąć w wir tej gry, podporządkowując się jej zasadom. 

W 1845 roku w życiu A. Smirnowej-Rosset zaszły zmiany, stanowiące przedmiot 
rozległej dyskusji w jej korespondencji z M. Gogolem – nominacja męża na guber-
natora Kaługi zmusiła ją do porzucenia dworu i Petersburga. Urząd gubernatora 
otworzył przed Aleksandrą Osipowną nowy krąg obowiązków, które z jednej strony 
ją przerażały, z drugiej zaś – obiecywały odnowę życia. W tym okresie pisarz doszedł 
do wniosku, że dalszy los Rosji, jej odrodzenie zależy od tego, w jakim stopniu każdy 
człowiek, zajmujący określone miejsce w społeczeństwie, wypełnia swoje powin-

28  Ibidem, s. 212.
29  Ibidem, s. 204.
30  Ibidem, s. 202.
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ności. „Bóg nie na próżno nakazał każdemu człowiekowi być na tym miejscu, na 
którym obecnie się on znajduje”31.

M. Gogol usilnie prosi A. Smirnową-Rosset, aby zdawała ścisłą relację o wszyst-
kich spostrzeżeniach, faktach życia w guberni, wadach funkcjonowania administracji 
państwowej i zachowaniu prowincjonalnych urzędników. Prosi swą korespondent-
kę o wydzielenie w tygodniowym rozkładzie „godziny” przeznaczonej jedynie dla 
niego. W listach, które później weszły w skład Wybranych fragmentów z koresponden-
cji z przyjaciółmi pod tytułem: Kim jest gubernatorowa (Что такое губернаторша) i Kim 
może być żona dla męża w codziennym życiu domowym, przy obecnym porządku rzeczy w Rosji 
(Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке 
вещей в России), stara się przekazać A. Smirnowej-Rosset wiele rad dotyczących tego, 
co może i co powinna zrobić, zająwszy nową pozycję. Jak zawsze przejawia pisarz 
niezwykłą drobiazgowość w szczegółach, lubuje się w szufl adkowaniu wszystkiego, 
ustawianiu według paragrafów, określaniu dnia i godziny wykonania zadania. Radzi 
Aleksandrze Osipownej, aby nie spieszyła się w ocenie sytuacji, zrezygnowała ze 
„skokowej” oceny na rzecz ujęcia całościowego, hamując przy tym zapalczywość 
swojego temperamentu. Cały proces wymagać będzie obecności Boga. Bez Jego 
udziału nie można przesądzać o powodzeniu dzieła.

Gubernatorowa, jako pierwsza osoba w mieście, zobowiązana jest wywierać po-
zytywny wpływ na żony urzędników. Jej zadanie sprowadza się do tego, aby wyko-
rzenić powszechne w Rosji „małpiarstwo” w modzie i zachowaniu. Choć nie posia-
da władzy politycznej, jej wpływ moralny jest nie do przecenienia. M. Gogol pisze 
o szkodliwości zbytku, namiętności do nowych sukien: „Proszę gnębić przepych 
[…]. Proszę nie opuszczać ani jednego zebrania czy balu, i jeździć tam właśnie po to, 
aby pokazać się w jednym i tym samym stroju […]. Proszę pilnować, aby zawsze była 
pani skromnie ubrana, aby miała pani coraz mniej sukien”32. Występując przeciwko 
przepychowi, wystawności, niepotrzebnemu luksusowi i zbytkom, gubernatorowa 
rozpocznie proces leczenia Rosji z jej „wrzodów” i niesprawiedliwości. Ma za zada-
nie pobudzać do działalności społecznej wszystkie inne znane jej kobiety.

Wzmianki o modzie porozrzucane są po różnych miejscach gogolowskich arty-
kułów i zawsze autor łączy je z ideą pustki, głupoty, braku sensu, z pewną dezin-
tegracją. Nawet w tych wypadkach, gdy mowa o niszczeniu obyczajów, M. Gogol 
wykorzystuje pojęcia z dziedziny mody: „Wszystko u nas się roztyło i rozsznurowa-
ło. Każdy człowiek to łajdak i szmatka”33. Moda występuje w tym kontekście jako 
symbol rozkładu moralnego, przenikając nawet do sfery leksykalnej. Jak zauważa 
Cincia de Lotto, M. Gogol prezentował podobne podejście do mody jak włoski 
poeta Giacomo Leopardi, autor utworu Dziełka moralne (Operette morali), opublikowa-

31  Н.В. Гоголь, Женщина в свете..., s. 13.
32  Н.В. Гоголь, Что такое губернаторша [w:] Выбранные места из переписки с друзьями, Сочинения, Мо-

сква 1889, t. 4, s. 105 (tłum. K.K.).
33  Н.В. Гоголь, Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей 

в России [w:] Выбранные места из переписки с друзьями, Сочинения, Москва 1889, t. 4, s. 139 (tłum. K.K.).
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nego w 1827 roku. Dwie damy – Moda i Śmierć – prowadzą rozmowę. Moda mówi 
o Śmierci, jak o swojej siostrze, gdyż obie zrodziła Marność i obie dążą do jednego 
celu – do nieustannego niszczenia i przekształcania wszystkiego w świecie. Moda 
wprowadziła do świata takie porządki i obyczaje, że samo życie, gdy mowa o szacun-
ku do ciała i duszy, jest bardziej martwe niż żywe. Domaga się ona równości, a nawet 
przewagi nad Śmiercią, ponieważ tylko jej jednej udało się pozbawić ludzkość prag-
nienia dążenia do nieśmiertelności34. Zestawienie moda-śmierć u M. Gogola wydaje 
się kwestią zaplanowaną.

Podobnie jak w artykule Kobieta w świecie, i tu pisarz nie unika wyrażania opinii 
o szczególnej roli niewiast w społeczeństwie, o ich wysokim uznaniu. Przewyższają 
one mężczyzn pod względem wielkoduszności, szlachetności i odwagi. Konfrontu-
jąc wizerunki kobiet składających wizyty gubernatorowej, jak również damski krąg 
znajomych M. Gogola – Wielgorskie, Apraksiny, A. Smirnowa-Rosset – z jego roz-
ważaniami na temat ich nowych ról społecznych, można wysunąć wnioski o dużym 
stopniu marzycielskiej naiwności samego pisarza. Trudno wyobrazić sobie, jak oto 
wszystkie owe damy wyrywają się z wiru mody, z objęć wielkiego świata, by stać się 
głównym motorem przekształceń społeczeństwa. 

