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WSTĘP 
 

Między miastem a wsią:  
zawieszenie, uwikłanie, transformacja

Miasto i wieś, czyli piekło i raj – a może raj i piekło? Od czasów starożyt-
nych trwają dyskusje, które z tych środowisk jest bardziej właściwe, naturalne, 
odpowiednie dla rozwoju człowieka i społeczeństwa. Wiejskie idylle i miejskie 
utopie konkurują z naturalistycznymi obrazami wiejskiej i miejskiej nędzy i wy-
kolejenia. Literaccy bohaterowie kolejnych epok prezentują różne postawy: 
mieszkańcy miast uciekają na nieskażoną jakoby wieś w poszukiwaniu wolności 
i prawdy, a mieszkańcy wsi, powodowani takim samym pragnieniem, strzepują 
z nóg pył wiejskich gościńców i przybywają do miast.

Jak pokazała nasza wcześniejsza publikacja Obce/swoje. Miasto i wieś w li-
teraturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku, temat miasta i wsi, konfronta-
cji miejskich i wiejskich postaw i światopoglądów oraz różnych obrazów tych 
dwóch środowisk, budzi duże zainteresowanie badaczy. Postanowiliśmy więc 
przyjrzeć się tym kwestiom w szerszej perspektywie i w drugiej części projek-
tu zaprosiliśmy do udziału antropologów, językoznawców i literaturoznawców 
zajmujących się nie tylko kulturą ukraińską, ale także słowiańskimi kulturami 
sąsiednimi, które stanowią dla niej kontekst, źródło inspiracji, punkt odniesienia 
– zarówno pozytywny, jak i negatywny. Kluczowym zagadnieniem pozostało 
pytanie o strategie wartościowania, opisywania, oswajania miasta i wsi, a także 
ich podobieństwa i różnice w wybranych paradygmatach kulturowych.

http://www.wydawnictwoscriptum.pl/obceswoje-miasto-i-wies-w-literaturze-i-kulturze-ukrainskiej-xxxxi-wieku-p-153.html
http://www.wydawnictwoscriptum.pl/obceswoje-miasto-i-wies-w-literaturze-i-kulturze-ukrainskiej-xxxxi-wieku-p-153.html
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Współautorami prezentowanego tomu są między innymi literaturoznawcy 
specjalizujący się w badaniu dzieł różnych epok. Dzięki temu zyskaliśmy moż-
liwość wstępnego prześledzenia przemian obrazu miasta i wsi w literaturze od 
okresu polemik religijnych wokół unii brzeskiej z 1596 roku, o czym pisze To-
masz Hodana, do jeszcze pachnących farbą drukarską ukraińskich i rosyjskich 
antyutopii i dystopii analizowanych przez Annę Ursulenko, jak również post-
konceptualistycznej idylli rosyjskiego pisarza Timura Kibirowa, będącej tema-
tem dociekań Katarzyny Syski oraz najnowszych reprezentacji wielokulturowe-
go Lwowa w powieści autorki izraelsko-rosyjskiej Diny Rubiny w interpretacji 
Ludmiły Szewczenko. 

Odrębną część monografii stanowią rozważania na temat ambiwalentnych 
reprezentacji ukraińskiego miasta i wsi na przełomie XIX i XX wieku. Dmytro 
Jesypenko ukazuje wieloznaczność obrazowania obydwu przestrzeni w twór-
czości pisarza ukraińskiego Borysa Hrinczenki. Natomiast Agnieszka Święto-
sławska poddaje analizie wpływ ilustracji Kazimierza Przyszychowskiego na 
formowanie wyobrażeń o Ukrainie Naddnieprzańskiej wśród odbiorców war-
szawskich periodyków. Obrazy wołyńskiej prowincji i podolskiego Płoskirowa 
we wspomnieniach ich rosyjskojęzycznych mieszkańców znajdują się w cen-
trum zainteresowań Joanny Nowakowskiej-Ozdoby oraz Ihora Zapadenki. 

Wiele uwagi poświęcono okresowi lat dwudziestych i trzydziestych XX 
wieku, przełamującemu wciąż jeszcze powszechne przekonanie o „przyrodzo-
nej wiejskości” literatury ukraińskiej i białoruskiej. Transformację obrazu wsi na 
materiale ukraińskiej literatury modernistycznej przestudiował Albert Nowacki. 
Podobną problematyką w kontekście twórczości prozaików ukraińskich Myko-
ły Chwylowego i Wałeriana Pidmohylnego zajęły się Ołena Hudzenko i Hanna 
Protasowa. Natomiast Dzmitry Kliabanau na materiale dzieł pisarza białoruskie-
go Janki Kupały oraz Ołena Hałeta na podstawie archiwum ukraińskiego inte-
lektualisty Jurija Meżenki przedstawili strategie konstruowania nowoczesnych 
tożsamości kulturowych – białoruskiej i ukraińskiej. 

Jako literaturoznawcy, za niezwykle cenne uważamy teksty autorów repre-
zentujących inne dziedziny nauki, które pozwalają nam spojrzeć na znane nam 
zagadnienia z nowej perspektywy. Iwona Bielińska-Gardziel w ujęciu etnolin-
gwistycznym pisze o współczesnym kategoryzowaniu świata poprzez opozycję 
swój/obcy. Natalia Korina analizuje opozycję swojego/obcego miasta i wsi na 
Białorusi w kontekście historii języka i kultury. Natomiast Wiktoria Hojsak po-
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równuje polsko- i ukraińskojęzyczne leksemy село/wieś oraz pochodne od nich 
nazwy osobowe. 

Zawarte w tomie prezentacje kulturologiczne, choć odnoszą się do różnych 
okresów historycznych, pokazują ważne konteksty kreowania obrazu miasta 
i wsi w wyobraźni zbiorowej. Marcelina Jakimowicz poddaje analizie orienta-
lizującą Hucułów narrację z końca XIX wieku autorstwa polskiego etnografa 
Włodzimierza Szuchiewicza. Współczesnym transferem obrzędowych i men-
talnych elementów wiejskości do miast zajęli się Stsiapan Stureika i Olga So-
larz: Stureika przeanalizował to zagadnienie na materiale festiwalu „Dożynki” 
w miastach Białorusi, Solarz wskazała zaś na obecność charakterystycznego dla 
tradycyjnej kultury rustykalnej magicznego sposobu myślenia w ukraińskim 
dyskursie politycznym.

W aneksie zamieszczamy szkic pisarki i dziennikarki Swiatłany Kurs, po-
kazujący ewolucję obrazu miasta i wsi w dwudziestowiecznej literaturze biało-
ruskiej.

Mamy nadzieję, że następnym krokiem będzie uzupełnienie mapy przemian 
obrazu miasta i wsi w kulturze Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy, naszkicowanej 
w dwóch tomach serii Obce/swoje. Zapraszamy do lektury.