Bohaterka listu Kobieta w świecie traktowana była wyłącznie jako uczestniczka życia 
wyższych sfer. W artykule Kim jest gubernatorowa obarczona zostaje funkcjami publicz-
nymi, dzięki czemu jej pozycja wydaje się silniejsza. Tym samym zwiększają się jej 
możliwości oddziaływania na zepsute otoczenie. Jeśli dominantą wizerunku szlach-
cianki w pierwszym liście było piękno, nie tylko to zewnętrzne, lecz także „najwyż-
sze piękno”, „prawdziwy wdzięk”, „niewinność”, w kolejnym artykule adresowanym 
do gubernatorowej nacisk położony został na jej nieprzeciętny charakter, doświad-
czenie życiowe, pomocne przy poznawaniu ludzi. Nie ma tu mowy o przypisywa-
nych wcześniej A. Wielgorskiej cech czystości czy niewinności. I tak być powinno. 
M. Gogol nie idealizował A. Smirnowej-Rosset, gdyż zbyt dobrze znał i rozumiał 
tę ziemską, świecką, wcale nie bezgrzeszną kobietę, miotającą się między cielesny-
mi pokusami i porywami duszy, między grzechem i skruchą. Nie przeszkadzało to 
pisarzowi cenić A. Smirnowej-Rosset i darzyć przyjacielską miłością. Być może, 
jak słusznie zauważył S. Aksakow, M. Gogol „widział w niej skruszoną Magdale-
nę, a siebie uważał za zbawcę jej duszy”35. O wielu zauroczeniach, namiętnościach 
Aleksandra sama szczerze opowiadała pisarzowi. Nie bała się dzielić z nim swymi ta-
jemnicami – pisała o przeżytych ciążach, o miłosnych związkach pozamałżeńskich. 
Nie miało to negatywnego wpływu na ich przyjaźń. Ani on się jej nie narzucał, ani 
ona jemu – istniała pomiędzy nimi całkowita równość. M. Gogol, ze swojej strony, 
rozumiał i dzielił cierpienia jej pustego, pozbawionego miłości życia. A. Smirnowa-
-Rosset była cząstką Rosji; cząstką wyjętą na pewien czas ze swego naturalnego śro-

34  Ч. де Лотто, Гоголь: одежда и мода [w:] Гоголь как явление мировой литературы, Москва 2003, s. 85.
35  С.Т. Аксаков, История моего знакомства с Гоголем [w:] Гоголь в воспоминаниях современников, red. 

Н.Л. Бродский, Москва 1952, s. 207 (tłum. K.K.).
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dowiska, do którego pisarz nie mógł być dopuszczony. „Świat” był jego ciągłym 
zmartwieniem, ze „świata” wychodziły wszystkie prądy, które rozprzestrzeniając 
się po całej Rosji, dyktowały bieg życia. Dla M. Gogola A. Smirnowa-Rosset była 
nie tyle szczerym przyjacielem, ile obiektem wychowania. Samo jej „zepsucie”, jej 
grzeszność i występność były mu wygodne. W przeciwnym wypadku nie mógłby 
jej kształtować na nowo. Dlatego w odniesieniu do niej używał terminu „chora”, do 
siebie zaś – „lekarz”. 

Relacje małżeńskie w rodzinie Smirnowych dalekie były od idealnych. Stosunek 
A. Smirnowej-Rosset do męża był zupełnie obojętny. Początkowo odnosiła się do 
niego z sympatią, lecz brak poczucia godności męża raził ją i smucił, nie mówiąc już 
o bardziej intymnych kontaktach. Brak zrozumienia ze strony męża, ciężkie poro-
dy i związana z nimi groźba śmierci zarówno dzieci, jak i samej matki, zahartowa-
ły Aleksandrę Osipowną na dalsze lata życia. Nieszczęśliwa w swym małżeństwie 
z rozsądku jednostronnie postrzega M. Smirnowa, dochodząc do uogólnień: „Mę-
żowie to takie świnie”36, „Mężowie zawsze są tacy, że nigdy nie ma ich w domu; 
nocami grają w karty, a w ciągu dnia śpią”37. Kobieta pewnego dnia spostrzega, że 
nie jest już kochana i z nudów znajduje sobie kochanka. Zdaniem A. Smirnowej-
-Rosset wina leży po stronie mężów. M. Smirnow zdradzał żonę, wymieniając jedną 
kochankę na inną. Małżonka nie pozostawała mu dłużna – przelewała swą miłość 
duchową na bliskich jej sercu mężczyzn, czasem posuwając się do myśli o rozwodzie: 
„Moglibyśmy się pobrać w tajemnicy, a powróciwszy do Petersburga, powiedziała-
bym o wszystkim carowi. Otrzymałabym rozwód, a mój mąż mógłby się ożenić ze 
swoją kochanką”38, marzyła A. Smirnowa-Rosset. Ostatecznie rozsądek wziął górę 
nad pragnieniem serca.

M. Gogol przypominał Aleksandrze Osipownie o konieczności poświęcania 
małżonkowi większej uwagi, aby nie patrzyła na niego z góry, wystrzegała się wymó-
wek i wzajemnych nieporozumień. Radzi jej głębiej wniknąć w zajęcia i obowiązki 
gubernatora. Posuwa się do propozycji ograniczania ich małżeńskich stosunków, 
jednocześnie ściągając na siebie ostrą krytykę W. Bielińskiego, który odważył się 
twierdzić, że „takiego dziwadła […] nigdy dotąd w języku rosyjskim nie było”39. 
Wszystkie powyższe rady M. Gogol umieścił w swoim kolejnym artykule, pt. Kim 
może być żona dla męża w codziennym życiu domowym, przy obecnym porządku rzeczy w Rosji, 
bez wątpienia napisanym pod wpływem lektury Domostroju. Nieprzypadkowo pisarz 
posłał własny egzemplarz siedemnastowiecznego kodeksu rodzinnego kałuskiej gu-
bernatorowej. Sam był z nim dobrze zaznajomiony, wysoko go oceniając. Jeszcze 
wcześniej w listach do A. Wielgorskiej odnosił Domostroj do grupy dzieł, które naj-
bardziej dobitnie zapoznają z tym, co najlepsze w Rosjaninie. 

36  А.О. Смирнова-Россет, op.cit., s. 253.
37  Ibidem, s. 134.
38  Ibidem, s. 273.
39  Б. Соколов, Гоголь. Энциклопедия, Москва 2003, s. 70 (tłum. K.K.).
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Dobra żona, zauważa autor, powinna rozsądnie zarządzać budżetem domowym 
wedle zasady, iż wydatki nigdy nie przewyższą przychodów. Musi zrezygnować z dro-
gich, luksusowych przedmiotów, stać się oszczędną gospodynią na przekór zeurope-
izowanym damom, twierdzącym, że w jej domu nie wszystko urządzone jest comme 
il faul40. Za właściwe comme il faul M. Gogol uznaje to, którego oczekuje od czło-
wieka Bóg. Pisarz widzi możliwość zamiany ideałów wpojonych przez francuskie 
powieści innymi. Ich obrazy będą prześladować szlachcianki do tego stopnia, aż 
„lwice zapragną wcielić się w inne lwice”41. Zajęcia i obowiązki męża winny pozo-
stawać w kręgu zainteresowań jego małżonki. Tylko wówczas może być w pełni 
pożyteczna, służyć mu dobrą radą, spełnić przeznaczenie kobiety – zostać zaufaną 
pomocnicą w osobistym i zawodowym życiu męża. Jej zadaniem jest przypomnienie 
małżonkowi o tym, co stanowi prawdziwą wolność. Dla M. Gogola oznacza ona 
zdolność wypowiadania słowa „nie” zarówno w myślach, jak i na głos, o czym żaden 
mężczyzna w Rosji już nie pamięta. 