*   *   *

Rozdziały składające się na niniejszą monografię powstały w oparciu 
o wystąpienia zaprezentowane i przedyskutowane podczas międzynarodowej 
konferencji i dyskusji panelowej „Obce/swoje II. Miasto i wieś w literaturze 
i kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy” (Kraków, 20–21.10.2016). Orga-
nizatorami wydarzenia byli: Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki Polskiej 
Akademii Nauk, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiań-
skiej UJ oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Katarzyna Glinianowicz, Katarzyna Kotyńska
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Tomasz Hodana
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Ruskie Jeruzalem i polska Sodoma.  
Miasto w posłaniach Iwana Wiszeńskiego

W dawnym piśmiennictwie Słowian wschodnich koncepcja miasta oraz jego 
symbolika osadzone były w szeroko rozumianej tradycji religijnej. Podobnie za-
tem jak w Biblii i pismach Ojców Kościoła, miasto mogło mieć dwojaki charak-
ter: być miejscem szczególnej świętości, wybranym i chronionym przez Boga, 
bądź też siedliskiem nieprawości i przestrzenią naznaczoną przez grzech. Wy-
obrażenia pozytywne koncentrowały się wokół Jerozolimy, zarówno tej realnie 
istniejącej, jak i, a może przede wszystkim, wokół mistycznego Świętego Mia-
sta – Nowego Jeruzalem. Jako symbole upadku i zepsucia występowały biblijne 
miasta pogan: Babilon, Sodoma i Gomora, Niniwa, a także – to już późniejsza 
tradycja polemiczna – wrogi prawosławiu Rzym, któremu przeciwstawiano 
bądź to Konstantynopol – stolicę Cesarstwa Wschodniego i siedzibę patriarchy 
ekumenicznego, bądź Jerozolimę właśnie, określaną mianem „głowy Kościoła” 
oraz „matki wszystkich grodów”. Warto jeszcze dodać, że ruscy pisarze chętnie 
przenosili sakralne atrybuty Konstantynopola i Jerozolimy na rodzime ośrodki, 
kreując symboliczne „nowe Konstantynopole” i „nowe Jerozolimy”1.

1 Por. m.in. prace zebrane w tomach: Иеротопия. Создание сакральных пространств 
в Византии и Древней Руси, red. А. М. Лидов, Москва 2006; Новые Иерусалимы. Иеротопия 
и иконография сакральных пространств, red. А. М. Лидов, Москва 2009.
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W nieco innym wymiarze miasto funkcjonowało w literaturze ascetycznej. 
Zamiast opozycji miasto święte – miasto grzeszne, mamy tam opozycję miasto-
-pustynia oraz motyw opuszczania miasta i wychodzenia na pustynię. Pustynia 
oraz to, co się za tym pojęciem kryje, czyli monaster, skit, mnisza cela lub pie-
czara, oznacza nie tylko miejsce odosobnienia, odizolowane od zgiełku świata, 
ale przede wszystkim przestrzeń, w której toczą się zmagania duchowe. W ze-
stawieniu z miastem pustynia nie jest zatem obszarem wolnym od pokus, ale 
miejscem, w którym mnich, porzuciwszy ziemskie troski, może podjąć skutecz-
ną walkę ze złym duchem. Co charakterystyczne, pustynia bądź pustelnia jest 
często prezentowana jako Nowe Jeruzalem, a samotna asceza – jako wędrówka, 
czy też wspinaczka ku owemu Świętemu Miastu2.

We wszystkich zarysowanych wyżej wariantach motyw miasta pojawia się 
w twórczości Iwana Wiszeńskiego, jednego z najciekawszych pisarzy ukraiń-
skich końca XVI i początku XVII stulecia3. Jego posłania, wyrastając z prawo-
sławnej tradycji monastycznej, wpisują się jednocześnie w żywy nurt polemi-
ki, jaka toczyła się na ziemiach ruskich Rzeczpospolitej wokół unii brzeskiej 
(1596). Wiszeński – mnich i pustelnik, który większość swego życia spędził na 
górze Athos – występuje jako żarliwy apologeta Kościoła wschodniego oraz 
nieprzejednany wróg Rzymu i kultury łacińsko-polskiej. Konwencjonalne ujęcia 
miasta są w jego tekstach modyfikowane w taki sposób, by opisywały bieżące 
konflikty religijne oraz kryzys kijowskiego prawosławia. Osadzenie w tradycji 
bizantyjsko-ruskiej i jednoczesne odniesienie do spraw aktualnych – to jeden 
z istotnych wyróżników całej twórczości Wiszeńskiego, która przez historyków 
literatury sytuowana jest na pograniczu średniowiecza, renesansu i baroku4.

2 Por. m.in. Д. Попович, Пустыня как Новый Иерусалим: становление образов сакраль-
ного пространства, [w:] Новые Иерусалимы, op. cit., s. 167–175. 

3 Literatura na temat Wiszeńskiego jest bardzo bogata; spis najważniejszych publikacji zob. 
m.in: О. Б. Неменский, В. Г. Пидгайко, Иоанн (Вишенский [Вышенский]), [w:] Православная 
энциклопедия, red. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, t. 23: Иннокентий – Иоанн 
Влах, Москва 2010, s. 399–400. Najnowszą bibliografię zawierają prace: О. І. Ющишин, Твор-
чість Івана Вишенського в контексті вітчизняної полемічної традиції. Монографія, Лу-
ганськ 2012; С. Шумило, Старец Иоанн Вишенский: афонский подвижник и православный 
писатель-полемист. Материалы к жизнеописанию „блаженной памяти великого старца 
Иоанна Вишенского Святогорца”, Киев 2016.

4 Na przełomie XVI i XVII w. pisma Wiszeńskiego znane były jedynie w wąskim kręgu 
odbiorców; nie zostały wówczas wydane drukiem i dość szybko o nich zapomniano. Ponowne 
zainteresowanie postacią i tekstami mnicha z Wiszni nastąpiło w drugiej połowie XIX w. i trwa 
nieprzerwanie do czasów obecnych (por. T. Hodana, Ukraińska recepcja postaci i twórczości Iwa-
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Jednym z najczęściej przywoływanych „motywów miejskich” jest w posła-
niach Wiszeńskiego biblijna Sodoma – popularny symbol upadku i zepsucia. 
Związane z jej imieniem negatywne konotacje mogą być łączone z realnymi 
miastami, w których żyją prawosławni Rusini (Białorusini i Ukraińcy), częściej 
jednak przenoszone są na całe państwo polsko-litewskie5; dodajmy jeszcze, że 
w specyficznych kontekstach, na przykład wtedy, gdy Wiszeński zwraca się do 
biskupów, którzy przystąpili do unii z Rzymem, Sodoma może symbolizować 
Kościół katolicki. Generalnie jednak występuje w trzech przenikających się 
wymiarach: jest miejscem powszechnego rozkładu moralnego i upadku wiary, 
miejscem, w którym Cerkiew prawosławna doświadcza prześladowań, wreszcie 
zaś miejscem zdominowanym przez innowierczą kulturę.

Przez odwołania do Sodomy Wiszeński próbuje uświadomić swoim czy-
telnikom, że żyją w czasach ostatecznych, a przestrzeń, w której się poruszają, 
to królestwo Antychrysta – „władcy tego świata”. Przekonuje również, że jeśli 
owej przestrzeni natychmiast nie opuszczą, podzielą los mieszkańców biblijnego 
miasta: 

Gotowe jest naczynie gniewu Bożego, by wylał się na ziemię Waszą (…) – ostrze-
ga – nie ma bowiem ziemi bardziej bezbożnej, bluźnierczej, niesprawiedliwej 
i nieczystej, nawet wśród pogan (…). Błagam Was przeto, ratujcie się jak Lot, 
który uszedł z Sodomy do Soar, Soar zaś oznacza pokutę i oczyszczenie z grze-
chów (…)6.

Najbardziej przejmująco bezbożna „polska (lacka) Sodoma” przedstawiona 
zostaje w posłaniu adresowanym bezpośrednio do wszystkich jej mieszkańców, 
do – jak czytamy w nagłówku pisma – ludzi „wszelkiego wieku, stanu i god-
ności, z narodu ruskiego, litewskiego i polskiego”7. Lament Wiszeńskiego nad 

na Wiszeńskiego. Zarys problemu, [w:] Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie 
Słowian i ich echa w nowszej kulturze, red. M. Kuczyńska, J. Stradomski, Kraków 2015, s. 57–70). 
W roku 2016 Wiszeński został kanonizowany przez Ukraińską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu 
Moskiewskiego, co niewątpliwie wzbudzi kolejną falę zainteresowania jego osobą.

5 Por. T. Hodana, Sodoma i królestwo babilońskie. Rzeczpospolita w pismach Iwana Wiszeń-
skiego, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską 
i Ukrainą, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak i K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 1057–
1067.

6 И. Вишенский, Сочинения, red. И. П. Еремина, Москва–Ленинград 1955, s. 7 (tu i dalej, 
jeśli nie zaznaczono inaczej, tłumaczenie moje – T. H.).

7 Ibidem, s. 45.



14 Tomasz Hodana

upadkiem wiary i obyczajowości kulminuje tu w obrazie wszechogarniającej 
choroby grzechu: 

Od głowy do nóg ostrupieliście! Od przełożonych i kapłanów do ludzi prostych 
staliście się nieczyści! Przesiąkliście smrodem zgniłej miłości do świata! Obraz 
Boży ognoiliście! Nie ma ani jednego miejsca wolnego od grzesznego zepsucia 
– wszędzie strup, wszędzie rana, wszędzie puchlina, wszędzie zgnilizna, wszę-
dzie gangrena (…). Nie ma gdzie plastra przyłożyć na uleczenie choćby cząst-
ki. Wszędzie grzech śmiertelny, wszystko śmierdzi piekłem, otchłanią i gehenną 
wiekuistą!8

„Polska Sodoma” to nie tylko przestrzeń powszechnego upadku, ale i miej-
sce, gdzie prawosławie doznaje różnorakich krzywd. Trzeba zaznaczyć, że wątek 
ziemskiego ucisku odgrywa w pismach Wiszeńskiego rolę niezwykle istotną, po-
nieważ prawdziwym Kościołem Chrystusa jest dlań Kościół zniewolony, ubogi 
i prześladowany. Co ciekawe, biblijne motywy prześladowań bywają ilustrowa-
ne obrazkami z życia ruskich mieszczan. Najbardziej charakterystyczny jest pod 
tym względem fragment Krótkiej wiadomości o łacińskiej pokusie (Извещение 
краткое о латинской прелести), w której Wiszeński krytykuje między inny-
mi katolicką naukę o czyśćcu. Ironicznie przekonując, że wyznawcom Kościoła 
wschodniego czyściec po śmierci nie jest potrzebny, bo łacinnicy urządzili im 
już czyściec na ziemi, opisuje dyskryminację prawosławnych kupców i rze-
mieślników. Porównując te szykany do prześladowań, jakich doznawali pierwsi 
chrześcijanie, przewrotnie zachęca nieprzyjaznych Rusinom urzędników:

Wy, wójtowie, burmistrzowie, landwójtowie, władzo świecka, grodzka i wszela-
ka, nie dajcie Rusi nigdzie folgi, w sądach jej nie brońcie, ale raczej ją krzywdźcie, 
w sąsiedztwie miłości nie okazujcie, ani nie obcujcie z nimi, ale raczej ich niena-
widźcie; w kupnach, targach, rzemiosłach Rusin z papieżnikiem niech wolności 
jednakiej nie ma; w cechach rzemieślniczych Rusinowi być nie wolno, dopóki się 
nie popapieży; na wójtostwa, burmistrzostwa i inne urzędy [mieszczanie] z naro-
du ruskiego niech nie będą wynoszeni, dopóki w papieża nie uwierzą. Jeżeli i tym 
Rusi nie dokuczycie, a oni od swojej chrześcijańskiej wiary odstąpić, a papieżowi 
bałwochwalczej czci oddać nie zechcą, nabożeństwo im zniszczcie, na święta sta-
rego kalendarza dzwonić nie dajcie, lecz siłą i pod groźbą kary nowy [kalendarz] 
zmuszajcie święcić i obchodzić. A jeżeli i wtedy jeszcze nie posłuchają, sakra-
ment Chrystusa sprofanujcie, na ziemię wylejcie i nogami podepczcie, cerkwie 

8 Ibidem, s. 48–49 (tłum. częściowo za: J. Tretiak, Piotr Skarga w dziejach i literaturze unii 
brzeskiej, Kraków 1912, s. 249‒250).
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zapieczętujcie i ze wszystkich stron ich trapcie, i bied im przysparzajcie, dopóki 
ich owe biedy i utrapienia nie zmuszą, by pokłon oddali papieżowi i Kościołowi 
rzymskiemu. A jeżeli jeszcze i tymi utrapieniami ich nie pokonacie, w więzie-
niach ich zamknijcie, na niewinnych kary nakładajcie, bijcie, bezcześćcie i zabij-
cie w imię najświętszego papieża. Przebaczenie i rozgrzeszenie od niego dosta-
niecie, a w czyśćcu się za to i za wszystkie nieprawości po śmierci oczyścicie9.

Posłań Wiszeńskiego nie można rzecz jasna traktować jako wiarygodnego 
zapisu ówczesnych realiów, zbyt wiele tam polemicznej przesady, jednak w za-
cytowanym fragmencie pojawia się kilka wątków, które znajdują potwierdze-
nie w źródłach epoki10. Zmuszanie do akceptacji nowego kalendarza, włącznie 
z przypadkami złośliwego zamykania świątyń, blokowanie dostępu do urzędów 
miejskich czy rozmaite szykany w cechach rzemieślniczych – to realne proble-
my, z którymi musieli sobie radzić prawosławni Rusini żyjący w miastach11. 
Obecność tych motywów w twórczości Wiszeńskiego, który, przypomnijmy, 
większość życia spędził poza granicami Rzeczpospolitej, jest owocem jego ży-
wych kontaktów ze środowiskiem mieszczańskim, zwłaszcza z przedstawiciela-
mi bractw cerkiewnych.