Przysięgam, kobiety u nas ockną się przed mężczyznami, szlachetnie wypomną nam, szlachet-
nie smagną i pogonią nas batem wstydu i sumienia, jak głupie stado baranów, zanim każdy 
z nas ocknie się i poczuje, że dawno sam powinien był biec, nie czekając na bat42.

We wcześniejszych utworach pisarz wymagał, aby kobiety przyjęły na siebie funkcje 
właściwe przedstawicielom płci męskiej i ponosiły odpowiedzialność za ich wypeł-
nienie. Motyw samoupodobnienia i przekształcania się kobiety w mężczyznę cha-
rakterystyczny był dla wczesnego okresu jego twórczości. Władysław Kriwonos za-
uważa, że następuje nie prosta zamiana ról męskich i kobiecych, „a zamiana istoty 
kobiety, która przekształca się w mężczyznę i przestaje być kobietą”43. U M. Gogola 
słabość (cecha kobiecości) posiada szczególną potęgę, której nie ma siła (cecha męsko-
ści). Zdaniem badacza kobieta nie może się stać mężczyzną, ma jednak zdolność 
„imitacji męskiego zachowania, poprzez przyswojenie sobie […] męskich cech”44. 
Nie ma ona możliwości przeobrażenia się w mężczyznę, lecz jedynie w dziwaczną 
istotę. W Wybranych fragmentach z korespondencji z przyjaciółmi również możemy pró-
bować się doszukiwać podobnej transformacji, biorąc pod uwagę nowe obowiązki, 
jakie pisarz na kobietę nakłada. Z drugiej strony autor jasno wskazuje na pozycję 
męża, który zgodnie z domostrojowskim modelem powinien stać ponad kobietą, na 
czele rodziny: „Obecnie wszystko stało się tak dziwaczne, że żona powinna rozkazać 
mężowi, aby był on jej głową i władcą”45. 

Jako uzupełnienie tekstu Kim może być żona dla męża w codziennym życiu domowym, 
przy obecnym porządku rzeczy w Rosji można potraktować notatkę M. Gogola zatytu-

40  Dosłownie: „jak należy”; zgodnie z zasadami wielkiego świata.
41  Переписка Н.В. Гоголя..., s. 192.
42  Н.В. Гоголь, Что такое губернаторша..., s. 115.
43  В.Ш. Кривонос, op.cit., s. 205.
44  Ibidem.
45  Н.В. Гоголь, Чем может быть жена..., s. 139.
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łowaną O małżeństwie, w której przywołuje postać świętego Pawła, porównującego 
więź małżeńską do związku Chrystusa z Kościołem. Zadaniem małżonków jest nie 
tylko wypełnianie swoich obowiązków, lecz także wzajemne wspieranie się w dąże-
niu do moralnej doskonałości i zbawienia duszy46. Podobnie jak wschodni Ojcowie 
Kościoła łączy on związek małżeński z „ideą przemienienia”, która dokonuje się 
w tym związku i poprzez niego, zauważa Anna Kościołek. Małżonkowie powinni 
rozwijać swoje człowieczeństwo i „uświęcać się” nawzajem. Samo zaś małżeństwo 
autor określa mianem „surowego monasteru”47.

Artykuł Kim może być żona dla męża w codziennym życiu domowym, przy obecnym porząd-
ku rzeczy w Rosji stanowi dopełnienie dwóch poprzednich. W ten sposób zbudowa-
na zostaje dość harmonijna i logiczna hierarchia trzech poziomów: na pierwszym 
z nich następuje prezentacja kobiety w wielkim świecie, w towarzystwie; później 
jest ona ukazana jako „pierwsza dama” w mieście na tle konkretnych gubernialnych 
warunków, by ostatecznie przejść do poziomu trzeciego, ostatniego: kobieta w oto-
czeniu domowym. Warto zauważyć, że trzy rozdziały Wybranych fragmentów z kore-
spondencji z przyjaciółmi: Kobieta w świecie, Kim jest gubernatorowa i Kim może być żona dla 
męża w codziennym życiu domowym, przy obecnym porządku rzeczy w Rosji, stanowią jeden 
tematyczny zbiór, pewną całość, podsystem. Pozwala to na wydzielenie w gogolow-
skiej korespondencji tzw. żeńskiego tematu, kwestii kobiet, zauważa J. Barabasz. Nie 
jest ona izolowana od reszty dzieła, nie jest samoistna, zamknięta, lecz jest jednym 
z podsystemów włączonych do systemu głównego. Kwestia kobieca powiązana jest 
z zachodzącymi procesami społecznymi, z najbardziej aktualnymi problemami rosyj-
skiego życia48. Społeczeństwo oczekiwało „czegoś” od kobiety. Dla pisarza to „coś” 
oznaczać będzie dążenie płci pięknej do ożywienia społeczeństwa, do wyzwolenia 
go z „nieładu”, od „nużącej uczoności”, „moralnego zmęczenia” i „duchowego 
zobojętnienia”49.

M. Gogol głęboko wierzył w wysokie powołanie rosyjskiej kobiety, w jej zdol-
ność do przekształcania rzeczywistości i niesienia nadziei na lepszą przyszłość. Ko-
bieta, uosobienie uczciwości, dobroci, czystości, jawi się jako nieoceniona pomoc-
nica w najważniejszym dziele człowieka – w jego dążeniu do Boga. „Jeśli tylko uda 
się pani zarysować przed kobietą jej wysoką pozycję […], to ta sama kobieta […] 
popchnie swojego męża do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków” 50. Z dru-
giej strony doskonale wiedział, jak wiele kobiet w Rosji jest zupełnie dalekich od 
wykreowanego przezeń ideału.

Późny M. Gogol odnosi szlachcianki do dwóch kobiecych grup. Do pierwszej 
należą kobiety wychowane w duchu prawosławnym, których styl życia zbiega się 
z modelem domostrojowskim. Elementy kultury zachodniej, przyswojone w proce-

46  Idem, Духовная проза, Москва 1992, s. 435.
47  А. Kościołek, O ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola, Toruń 2004, s. 125.
48  Ю. Барабаш, op.cit., s. 68.
49  Н.В. Гоголь, Женщина в свете..., s. 12.
50  Idem, Что такое губернаторша..., s. 120.
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sie młodzieńczej edukacji, nie wywarły negatywnego wpływu na krąg ich obyczajów 
i poglądów. Druga grupa – to przeniknięte zachodnioeuropejskimi ideami, modą 
„świeckie lwice”. Pisarz zarzuca im sztuczność zachowania, teatralność (potrzeba 
podobania się, formy etykiety, strój, makijaż, wachlarz). Dla pisarza było oczywiste, 
że zepsuta wpływem zachodnim rosyjska szlachcianka potrzebowała oczyszczenia, 
by móc się przebudzić, zrzucić z siebie kłamstwo, ciągnąc za sobą mężczyznę.