Wróćmy jednak do samych posłań. Jak widać, miasto – zarówno to sym-
boliczne, jak i realnie istniejące – jawi się w nich zdecydowanie negatywnie, 
jako przestrzeń dotknięta chorobą grzechu i wroga prawosławiu, dodatkowo 
zaś – całkowicie zdominowana przez obcych. Ten ostatni wątek widać w sze-
regu odwołań biblijnych, gdzie przewija się nieustannie motyw „jedynego 
sprawiedliwego”, żyjącego w bezbożnym mieście lub kraju, albo też „garstki 
sprawiedliwych”, otoczonej przez tłum innowierców. Wiszeński przywołuje po-
stacie Noego, Abrahama i Hioba, Lota w Sodomie, Tobiasza w Niniwie, trzech 
młodzieńców, którzy nie pokłonili się babilońskiemu idolowi, czy też Izraelitów, 
którzy w czasach proroka Ezechiela nie zgięli kolan przed Baalem12. Spychana 

9 Ibidem, s. 119 (tłum. częściowo za: J. Tretiak, Piotr Skarga, op. cit., s. 245–246).
10 Por. m.in. І. Франко, Іван Вишенський і єго твори [Львів 1895], [w:] idem, Зібрання 

творів у п’ятдесяти томах, t. 30: Літературно-критичні праці (1895‒1897), Київ 1981, 
s. 65–68; М. Грушевський, Історія української літератури, t. 5, cz. 2: Перше відродження 
(1580–1610 рр.), Київ 1995, s. 127–128.

11 Por. m.in.: K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys histo-
ryczny (1370–1632), Warszawa 1934, s. 90–92, 96–103, 188–191; D. A. Frick, Dzwony Wilna: 
mierze nie czasu w mieście wielu kalendarzy, tłum. S. Dyduch, [w:] Czas i kalendarz, red. Z. J. Ki-
jas, Kraków 2001, s. 243–251.

12 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 7, 34, 35, 141–142, 193.
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na margines życia publicznego Cerkiew ruska jest przedstawiana jako ewan-
geliczna „mała trzódka”13, „dwóch albo trzech” zebranych w imię Chrystusa14, 
a wreszcie starotestamentowa „reszta”15, czyli, dosłownie, garstka sprawiedli-
wych, która miała ocaleć od powszechnej zagłady i stać się zalążkiem religijne-
go odrodzenia16. 

Takie postrzeganie rzeczywistości, podobnie jak wspomniana już wcześniej 
apologia Kościoła w niewoli, musiały się brać ze świadomości kryzysu całego 
wschodniego chrześcijaństwa. Nie zapominajmy, że w epoce po upadku Kon-
stantynopola wszystkie kraje prawosławne, prócz Rusi Moskiewskiej, znajdo-
wały się pod władzą innowierców. Żyjąc na Athosie, Wiszeński doskonale zda-
wał sobie sprawę z upokorzeń, jakie cierpią starożytne patriarchaty na Bliskim 
Wschodzie, wiedział o prześladowaniu chrześcijan w Grecji i na Bałkanach, 
sam również doświadczał uciążliwego panowania Turków na terytorium Świętej 
Góry. W jego tekstach negatywne skojarzenia budzi zatem nie tylko opanowane 
przez cudzoziemców miasto lub państwo, ale również każda władza świecka, 
która w średniowieczu łączona była z konkretnym, stołecznym grodem i wraz 
z nim sakralizowana. Z tego właśnie powodu nie pojawiają się u Wiszeńskiego 
pozytywne wizerunki realnie istniejących miast ruskich bądź greckich, nie ma 
Kijowa, ani Konstantynopola, nie ma też – co oczywiste – postaci prawowier-
nych monarchów. 

Prawosławni Rusini – zdaje się głosić Wiszeński – i prawosławni w ogóle, 
nie mają na ziemi żadnego „swojego miasta”, nie mają zatem, tym bardziej, 
„miasta świętego” – stolicy politycznej i duchowej; pozostają, dosłownie, ubo-
gimi wędrowcami. Nie jest to przejaw ich odrzucenia przez Boga, ale normalne 
położenie uczniów Chrystusa, który przez naszego pisarza określany jest mia-
nem bezdomnego biedaka17.

Jedynym miastem świętym pozostaje dla Wiszeńskiego Niebiańskie Jeru-
zalem, a „ruską Jerozolimą” może być nazwana tylko Cerkiew lub wiara pra-
wosławna, której wytrwale broni coraz mniej liczna „reszta”. Biblijne motywy 
obrony Jerozolimy przed najazdem cudzoziemców bądź dzielnego znoszenia 

13 Ibidem, s. 133, 144, 156, 207 (por. Łk 12, 32).
14 Ibidem, s. 207 (por. Mt 18, 20).
15 Ibidem, s. 142.
16 Por. m.in. hasło Reszta, [w:] Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum. i oprac. 

bp K. Romaniuk, Poznań 1990, s. 853–856.
17 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 59 (por. Mt 8, 20 i Łk 9, 58).
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prześladowań już po jej zdobyciu pojawiają się u Wiszeńskiego jako obrazy 
oporu przed ekspansją Zachodu. Dobrym przykładem jest posłanie adresowa-
ne do księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego, w którym przywołana zostaje 
postać herolda władcy Asyrii Sennacheryba, opisana w Drugiej Księdze Kró-
lewskiej. Przypomnijmy, że podczas oblężenia Jerozolimy herold ów namawiał 
króla judzkiego Ezechiasza do poddania miasta, zachwalając przy tym potęgę 
swojego monarchy oraz moc asyryjskich bogów, i bezskutecznie wzywał Żydów 
do zdrady i odstępstwa18. U Wiszeńskiego pod postacią herolda kryje się ataku-
jący prawosławie ksiądz Piotr Skarga, Sennacheryb i jego wojska to papież oraz 
jezuici, królem Ezechiaszem jest wierny prawosławiu książę Ostrogski, a dziel-
nymi Izraelitami – Rusini, którzy wraz z nim odrzucili unię brzeską19. 

Innym przykładem może być aluzja do wspomnianych już trzech dzielnych 
młodzieńców z Księgi Daniela, którzy w epoce niewoli babilońskiej odmówili 
złożenia pokłonu przed złotym posągiem, wzniesionym przez króla Nabucho-
donozora20. W tym odwołaniu biblijnym – występującym w tak zwanej Krótkiej 
odpowiedzi na pisanie Piotra Skargi (Краткословный ответ… против… 
писания Петра Скарги…) – pod postacią Nabuchodonozora kryje się król Zyg-
munt III, zwolennik unii, Babilonem jest Rzym, a złotym cielcem – papież. Trzej 
młodzieńcy, to – by użyć słów Wiszeńskiego – „ubodzy Rusini, w Jeruzalem 
pochwyceni”, czyli symboliczna „reszta narodu ruskiego”21. 

W tym momencie pojawia się pytanie, co w sytuacji upadku moralnego 
i prześladowań radzi swoim czytelnikom Wiszeński i jak należy rozumieć gło-
szone przezeń wezwanie do ucieczki z Sodomy? Czego athoski mnich oczekuje 
od adresatów swoich posłań, a przypomnijmy, że byli nimi głównie mieszczanie, 
skupieni w bractwach cerkiewnych.

Oczywista rzecz, że w zestawieniu z obrazem miasta jako siedliska grzechu, 
wezwanie do jego opuszczenia jest apelem o przywrócenie ładu moralnego. Jeśli 
jednak przypomnimy sobie, że „polska Sodoma” to również obszar opanowany 
przez wrogą kulturę, słowa Wiszeńskiego nabierają dodatkowego sensu. Nie 

18 Por. 2 Krl 18, 17–37.
19 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 17–18; zob. także: V. Nosilia, Walka człowieka 

przeciw „złym duchom podniebiańskim” u Iwana Wiszeńskiego. Zarys problematyki, [w:] Zbrojne 
i ideologiczne konflikty, op. cit, s. 38–39.

20 Por. Dn 3, 1–50.
21 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 141–142; zob. także T. Hodana, Sodoma i kró-

lestwo babilońskie…, op. cit., s. 1063–1064.
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wymaga on od Rusinów, by opuszczali swoje domostwa i uciekali na pustynię, 
ale zachęca ich, by w ramach społeczności miejskiej starali się żyć na podobień-
stwo mnichów, przede wszystkim zaś – by próbowali się odgrodzić od wszelkich 
obcych wpływów. 

Postulat odseparowania kultury ruskiej od zachodniej nauki, oświaty i lite-
ratury pojawia się w wielu posłaniach Wiszeńskiego. W jednym z nich zaleca 
on wspólnotom brackim Lwowa i Wilna przygotowanie oraz wydanie drukiem 
specjalnej antologii, w której znalazłyby się wszystkie niezbędne dla zbawienia 
nauki. Antologia ta powinna stać się murem chroniącym wiernych przed teksta-
mi spoza obszaru ortodoksji, które w przekonaniu Wiszeńskiego wiodą do here-
zji i potępienia22. Ucieczka z „polskiej Sodomy” to zatem nie tylko nawrócenie, 
ale również zamknięcie rodzimej kultury w ramach bizantyjsko-ruskiej tradycji 
religijnej23.

Na koniec spróbujmy się przyjrzeć, jak funkcjonuje u Wiszeńskiego opo-
zycja miasto-pustynia, która, jak już wspomniano, pojawiała się często w lite-
raturze ascetycznej. Ukształtowany w jej duchu pisarz wielokrotnie podkreślał 
szczególną wartość życia mniszego, zwłaszcza życia w całkowitym odosobnie-
niu, i prezentował je jako najpewniejszą drogę do zbawienia. W deprecjonowa-
niu miasta i pochwale pustyni pobrzmiewają również wątki autobiograficzne. 
Nie chodzi tylko o fakt, że Wiszeński sam był mnichem i wiódł na Athosie żywot 
pustelniczy, lecz również o to, że w pewnym momencie musiał się skonfron-
tować ze świeckimi odbiorcami swoich tekstów, którzy na co dzień mieszkali 
w samym środku „polskiej Sodomy”.

Tu mała dygresja biograficzna. Na początku XVII wieku Wiszeński przy-
jechał do Lwowa, gdzie spotkał się z przedstawicielami miejscowego bractwa, 
najwyraźniej jednak, po kilkunastu latach spędzonych w klasztorach Świętej 
Góry, trudno mu było odnaleźć się w miejskiej rzeczywistości. Dość szybko 
schronił się przed światem w monasterze Uspieńskim w Uniowie, potem czas ja-
kiś przebywał w słynnym Skicie Maniawskim, wreszcie zaś powrócił na Athos. 
Jak można wywnioskować z pisanego w Uniowie posłania do mniszki Domini-

22 Ibidem, s. 177–178.
23 Por. Г. Грабович, Авторство і авторитет у Івана Вишенського: діалектика відсут-

ності, [w:] idem, До історії української літератури (Дослідження, есеї, полеміка), Київ 
2003, s. 251.
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ki, powodem wyjazdu z miasta była niechęć do publicznych wystąpień, nazbyt 
świecki charakter działalności bractwa oraz zachodni profil brackiej szkoły24.

We wspomnianym posłaniu Wiszeński polemizuje z Jurijem Rohatyńcem, 
jednym z liderów bractwa, który zachęcał go do powrotu do Lwowa i próbował 
przekonywać, że „pustynia jednemu zbawianie daje, głoszenie zaś Słowa – wie-
lu”25. Wiszeński odrzuca tę, pokrętną jego zdaniem, retorykę i oskarża ruskich 
mieszczan o sprzeniewierzenie się ideałom prawosławia. Jego zdaniem, „lwow-
skie rozkosze”, czyli stosunkowo wygodne i dostatnie życie w mieście, tak ich 
rozleniwiły, że nie są gotowi do duchowego wyjścia na pustynię26.

Cały ten epizod traktować można jako przykład konfrontacji wschodniej tra-
dycji ascetycznej z zachodnim modelem aktywności społecznej. W momencie 
przyjazdu do Lwowa Wiszeński na własne oczy przekonuje się, że jego posłania 
nie odniosły spodziewanego efektu, a członkowie bractw, prowadząc działalność 
oświatową i wydawniczą, zaczynają przejmować obce wzorce i upodabniać się 
do zwalczanych przezeń łacinników. Odpowiedzią jest ucieczka z miasta i roz-
wijana w późniejszych tekstach pochwała samotnej ascezy. Jedną z najbardziej 
charakterystycznych ilustracji takiej postawy jest Widowisko myśli (Позорище 
мысленное) – posłanie, które było bezpośrednią reakcją na wydanie drukiem 
ruskiego przekładu Księgi o kapłaństwie (Книга о священстве) św. Jana Chry-
zostoma27. Uwaga Wiszeńskiego skupiła się na fragmencie zamieszczonej tam 
Homilii na Pierwszy list św. Pawła do Koryntian. Złotousty potępia w niej du-
chownych, którzy w poszukiwaniu doskonałości pozostawiali skupiska miejskie 
i uchodzili samotnie w góry. Poucza ich przy tym, że lepiej być mniej dosko-
nałym, ale innym pożytek przynosić, niż „na wyżynach gór przebywać i z po-
gardą patrzeć na zgubę braci”28. Wiszeński nie chce przyjąć do wiadomości, że 
podobne upomnienie wypowiada jeden z największych nauczycieli Kościoła 
wschodniego i próbuje dowieść, że tłumacz świadomie wypaczył sens grec-
kiego oryginału29. Oskarżenia te są jednak bezpodstawne, przekład jest wierny, 
a apologia życia pustelniczego, zawarta w Widowisku myśli, zdaje się być próbą 

24 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 161–164.
25 Ibidem, s. 161.
26 Por. ibidem, s. 165.
27 Dzieło zostało opublikowane w r. 1614 we Lwowie (w typografii bractwa) i najwyraźniej 

zostało przesłane Wiszeńskiemu na Athos. Prócz słynnego Dialogu o kapłaństwie Złotoustego za-
wierało obszerny wybór jego homilii w tłumaczeniu Gabriela Dorofiejewicza.