Piewca typu tradycyjnych, czule kochających kobiet, kształtowanego przez wieki 
na podstawie schematu Domostroju, wzywa kobietę do budowy domu od wewnątrz, 
do tworzenia domowego ciepła poprzez cierpienie, dobroć, gościnność, troskę 
o najbliższych. Najważniejszą z cech kobiety pokornej jest poświęcenie siebie dla in-
nych. W kulturze rosyjskiej czasownik „kochać” traktowany jest jako synonim termi-
nów „żałować”, „cierpieć”51. Jedynie tam, gdzie nie przestawała dawać o sobie znać 
staroruska tradycja, elity nie przestawały być sobą, zachowując porządek moralny, 
przekazywany im w testamencie po ojcach i dziadach. Tylko na tej glebie europejskie 
wychowanie dawało najlepsze plony. 

Artykuły i listy M. Gogola surowo potępiające jakość kobiecego wychowania 
pierwszej połowy XIX wieku nie były zjawiskiem odosobnionym. Kolejnych kry-
tyków drażniło dosłownie wszystko: najpierw wykształcenie dziewcząt ganiono za 
zbytnią powierzchowność, później – za przesadę. Nowo powstałe gimnazja, począt-
kowo znajdujące uznanie rodziców, pedagogów i przychylność uczących się w nich 
dziewcząt, z czasem krytykowano za wprowadzanie zbędnego, zbyt skomplikowane-
go programu nauczania. Badaczka historii rosyjskiej edukacji Natalia Christoforowa 
przytacza słowa krytyków: „Dla jakiej przyczyny kobiety w średniej szkole uczą się 
tego według tego samego programu co mężczyźni? Po co wyczerpuje się ich siły, 
przemęcza umysłowo i fi zycznie, zmusza do poświęcania zdrowia i hoduje zwyrod-
niały naród?”52. Wykształceniu kobiet zarzucano, że jest ono „w znacznym stopniu 
teoretyczne”, a czasopisma donosiły o „pokracznym wychowaniu dziewcząt w sze-
rokich kręgach społecznych”53.

51  Czasowniki „жалеть”, „страдать”, „жертвовать”, „мучить(ся)”, „любить” w rosyjskiej percepcji 
rzeczywistości traktuje się jako synonimy.

52  Н.В. Христофорова, Российские гимназии XVIII–XX веков, Москва 2002, s. 67 (tłum. K.K.).
53  „Образование” 1898, nr 4, s. 8 (tłum. K.K.).
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Charakter życia kobiety jest silnie skorelowany z atmosferą duchową danej epoki i jej 
osobliwościami. Z jednej strony z nadmierną emocjonalnością, żywo i spontanicz-
nie wchłaniała ona wszelakie nowinki, wyprzedzając swe czasy. W tym kontekście 
życie kobiety, zjawiska codzienności dokładnie odzwierciedlały zmiany w makro-
strukturze. Z drugiej strony życie kobiety eksponowało zupełnie odmienne cechy 
jej charakteru. Narzeczona, żona, matka, pani domu – zawsze pozostawała w silnym 
związku z ponadhistorycznymi, ogólnoludzkimi cechami człowieka, z tym co szer-
sze i głębsze od zdarzeniowych śladów czasu. W takim ujęciu status kobiety w rodzi-
nie, poglądy na jej pozycję i rolę w społeczeństwie odzwierciedlały nie to, co nowe, 
lecz to, co tradycyjne.

Świat kobiecy epoki przedpiotrowej był zupełnie odmienny od świata męskiego. 
Z wyjątkiem ambitnych przedstawicielek władzy książęcej i wdów miały one ogra-
niczone możliwości działania w sferach życia innych niż rodzinna. Jednak w domu, 
rodzinie, gdzie wytwarzano produkty pierwszej potrzeby, gdzie rodziły się i wychowy-
wały dzieci, gdzie kształtowały się emocjonalne więzi i relacje – grały role pierwszo-
planowe. Szesnastowieczny Domostroj autorstwa popa Sylwestra, prezentujący patriar-
chalną wizję świata, wyznacza pani domu szczególne miejsce w hierarchii rodzinnej. 
Na niej spoczywała duża odpowiedzialność związana z zarządzaniem domem. 

Drugą połowę XVII stulecia cechuje zwrot od Domostroju w kierunku nowych, 
przejmowanych z zachodu idei. Wkroczenie Rusi Moskiewskiej do obcej przestrze-
ni kulturowej odbyło się za pośrednictwem Polski, gdy jej kultura, nauka, muzyka 
i piśmiennictwo znalazły tutaj licznych odbiorców. Starcie natomiast nowej wyro-
słej na glebie zachodnioeuropejskiej kultury mentalności ze staroruską zrodziło naj-
głębszy cerkiewno-ideowy kryzys starej Rusi określany mianem raskołu. W gronie 
najzagorzalszych stronników starowierów, obok protopopa Awwakuma, znalazła 
się przedstawicielka bojarskiego rodu, blisko zaprzyjaźnionego z dworem – Teodo-
zja Morozowa. Ta dumna, silna natura epoki przedpiotrowej okazała się niezdolna 
do postępowania wbrew swym przekonaniom. Degradacja społeczna i majątkowa, 
prześladowania, więzienie, cierpienie, tortury, wreszcie męczeńska śmierć głodowa 
nie przekonały mniszki Teodory do zdrady zasad „starej wiary”, średniowiecznego 
układu życia. Czasy bojarowej przypadają na kres kulturowego izolacjonizmu pań-
stwa moskiewskiego, gdy działalność katolickich jezuitów na dworze moskiewskim 
przyczyniła się do szerzenia kultury polskiej, uwalniającej carskie córki od surowych 
zakazów średniowiecznego Domostroju. 

Zjawiska, które dały o sobie znać w drugiej połowie XVII wieku – raskoł w Cer-
kwi prawosławnej, oddziaływanie kultury polskiej, pierwsze programy reformator-
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skie konstruowane przez ówczesnych działaczy politycznych – stanowiły gruntow-
ne przygotowanie państwa pod osiemnastowieczne reformy Piotra I, które dają 
początek II fazie europeizacji Rosji. Dzięki polskim wpływom Zofi a jako jedna 
z pierwszych wyszła za obręb teremu, otwierając także drzwi dla kobiet kolejnych 
dziesięcioleci. Stąd osoba carówny Zofi i stanowi brakujące ogniwo między kobietą 
staroruską a kobietą czasów Piotra I.