28 Комментарии, [w:] И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 328.
29 Por. И. Вишенский, Сочинения, op. cit., s. 211–220.



20 Tomasz Hodana

usprawiedliwienia dotychczasowych wyborów ruskiego athonity i głoszonego 
przezeń programu odnowy religijnej30.

Badanie twórczości Wiszeńskiego, w tym również analiza przywołanych tu 
motywów, uświadamia, że otwarcie na wpływy zachodnie, do którego w kultu-
rze ruskiej (ukraińskiej i białoruskiej) ostatecznie doszło w wieku XVII, nie było 
wcale łatwe. By zmodernizować własną tradycję, trzeba było porzucić ugrun-
towaną wizję świata i oswoić te jego elementy, które dotąd postrzegane były 
jako jednoznacznie negatywne, obce i wrogie. Na przełomie XVI i XVII wieku 
sztuka ta udawała się daleko nie wszystkim, czego jaskrawym przykładem po-
stać naszego autora.

30 Por. Комментарии, op. cit., s. 326–328; Г. Грабович, Авторство і авторитет…, op. 
cit., s. 249–250.
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Ruthenian Jerusalem and Polish Sodom.  
Motif of a City in Ivan Vyshenskyi’s writings 

In Ivan Vyshenskyi’s works the theme of the city is presented in two typical, in the medieval 
literature, oppositions: the holy city vs. the city of sin, and a  city vs. a  desert. Using these 
conventional approaches, Vyshenskyi describes the crisis of the Orthodox Church in the Polish-
Lithuanian Commonwealth, as well as the conflict associated with signing of the Union of 
Brest (1596). The Biblical Sodom becomes a symbol of the Commonwealth, and of the Roman 
Catholic Church, or – more broadly – of the space dominated by the Latin culture hostile towards 
the Orthodoxy. In the meanwhile, the Ruthenian Jerusalem serves as the image of a poor and 
persecuted Orthodox Church. In the call to leave Sodom and flee into the desert, one can find the 
writer’s cultural program. It also represents his idea of the preventive measures for the prevention 
of a collapse of the religious life and for the expansion of the West: the renewal of monastic 
tradition and isolation of Orthodox culture from any heterodox influences.

Keywords: Ivan Vyshenskyi, polemical literature, the holy city, the city of sin, the city and the 
desert

Руский Иерусалим и польский Содом.  
Город в посланиях Ивана Вишенского 

В посланиях Ивана Вишенского мотив города выступает в двух характерных для древ-
нерусской литературы оппозициях: святой город – грешный город и город – пустыня. 
Используя эти конвенциональные сопоставления, Вишенский описывает кризис право-
славия в Речи Посполитой и конфликт, вызванный заключением Брестской церковной 
унии. Библейский Содом становится для монаха символом Польско-Литовского госу-
дарства, Римской Церкви или – в более общем ракурсе – пространства, подчиненного 
антиправославной латинской культуре, тогда как образ руского Иерусалима воплощает 
бедную и гонимую Православную Церковь. В призвании покинуть Содом и удалиться 
в пустыню заключается культурная программа книжника и его рецепт преодоления упадка 
церковной жизни и экспансии Запада – обновление монашеской традиции и защита 
православной культуры от любого инославного влияния.

Ключевые слова: Иван Вишенский, полемическая литература, святой город, грешный 
город, город и пустыня
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Тихі сільські верби, темна міська ніч:  
традиційне versus (псевдо)модерне  

у художньому світі творів Бориса Грінченка

Протягом десятиліть і століть дихотомія „місто – село” отримувала 
в українській літературі різні, часом антинонімічні вияви. Місто як осе-
редок мудрості, софійності, місто-оборонець, межа між цивілізацією і ди-
ким степом у літературі Київської Русі (Плач Ярославни у Слові о полку 
Ігоревім). Залізна рука міста, яке сковує творчі потенції митця (Intermezzo 
Михайла Коцюбинського). Місто, котре „життєрух” і „життєдать” зі своїми 
„автомобілібілами”, „рухобігами” і „життєбензином” у поетичному дороб-
ку знаменитого футуриста Михайля Семенка. Або ж село, яке і „садок виш-
невий коло хати”, і мальовнича „хатиночка у гаї”, але разом з тим і „пекло”, 
де „неволя, / Робота тяжкая, ніколи / І помолитись не дають” у творчості 
Тараса Шевченка.

Багатовимірними постають образи міста і села у творах Бориса Грін-
ченка, письменника-реаліста кінця ХІХ – початку ХХ століття. Періодом 
найбільшої літературної слави і визнання для нього стало перше десяти-
ліття після смерті, 1910-ті – початок 1920-х рр., час глобальних і регіональ-
них, політичних та культурних трансформацій, перекроювання кордонів 
і проявлення обрисів модерних національних облич. Для українців це доба 
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визвольних змагань, Української Народної Республіки, Директорії і Гетьма-
нату, коли Грінченко – чи не друга після Шевченка фігура за популярністю 
та впливом на широкі суспільні прошарки, передовсім селян. 

Натомість діаметрально протилежний вияв рецепція письменника от-
римала наприкінці 1920-х рр., коли заперечувалася вартісність, а радше 
„прогресивність” творчості Грінченка: її вилучали з українського культур-
ного канону і не перевидавали. Протягом десятиліть, до кінця 1950-х рр., 
Грінченко був табуйованою фігурою, яку оминали увагою або ж характери-
зували винятково з негативною конотацією1.

Проблема міських і сільських мотивів у творчості Грінченка вже згаду-
валася дослідниками, і неодноразово2. Власне, згадувалася, однак не ста-
вала предметом детальнішого огляду та аналізу. В цій статті розглядається 
кілька суттєвих питань, а саме: ким можна назвати Грінченка – городяни-
ном чи селянином; який простір він уважав для себе автентичним і ближ-
чим; а також якими є ключові маркери міста і села, вияви традиційної та 
модерної культури у художніх творах письменника.

Як відомо, недосконалій людській природі властиве переконання „кра-
ще там, де нас нема”, коли внаслідок суб’єктивної емоційної оцінки кра-
щими вважаються місця відомі лише за непрямими свідченнями, чутками. 
Однак, це твердження не про Бориса Грінченка, котрий чітко уявляв як 
міські, так і сільські реалії, знаючи їх із власного досвіду. Постійні змі-
ни домівок були зумовлені життєвими обставинами, характером робіт, які 
він виконував: учителювання, служба у земстві, упорядкування словника, 

1 Д. Єсипенко, Ліванський кедр на вітрах історії (Літературна творчість Бориса 
Грінченка у критиці ХХ ст.), „Дивослово” 2013, nr 12, s. 22–28; idem, Ліванський кедр на 
вітрах історії (Літературна творчість Бориса Грінченка у критиці ХХ ст.), „Дивослово” 
2014, nr 1, s. 40–43. Цілком уникнути звернення до Грінченкової спадщини було неможливо. 
Cаме його ім’я стоїть на одному з ключових українських лексикографічних джерел – Словарі 
української мови (1907–1909), який декілька разів перевидавався у радянський час (часом 
без згадки упорядника).

2 Серед інших релевантних праць можна вирізнити дві, які рельєфно відображають дух 
доби, коли вони були написані. Йдеться про монографію Миколи Грицюти (М. Грицюта, 
Селянство в українській дожовтневій літературі, Київ 1979), а також статтю Ірини Борисюк, 
що з’явилася тридцятьма роками пізніше (І. Борисюк, Криза патріархальності в прозі Б.Д. 
Грінченка (на матеріалі дилогії „Серед темної ночі” та „Під тихими вербами”), [w:] Мрії, 
вистраждані життям… До 145-ї річниці з дня народження Б.Д. Грінченка, cz. 2, Київ 2009, 
s. 132–144). Власне, потенційно перспективне вивчення текстів, започатковане дослідницею, 
доцільно продовжити у ширшому біографічному та літературному контекстах.
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вільна літературна та публіцистична праця. Якщо зосередитися на обра-
хунку тривалості проживання письменника у різних географічних просто-
рах (Харківщина, Херсонщина, Полтавщина, Чернігів, Київ, Італія), то ви-
явиться, що приблизно той самий час (23–25 років) він був як містянином, 
так і мешканцем села.

Але ж де і чому Грінченко почувався комфортніше? Можна умов-
но вирізнити два періоди його біографії. Спершу він, шкільний учитель, 
фактично самоук, прагнув глибше пізнати народні традиції та фольклор, 
звернутися до живого народного джерела української мови. Тому свідомо 
та цілеспрямовано шукав для себе можливості щонайбільше часу прово-
дити у селі, серед його мешканців. Важливо зауважити, що йдеться саме 
про українські села, бо на початку вчителювання Грінченкові доводилося 
викладати „москалятам” у російських, чи радше, зросійщених поселеннях. 
Ще Микола Костомаров у своїй знаменитій статті Две русские народно-
сти (1861) підкреслював різницю в упорядкуванні і декоруванні росіяна-
ми („великороссами”) та українцями („малороссами”) свого зовнішнього 
і внутрішнього житлового простору: вулиць, дворів і хат. Ця відмінність 
була очевидною та разючою і для Грінченка.

Картини русифікованих шахтарських сіл, пролетаризацію і деморалі-
зацію традиційного трибу народного життя, порушення звичаїв, вульгарні 
пісеньки – власні спостереження і враження письменник відобразив у ху-
дожніх текстах, зокрема, в повісті Сонячний промінь (1891):

На погляд, село було не дуже привітне, як мало не всі степові села. Правда, 
вальковані або муровані з каменю хати були здебільшого чималі, але й 
тільки ж того. Сірі або руді тини, кладені з каміння, часом на гнояці, що 
стирчала з-межи каменюк, були далеко сумніші й нечепурніші од веселих 
тинів, що до їх Марко звик у своєму краї. Але найбільше його вражало те, 
що коло хат мало де й видко було яке дерево: біліли, а іноді й руділи хати, 
руділи тини, сіріла вкрита пилом вулиця – і ні гілочки зеленої, що закрасила 
б, звеселила б усе. (…)

Деякі парубки були навіть погано повмивані після роботи в вугільній 
шахті (з неї вони поприходили вчора увечері додому), але видимо пишалися 
своєю одежею. Парубки йшли швидко, махаючи руками. Один грав на 
гармонії, а всі співали, вигукуючи:
Параход ідьоть з накладом,
Двє Параші сидять рядом,
Вони рядишком сидять,
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Папиросочки курять.
„Ось вона – сьогочасна народна поезія”, – гірко подумав Марко і пішов далі3.

Марко заскочений відсутністю звичних ошатних садків поруч із сіль-
ськими хатами, його бентежить репертуар вуличного фольклору, пісні про 
„папиросочки”, „трахтирь”, „бутилки і стакани”, а також „гуляньї при ком-
паньї”. Як і герой твору, автор намагався уникати таких „компаній”, шука-
ючи автентичної живої українськомовної стихії. Часто це було непросто. 
Скажімо, коли восени 1882 р. Грінченко отримав призначення на вчите-
лювання у селі Тройчате на Харківщині, де мешкали переважно вихідці 
з великоросійських губерній, він вирішив поселитися в українському селі 
Чунишине за кілька верст, аж у сусідній Полтавській губернії. Згодом в 
одній зі своїх автобіографій письменник згадував, що попри побутовий 
дискомфорт, він отримав бажану можливість вивчати народне життя. 

Мені хотілося вчитися від народу мови, записувати лексичні й фольклорні 
матеріали і взагалі придивлятися до народного життя. У полт[авському] селі 
я жив в одній хаті з хазяями, квочками під полом, ягнятами й телятами по 
ночах, але того, чого шукав, мав досить4.

Із 1894 р. Грінченко працював і мешкав переважно у містах. Закорі-
нення у соціокультурному середовищі Чернігова і, особливо, Києва були 
усвідомленими і бажаними, дозволяли скористатися набутими у селі до-
свідом та знаннями у новій якості, повніше реалізувати свій творчий по-
тенціал. Якщо вдатися до узагальнення, то можна сказати, що письменник 
обирав міський чи сільський простір ситуативно, радше з робочої потреби, 
ніж заради побутового комфорту. Власне, Грінченка завжди вирізняли ра-
ціональність, нехтування власними, а також сімейними інтересами задля 
результативності праці.

Які ж головні детермінуючі ознаки міського та сільського просторів 
можна вирізнити у творах письменника? З-поміж низки відповідних понять 
образної і символічної природи напрочуд промовистими є „мова”, „жінка”, 
„освіта”, „розвага”, „повітря” та „одяг”. З огляду на обмеження обсягу, 
у статті йтиметься лише про найвиразніший означник, яким, на мою думку, 

3 Б. Грінченко, Сонячний промінь, [w:] idem, Твори у двох томах, t. 1, red. А.Г. Погрі-
бний, В.В. Яременкo, Київ 1990, s. 333.

4 Б. Грінченко, Автобіографія, [w:] idem, Твори у двох томах, t. 1, red. І.І. Пільгук, В.В. 
Яременкo. В.В. Яременкo, Київ 1963, s. 568. 



26 Дмитро Єсипенко

є „традиція”. З одного боку, це поняття є найширшим, воно може охоплюва-
ти й перелічені вище. З іншого, традицію доречно розглядати у протистав-
ленні з не менш широкою категорією модерності, а також з її імітаційним, 
псевдомодерним виявом.