Siedemnastowieczny wpływ zachodni o charakterze obyczajowym oddziałują-
cy na kulturę Rusi następował przy akceptacji władzy świeckiej. Jego zamierzeniem 
była czysto zewnętrzna przemiana Rosjanina (zmiany w modzie, malarstwie, archi-
tekturze, muzyce). Niestety nie objął zasięgiem całego społeczeństwa, koncentrując 
się w szczególności na warstwach uprzywilejowanych1. Skutkiem tego było rozwar-
stwienie społeczne na elity, które znalazły się pod silnym wpływem tendencji za-
chodnich, oraz niższe warstwy – pozostające w sferze kultury tradycyjnej. Do XVII 
wieku mieszkańcy państwa moskiewskiego pozostawali w kręgu swojej własnej 
tradycji. Cechowała ich jednorodność i harmonijność w aspekcie religijnym. Pra-
wosławni, niezależnie od przynależności stanowej, zaspokajali swoje potrzeby du-
chowe, sięgając do tych samych źródeł. Prawosławie stanowiło czynnik spajający 
ludzi w jedną wspólnotę, na przekór społecznemu rozwarstwieniu. Pozwalało to 
rozumieć siebie nawzajem. Wpływy zachodnie zniszczyły tę jedność staroruskie-
go społeczeństwa prawosławnego, jako że nie potrafi ły przeniknąć do najniższych 
warstw. Społeczeństwo podzieliło się na dwa obozy – miłośników starego porządku 
oraz zwolenników nowych, czerpanych z Zachodu idei. Od końca XVII wieku za-
czynają istnieć obok siebie dwa modele światopoglądowe: zeuropeizowany oraz ten 
zorientowany na własną kulturę i tradycję. Refl eksje nad skutkami tego rozdwojenia, 
skupione wokół dyskusji okcydentalistów i słowianofi lów, narodzą się w pierwszej 
połowie XIX wieku.

Proces europeizacji Rosji wywołał nieodwracalne przemiany kulturowe przez 
przewartościowanie wielu tradycyjnych wzorców, norm, pojęć i postaw. Dobrą for-
mą refl eksji nad nowo kreowaną rzeczywistością było m.in. spisywanie wspomnień 
oraz tworzenie zbiorów korespondencji. XVIII i początek XIX wieku w Rosji bez 
wątpienia można nazwać wiekiem pamiętników i listów. I niezupełnie dlatego, iż pi-
sano ich wówczas więcej niż w innych stuleciach, lecz z racji swoistego kultu owych 
form wypowiedzi w kontaktach międzyludzkich, z racji pewnego rodzaju fascynacji 
ich możliwościami. Korespondencja ważnych osobistości drukowana była czasem 
za ich życia. 

Prowadzenie osobistej korespondencji było jedną z fundamentalnych potrzeb 
arystokratki, nieodłączną częścią jej kulturowego doświadczenia. Osobiste archi-
wa, tworzone przez stołeczne i prowincjonalne szlachcianki, które regularnie pisały 
i otrzymywały listy, stanowią nieocenione zabytki kultury przeszłych wieków. Ponad-
to są one świadectwem zarówno intensywnej pisemnej komunikacji, jak i potrzeby 

1  В. Ключевский, Русская история. Полный курс лекций в трех книгах, Москва 1995, cz. 2, s. 358.
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wyrażania siebie oraz zdolności do refl eksji kulturowej. Analiza kobiecych listów, 
nie tylko z punktu widzenia zawartych w nich konkretnych faktów kulturowo-hi-
storycznych, lecz także jako przykładu specyfi cznej kultury kobiecej, osobliwego 
symbolu kobiecości, stanowi niewątpliwą wartość dla współczesnych badań kultu-
roznawczych.

Utrzymywanie korespondencji wymagało od szlachcianki posiadania elementar-
nej wiedzy z zakresu pisania i czytania. Tę umiejętność wybitne kobiety nabywały 
już pod koniec XVII stulecia. Do naszych czasów zachowała się Biblia przepisy-
wana przez znakomicie jak na owe czasy wykształconą carównę Zofi ę, a także jej 
korespondencja z księciem W. Golicynem. W domu A. Puszkina odnaleźć można 
listy pierwszej żony Piotra Wielkiego, Eudokii, do jej kochanka – ofi cera Glebowa. 
Wzruszające listy zakochanej carowej – stwierdza J. Łotman – jak gdyby wyrywają 
się ze swych czasów. Wskazują one na te elementy, które kobieta każdej epoki wnosi 
do otaczającej ją rzeczywistości, i czymś dziwnym byłoby sądzić, że Rusinki były po-
zbawione tych uczuć lub możliwości ich wyrażania2. Badacz słusznie dalej zauważa, 
że korespondencja intymna to zjawisko wcześniejsze niż kultura listu XVIII wieku3. 
Im bliższe i bardziej poufne związki łączyły piszące do siebie osoby, tym bardziej ich 
listy dalekie były od schematyczności.

Studiowanie pamiętników i listów rosyjskich arystokratek pozwala w sposób 
precyzyjny odtworzyć system wychowania i metody edukacji kobiet na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Już sam język i styl spisywanych wspomnień dają możliwość 
wyciągnięcia wstępnych wniosków o wykształceniu ówczesnej młodej kobiety. Tak 
np. Pamiętnik N. Dołgorukiej odkrywa przed nami rozległość horyzontów księżnej, 
a także jest świadectwem poziomu edukacji kobiet w pierwszych dziesięcioleciach 
XVIII stulecia. Poprawność języka rosyjskiego, sporadyczne odwoływanie się do 
słów cerkiewnosłowiańskich stawiają memuarystkę w grupie najbardziej światłych 
kobiet pierwszej połowy wieku. Język E. Jankowej – to żywy język rosyjski; język 
najlepiej wykształconych ludzi jej czasów, oddających pierwszeństwo językowi ro-
dzimemu nad francuskim. Przeważnie jest on jednolity, surowy, a jednocześnie pla-
styczny, obrazowy i trafny. 

W przekonaniu autorki dokumenty autobiografi czne oraz korespondencja są naj-
pełniejszym, najbardziej wszechstronnym i niezastąpionym materiałem w badaniach 
nad procesami transformacji kultury. Zdaniem K. Suszkowej wysoki stopień praw-
dziwości wspomnień stawia je ponad klasycznymi dziełami literatury pięknej: 

Zdaję sobie sprawę, iż moje zapiski nie są wystarczająco ciekawe, aby wzbudzić ogólne za-
interesowanie, lecz zawsze mi się wydawało, że czytanie o dawnym wychowaniu, edukacji, 

2  J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, Gdańsk 1999, s. 53.
3  Переписка княгини Е.П. Урусовой со своими детьми [w:] Старина и новизна, Москва 1916, ks. 20; Л.Н. 

Семенова, Очерки истории быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII века, Ленинград 1982, 
s. 114–115.
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o stopniowym rozszerzaniu horyzontów – dla wielu czytelników jest bardziej pociągające niż 
wszelkiego rodzaju fi kcja w powieściach i opowiadaniach4. 

Z drugiej strony nie można zapomnieć, że materiał naukowy w postaci pamiętnika 
czy listu jest wytworem ludzkiej świadomości i określonej postawy, co przesądza 
o subiektywnym traktowaniu przez badacza danego problemu. Przyjmuje nieraz in-
terpretację autora wspomnień za fakt, nie uznając za potrzebne i celowe dokonanie 
szczegółowej analizy.

Epoka Piotra I wciągnęła szlachciankę do świata piśmiennictwa. Od drugiej po-
łowy wieku w świecie kobiet występuje wyraźny podział na dwa typy wychowania: 
domowe oraz instytutowe, przy procentowej przewadze tego pierwszego. Podnie-
sienie poziomu edukacji i dbałość o jej odpowiednią jakość skutecznie wpłynęły na 
wzrost roli kobiet w sferze społecznej – to właśnie przestrzeń publiczna stanie się 
areną ich działań. Od tego momentu funkcje kobiety łączą się z różnymi dziedzina-
mi ówczesnego życia. 

Spośród wielu osób, którym szlachta powierzała wychowanie i edukację swych 
córek, to na guwernantkę została nałożona szczególna odpowiedzialność. Jej obec-
ność jednak nie gwarantowała jeszcze wysokiego poziomu nauczania. I przeciwnie 
– brak guwernantki nie świadczył bezwarunkowo, że szlachcianka nie otrzymała od-
powiedniego wykształcenia. Z pomocą głównie zagranicznych guwernantek dziew-
czynki już we wczesnym dzieciństwie uczyły się określonych zachowań wpisanych 
w świecką etykietę. Wraz z rosnącą liczbą wykształconych matek, uczestniczących 
w edukacji potomstwa, poprawia się jakość edukacji kobiecej. W wykazie przed-
miotów obligatoryjnych najważniejsze znaczenie przypisywano grze na fortepianie, 
literaturze francuskiej i językowi francuskiemu. Umiejętność wyrażania myśli w tym 
języku, szczególnie w arystokratycznych kręgach stolicy, kojarzona była z ogólnym 
wychowaniem kobiet.

Edukacja i wychowanie w duchu europejskim dały najlepsze owoce tam, gdzie 
kobiety rosyjskie nie oderwały się od rodzimych wartości, zachowując wszystko to, 
co odziedziczyły po swych przodkach (np. Natalia Dołgoruka, Maria Wołkońska). 
Znalazło to wyraźny oddźwięk w ich stosunku do religii, która w dużej mierze wy-
pływała z przyzwyczajenia i tradycji oraz zlewała się z życiem codziennym. Wy-
chowanie w duchu staroruskich domostrojowskich reguł i ideałów nie wykluczało 
edukacji o charakterze europejskim, podobnie jak przynależność ze względu na ce-
chy osobowości do dwóch światów (staroruskiego i nowożytnego) nie w każdym 
wypadku skutkowała utratą wewnętrznej jedności. Czułe, wielkoduszne, gotowe do 
poświęceń serca ukształtowały się i wyrosły w rodzimej atmosferze wspieranej tra-
dycją prawosławia i obecnością starych niań – prostych rosyjskich kobiet. 

Drugą możliwą drogą edukacji dziewcząt badanego okresu było wychowanie 
odbierane w żeńskich instytutach. Szczególne warunki tu panujące pozwoliły na 
ukształtowanie się oryginalnego typu kobiet. Świadczy o tym sam termin „instytut-

4  Е. Сушкова, Записки, Москва 2004, s. 19 (tłum. K.K.).
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ka” stosowany nie tylko w odniesieniu do wychowanek zamkniętych placówek edu-
kacyjnych. Posiadał on również bardziej ogólny sens, określając każdego człowieka 
„z cechami charakteru i zachowaniem charakterystycznym dla wychowanek podob-
nej szkoły (nadmierna emocjonalność, brak doświadczenia, naiwność)”5. Zamknięty 
charakter placówki, nazbyt sztuczny model rzeczywistości instytutowej hamowały 
proces kształcenia umiejętności odpowiadających codzienności dnia powszednie-
go. Zdobywane tu doświadczenie rodziło dramatyczną kolizję pomiędzy wypraco-
wanymi w obrębie instytutu nawykami a tymi warunkami, w których przyszło żyć 
wychowankom po zakończeniu edukacji. Wychowanie w izolacji od domu, surowa 
dyscyplina – środki ochrony dziewcząt przed zdegenerowanym środowiskiem – wy-
paczały jednocześnie ich rozwój emocjonalny.

Wydany w Rosji jesienią 2011 roku Dziennik Lubowji Szaporinej, założycielki 
pierwszego w Rosji teatru marionetek, malarki, tłumaczki, żony znanego radzieckie-
go kompozytora, a zarazem wychowanki petersburskiego Instytutu Św. Katarzyny, 
może posłużyć za materiał do ukazania, w jaki sposób fenomen „instytutki” realizo-
wany był w XX wieku. Szaporina z wyróżnieniem zakończyła pięcioletni instytutowy 
kurs nauczania, by kolejne dwa lata poświęcić na zgłębienie wiedzy w klasie pedago-
gicznej. W maju 1899 roku, po pomyślnym zdaniu egzaminów końcowych, powró-
ciła do domu rodzinnego. Przesiąknięta zasadami i ideałami życiowymi właściwymi 
wyłącznie instytutowi Szaporina zaraz po jego ukończeniu doświadczyła wszech-
ogarniającego poczucia wątpliwości, braku pewności siebie, niezdecydowania, roz-
czarowania oraz osamotnienia. Jak w wypadku większości instytutek, najradośniejsze 
wspomnienia memuarystki wiązać się będą właśnie z okresem instytutowym, gdyż 
rzeczywistość, z którą zetknie się później, będzie w rażącym moralnym kontraście 
z przyswojonymi tam zasadami6.

Osobliwa jednolitość natury Szaporiny, ukształtowana w realiach instytutowych, 
przejawia się w tym, iż na dalszych etapach drogi życiowej w swoim postępowaniu 
będzie kierowała się przyjętą w instytucie zasadą: „nie ufać przekonaniom więk-
szości społeczeństwa, zawsze iść prostą drogą”, „żyć tak i działać tak, by każdego 
wieczora dusza i sumienie były całkowicie spokojne”7.

W obawie przed zdradą owych zasad, zupełnym zagubieniem w otaczającym ją 
niezrozumiałym świecie Szaporina wykorzysta dwa mechanizmy ochronne: kore-
spondencję oraz dziennik. Potrzeba konwersacji, zwierzenia się, osobistej spowiedzi 
realizowana jest poprzez korespondencję z instytutowymi koleżankami, toteż me-
muarystka wyczekuje jej z utęsknieniem, wyrażając ubolewanie nad coraz krótszymi 
i rzadziej otrzymywanymi listami. „Najdroższe miłe przyjaciółki, jakież wspaniałe 
listy od nich otrzymałam […]. Lecz cóżbym bez nich poczęła, są moją jedyną pocie-
chą”. Próba ucieczki przed wyobcowaniem stanie się nadrzędnym motywem spisy-

5  Словарь русского языка: В 4 т., Москва 1981, t. 1, s. 670.
6  Л. Шапорина, Дневник в 2 томах, Москва 2011, t. 1, s. 30.
7  Ibidem, t. 1, s. 25.
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wania wrażeń w postaci dziennika. Zamążpójście, przyjście na świat dzieci, poszerza-
nie kręgu przyjaciół – żadne spośród listy wymienionych wydarzeń nie przekonało 
Szaporiny do rezygnacji z prowadzenia dziennika, jedynego rozmówcy, będącego 
w stanie zastąpić prawdziwego przyjaciela, przed którym mogłaby się bezgranicznie 
otworzyć. Dzięki skłonności do nadmiernego dramatyzowania pewnych sytuacji ży-
ciowych oraz wierności raz rozpoczętej sprawie mógł powstać dziennik Szaporiny 
pozbawiony jakiejkolwiek orientacji na potencjalnego czytelnika.

Po kilku latach życiowej wegetacji, pokonawszy z Bożą pomocą swą bezsilność 
i niemoc, Szaporina stawia przed sobą kolejne wyzwania. Początkowo odnosi suk-
cesy w malarstwie, by w 1918 roku zostać dyrektorem utworzonego z jej inicjatywy 
Piotrogrodzkiego Teatru Marionetek, gdzie sama wystawia liczne spektakle i tworzy 
utalentowany zespół teatralny, zrzeszający pisarzy, malarzy, kompozytorów i reżyse-
rów. Od 1926 roku w Paryżu zajmuje się tłumaczeniami, a po powrocie do ZSRR 
w 1929 roku – malowaniem tkanin kostiumów teatralnych. 

Nieustanna autorefl eksja nad własnym życiem, skłonność do samoponiżania nie 
pozwalały jej uznać swego życia za spełnione. W przededniu swych sześćdziesiątych 
dziewiątych urodzin, tymi samymi słowami, co po opuszczeniu instytutu, wydała 
wyrok na życie rodzinne: „Jeśli kobieta chce cokolwiek osiągnąć, nie powinna za-
kładać rodziny”8. Jeśli jednak 50 lat wcześniej jej wyobrażenia w tym zakresie były 
abstrakcyjne (niepoparte doświadczeniem), to słowa wypowiedziane w 1948 roku 
są wynikiem właściwych jej światopoglądowi rygoryzmu i surowej oceny własnego 
doświadczenia życiowego. Pisząc: „cokolwiek osiągnąć”, Szaporina miała prawdo-
podobnie na myśli swą działalność twórczą. Mimo uciążliwych obowiązków rodzin-
nych i nieszczęśliwej drogi małżeńskiej obiektywnych przesłanek do twierdzenia, iż 
nic w życiu w tym okresie nie osiągnęła, nie było: przez całe dwadzieścia lat Szapori-
na intensywnie, z pasją pracowała i właśnie w tym czasie ukształtowała się jej twór-
cza biografi a, z rozmachem kontynuowana i po tym, gdy mąż ją opuścił. Dlaczego, 
przy wszystkich sukcesach, nasyconym twórczością życiu i prawdziwej miłości do 
otaczających ją ludzi, Szaporiny nie opuszczało przekonanie, że niczego w życiu nie 
osiągnęła?

Problem wynikał z osobliwej jednolitości jej natury: wierności niegdyś sformuło-
wanym przekonaniom, ideałom, normom etycznym. I tak, jeśli po opuszczeniu in-
stytutu zdecydowała, że nie jest stworzona do miłości i więzy rodzinne będą w życiu 
ciążącymi jej kajdanami, to zawarte po 14 latach małżeństwo, niewątpliwie, musiało 
zostać ocenione przez Szaporinę jako wymuszone, prowadzące do nieszczęścia i ce-
chujące się brakiem energii twórczej. Dostrzeżone przez współczesnych, a typowe 
dla wychowanek instytutów, brak pewności siebie oraz skłonność do samoponiżania 
u Szaporinej okażą się przesadne, gdyż będą się zbiegać z cechami jej charakteru. 

Szaporina niewątpliwie ucieleśniała odchodzący w przeszłość typ instytutki, dla 
której wierność prawdzie, wartościom i obowiązkom moralnym stanowiły wartości 

8  Ibidem, t. 2, s. 112.
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absolutne. Wiara, otwartość na ludzi, oddanie słusznej sprawie, dziewczęce ideały 
i reguły postępowania Szaporiny na kolejnych etapach życia nie uległy transforma-
cjom, dlatego i u schyłku życia w oczach otoczenia będzie nadal uosabiać wszyst-
kie charakterystyczne dla instytutki cechy: „Już kilka razy zwracałam uwagę, że na 
wiele rzeczy reaguje Pani, jakby miała szesnaście lat”9; „Ma Pani osiemnastowiecz-
ne poglądy”10; „cały świat jest taki, to Pani jest odmienna”11; „Pani zawsze powie 
w twarz ludziom, że mówią prawdę lub kłamią”12, a krewni i bliscy nawet po prze-
kroczeniu 70. roku życia będą zwracać się do niej, jak do nastolatki – Lubania lub 
Lubasza13.

Zmiany w podejściu do instytucji małżeństwa w ciągu stulecia (XVIII–począ-
tek XIX wieku) pozwoliły rosyjskim arystokratkom na zawsze zerwać z pozosta-
łościami systemu teremowego. Dotychczas decyzja o zamążpójściu panny należała 
wyłącznie do jej rodziców. Od XVIII wieku ślub poprzedzał okres narzeczeństwa, 
stwarzający możliwość lepszego poznania się młodych. Nacisk na córkę, by wyszła 
za mąż za wyznaczonego przez rodziców kandydata, postrzegano jako odstępstwo 
od prawa, choć było to nadal zjawiskiem powszechnym. Wiele zmian odnotowa-
no w kwestii warunków zawarcia małżeństwa: ujawniła się tendencja wskazująca 
na wzrost wieku zamążpójścia, a związki o dużej różnicy wieku podlegały krytyce 
opinii publicznej. Można mówić również o względnej tolerancji wobec ślubów za-
wieranych z cudzoziemcami czy innowiercami. Niezbędnym dokumentem ślubnym 
były specjalne świadectwa potwierdzające zakończenie podstawowej edukacji. Przy 
zawieraniu małżeństwa zachowało się też wiele elementów starego porządku, tra-
dycji: wola rodziców i ich błogosławieństwo stanowiły nieodłączną część każdego 
ślubu zawieranego w Cerkwi. Charakterystyczną cechą w całym badanym okresie był 
wczesny wiek zamążpójścia panien. Przestrzegano przy tym kolejności wydawania 
córek za mąż. Nadal obowiązywał zakaz pobierania się osób blisko z sobą spokrew-
nionych, nie wyrażano zgody na zawarcie więcej niż trzech małżeństw w ciągu życia, 
przestrzegano, by narzeczeni należeli do tej samej warstwy społecznej, a żona po 
ślubie przyjęła nazwisko męża. 

W XVIII wieku nabrały tempa przemiany związane z procesami rozwodowymi. 
Tradycyjny stosunek do małżeństwa jako nierozerwalnego związku rodzinnego od-
szedł do przeszłości. Świadczy o tym zarówno wzrost liczby petycji o jego przepro-
wadzenie, jak i liczba pozytywnie rozpatrzonych decyzji w tym zakresie. Inicjatorzy 
rozwodów w Rosji, w głównej mierze mężczyźni, pragnęli uwolnić się od niemło-
dych żon, zatrzymując przy tym prawo własności do ich posagu. Zamężna kobieta 
uwikłana w ofi cjalny romans poddawana była ostrej krytyce ze strony otoczenia, 

9  Ibidem, t. 2, s. 292.
10  Ibidem, t. 2, s. 59.
11  Ibidem, t. 2, s. 13.
12  Письмо М. Юдиной к Шапориной от 4 января 1958 г. (Кабинет рукописей Российского 

института истории искусств (РИИИ). Ф. 48, № 59, Л. 12).
13  Л. Шапорина, op.cit., t. 1, s. 437.
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które zamykało przed nią drzwi swych domów. Rozwód dawał możliwość powrotu 
do uczestnictwa w życiu towarzyskim stolic. Rosyjskie prawo, a przede wszystkim 
reguły wielkiego świata pozwalały na zakończenie nieudanego związku pokojowo 
ku zadowoleniu obu stron. Młoda szlachcianka po rozstaniu się z mężem zyskiwała 
wolność, której nie posiadała, będąc panną. W takich sytuacjach kobieta nie pozosta-
wała bez środków do życia. Szlachcianka przez cały okres trwania małżeństwa i po 
rozstaniu była jedyną właścicielką całego majątku wniesionego jako posag.

Rozluźnieniu więzów małżeńskich sprzyjały assambleje doby piotrowej, wolne 
zebrania, gdzie Rosjanie uczyli się bawić według zagranicznych wzorców, powołane 
również w celu nauki prawidłowego ubierania się, konwersacji, zachowywania się 
w towarzystwie, przyswojenia owoców zachodniej cywilizacji. Był to najefektywniej-
szy sposób wyprowadzenia kultury z patriarchalnego stanu izolacji, transformacji 
kultury ze średniowiecznej w zachodnioeuropejską. Tradycja balu wciągnęła ro-
syjskie szlachcianki w wir życia towarzyskiego, odsłaniając przed nimi świat dotąd 
niedostępny. Bal, stanowiący nieodłączną część życia codziennego szlachty, nabie-
rał cech teatru. Tutaj każdemu elementowi odpowiadały określone emocje i sty-
le zachowań. Etykieta wymagała, by niezamężne panny prezentowały odpowiedni 
kunszt taneczny i nienaganne maniery. Każda ich poza i każdy gest były wyuczone. 
W charakterze rekwizytów teatralnych czynnie wykorzystywano poszczególne detale 
ubioru: suknie, szale, wachlarze czy muszki, których ułożenie i ruchy ukształtowały 
szczególny język miłości. Zachowując się w narzucony przez rygory kultury sposób, 
kobiety sprawowały kontrolę nad każdym krokiem, niczym aktorki kreujące swój 
sceniczny wizerunek. 

Działania wychowawczo-edukacyjne, którym podporządkowywała się panna, na-
stawione były na osiągnięcie jednego celu – uczynienia z niej profesjonalnej aktorki, 
aby przyciągnęła uwagę najbardziej pożądanych kandydatów na męża, odpowiednio 
wysoko postawionych w Tabeli rang. Dobra partia, awans w Tabeli rang nie tyle dla 
samej panny, ile dla jej rodziców stanowiły cel nadrzędny i wszystko dookoła nale-
żało temu podporządkować. Dlatego przygotowania do pierwszego wyjazdu na bal 
rozpoczynały się już we wczesnym dzieciństwie, gdyż każde potknięcie, nietakt czy 
odejście od etykiety mogło skompromitować szlachciankę w oczach towarzystwa, 
przekreślając tym samym szansę na udane zamążpójście.

Krytyka zmian będących następstwem zbliżenia Rosji do Zachodu znalazła swoją 
realizację w twórczości Mikołaja Gogola, nie jeden raz poruszającego kwestie ko-
biece. Na uwagę zasługuje korespondencja pisarza z Anną Wielgorską i Aleksandrą 
Smirnową-Rosset, częściowo zawarta w Wybranych fragmentach z korespondencji 
z przyjaciółmi. Odwołując się do rodzimej tradycji, reguł średniowiecznego Domo-
stroju, Gogol wskazuje swoim wychowankom właściwą drogę duchowego rozwoju, 
nakłada na nie nowe obowiązki – „leczenie” chorego społeczeństwa i przezwycięże-
nie chaosu, zapoczątkowanego przez proces europeizacji Rosji. Tworząc swój obraz 
„kobiety idealnej”, Gogol stawia ją ponad mężczyznę, głęboko wierząc w jej zdol-
ność do przekształcenia rzeczywistości. Ukazanie szlachcianki w przestrzeni pub-
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licznej, przypisanie jej nowych, dotąd niedostępnych ról, zamyka ostatni rozdział 
opracowania. 

Prawdziwie aktywny udział arystokratek w życiu publicznym realizowany jest 
w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku w formie kobiecych salonów artystycz-
no-literackich, jednej z kardynalnych form życia kulturalnego Rosji, arenie myśli 
społecznej, „gdzie swoiście krzyżowały się sprawy poważne z rozrywką, społecz-
ne z osobistymi, prywatnymi interesami jednostek, działalność polityczna z bytem 
intymnym”14. Salony, gdzie w rolę gospodyni wcielała się wykształcona i oczytana 
szlachcianka, zyskały szerszy rozgłos i odegrały większą rolę niż te, którym patrono-
wali mężczyźni. W Petersburgu działały salony Natalii Zagriażskiej, Zofi i Ponoma-
riowej, Aleksandry Smirnowej-Rosset, Elżbiety Chitrowo. Najbardziej znanymi i ce-
nionymi w Moskwie były salony Zinaidy Wołkońskiej, Eudokii Golicyny i Awdotii 
Jełaginy. Służyły one wymianie informacji w dziedzinie literatury, fi lozofi i i sztuki; 
stąd czerpano wiadomości o nowych prądach literackich, kierunkach, ideach fi lozo-
fi cznych. 

Minister edukacji narodowej Siergiej Uwarow twierdził, że w tym okresie „towa-
rzystwa domowe” miały silniejszy wpływ na kształtowanie poglądów współczesnych 
niż akademie czy instytucje państwowe15. Stawały się one nieodłącznym kompo-
nentem życia rosyjskiej szlachty, podtrzymywały dziedziczność ideałów i wzajemne 
zrozumienie między pokoleniami. Puls kultury rosyjskiej pierwszego trzydziestolecia 
XIX wieku najintensywniej bił w salonach literacko-artystycznych, których inicjator-
kami były w dużej mierze kobiety epoki puszkinowskiej.

Nowe formy kształtowania relacji międzyludzkich i spędzania wolnego czasu 
zburzyły w XVIII stuleciu resztki systemu teremowego. Rosyjskie szlachcianki roz-
poczęły walkę o prawo decydowania o swoim losie. Ich głos dał o sobie znać na stro-
nach wspomnień i korespondencji, by z czasem przeniknąć również do klasycznych 
dzieł literatury pięknej. Rekonstrukcja życia kobiet w analizowanym okresie stała się 
możliwa dzięki zestawieniu źródeł o charakterze czysto dokumentalnym (akty praw-
ne, rozporządzenia) ze świadectwami pochodzenia osobistego (wspomnienia i ko-
respondencja). W ten sposób dobrany materiał badawczy pozwolił na odtworzenie 
„ideału” i „realności”, która ten ideał korygowała, czyniąc go bardziej wiarygodnym.

14  W. Laszczak, Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, Opole 1993, s. 22.
15  Ibidem, s. 46.
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