Як відомо, основою традиційної селянської культури є патріархальний 
родинний уклад, що передбачає сильну владу батька над дітьми5. Дослід-
ниця Грінченкових повістей Серед темної ночі (1901) та Під тихими вер-
бами (1902) Ірина Борисюк підкреслювала, що головні дійові особи творів, 
брати Сивашенки, виходять за межі патріархальних сільських приписів6. 
Безумовно, це справедливо не тільки щодо Романа, котрий стає конокра-
дом. Зневажуючи ім’я роду, його викриває і не захищає від катувань рідний 
брат Денис. Думки і поведінка Зінька також не вписуються в усталені нор-
ми (про це детальніше йтиметься далі). Натомість не лише представники 
старшого покоління (батьків-дідів головних героїв), але і юна Гаїнка з Під 
тихими вербами, залишаються вірними засадам традиційної культури.

Важливо відзначити, що Грінченко помітив і змалював тенденцію дедалі 
більшого увільнення сільської молоді з-під батьківської опіки, вибору ними 
нових моделей суспільної поведінки. Природно, що небажання прислухову-
ватися до порад викликає незадоволення й обурення старших людей:

Старі гості подивилися на молодіж і почали прощатися, бо вже вечоріло. 
Молодіж іще трохи потанцювала та й подалася з двору на вигін – кінчати 
там свято. Дома матірки й батьки сварилися, що вже вечір, а дочки й сини не 
йдуть корів доїти та товар напувати. Але тим було не до того: Роман послав 
іще по горілку, почастував сього разу вже й дівчат, і довго чути було на 
вигоні музику й співи, танці й голосний молодий сміх7.

Баби похитували головами й казали:
– Боже мій, який світ настав! Таке молоде, а таке непоштиве! Як ми були 
молоді…

5 Про це говорить, зокрема, дослідник традиційної культури південної Малопольщі 
Казимир Добровольський. Див. K. Dobrowolski, Chłopska kultura tradycyjna, [w:] Antropolo-
gia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2004, s. 315.

6 І. Борисюк, Криза патріархальності…, op. cit., s. 135.
7 Б. Грінченко, Серед темної ночі, Київ 1910, s. 14. Саме варіант тексту, який уміщує 

це видання, дає підстави уважати таким, що найточніше відображає останню авторську 
волю. Див. Д. Єсипенко, Повісті Бориса Грінченка „Серед темної ночі” та „Під тихими 
вербами”: історія текстів і тексти в історії, Київ 2015, s. 96–106.



27Тихі сільські верби, темна міська ніч…

І вони починали хвалитися, які то вони гарні та звичайні були зáмолоду, 
і як тоді все добре було, а не так, як тепер, що парубок із дівчиною тільки 
моргнули одне на одного – вже й дитину нарядили8.

(…) колись було, молодиця як несе обід орачам, то вбереться, як на 
Великдень: візьме плахту гарну, розпустить намітку довгу, бо так треба до 
землі йти. От воно й родило і на вгороді й на полі. А тепер іде молодиця, 
прости Господи, як та росомаха: у самому очіпку, ще й начоси повипускає, 
а замість плахти задріпана спідниця9.

Однією з причин ширших свобід нового покоління було звільнення від 
жорсткої економічної залежності. Сільські дівчата й парубки йшли на заро-
бітки до міста, наймалися на тривалий час або на поденну працю. Не без 
того, що вони навчалися тамтешньої життєвої мудрості, яка різко контра-
стувала з моральними приписами села:

Щодня на одному звичайному місці на базарі стояла купка людей. Всі 
виглядали заробітку. Сільські парубки й дівчата, поприходивши в гóрод 
шукати наймів, стояли поруч з городянськими куховарьками й покоївками, 
що, поки́давши старих хазяїнів, дожидалися нових. (…) Городянські 
куховарьки та покоївки у „кохтáх” та в „палітáх” тримались трохи óсторонь 
і проміж себе судили й лаяли на всі заставки хазяйок та навчали одна óдну 
(а часом і сільських дівчат), як треба поводитися з хазяйками, щоб не давати 
їм волі, як прикидати більшу ціну до того, що купуєш на базарі…10

Звикнувши до фізично легшої і не завжди чесної (за традиційними уяв-
леннями) роботи, часто вони поверталися додому ледарями, які починали 
красти – спершу у власних сім’ях, а згодом і в односельців:

По сім’ях не було ладу. Діти змагалися з батьками і пусто йшли. Кожне 
поривалося вихопитися з свити та вскочити в панське пальто. Думали не 
про те, щоб бути хазяїнами, а якби щоб не бути простими. Кидалися на 
заробітки в город, а верталися часто неробами розпоганеними11.

8 Б. Грінченко, Серед темної ночі, op. cit., s. 145.
9 Б. Грінченко, Під тихими вербами, Київ 1902, s. 31. Для цієї повісті основним 

доцільно вважати саме текст першодруку. Див. Д. Єсипенко, Повісті Бориса Грінченка…, 
op. cit., s. 106–109.

10 Б. Грінченко, Серед темної ночі, op. cit., s. 95–96.
11 Б. Грінченко, Під тихими вербами, op. cit., s. 16. Саме такий шлях соціальної 

деградації пройшли Роман із Серед темної ночі та Микита з Під тихими вербами.
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Місто є ворожим і несприятливим середовищем. Потрапляючи в нього, 
селяни з Грінченкових творів фактично одразу опиняються у маргінальній 
позиції. Гаїнка з Під тихими вербами не може навіть зорієнтуватися у місь-
кому просторі, не кажучи вже про те, аби підлаштуватися під тамтешню 
меркантильну поведінкову модель12. Роман із Серед темної ночі протягом 
тривалого часу не може знайти навіть низькокваліфікованої роботи. Він 
позбавлений елементарних побутових вигод (змушений спати у нічліжці 
та в міському саду) і у розпачі зважується стати злочинцем-конокрадом13. 
Невдало пробує подолати межу між двома світами (не тільки селянським 
і панським, але також сільським та міським) герой оповідання Сам собі пан 
(1906). Сповненому почуття власної гідності, розумному та заможному се-
лянинові Данилу з перешкодами вдалося подолати лише перший етап „іні-
ціації” у городяни – примандрувати до міста вагоном найвищого класу. На-
томість уже із театру (важливого локусу в міському культурному просторі) 
його ґвалтовно випроваджують. Зганьблений і зневажений, під загрозою 
побиття він змушений рятуватися втечею до рідного села14.

Варто підкреслити, що світоуявлення представників традиційної куль-
тури, зокрема мешканців села, характеризується певною схематичністю та 
ритуалізованістю, вірою у містичні сили природи. Особливий авторитет 
і вплив мають носії цього знання: старші люди, а також сільські ворожки 
та знахарі, посередники між світом звичайним і потойбічним15. Як прави-
ло, останні є знаними і шанованими у селі людьми, які мають засоби для 
пристріту та від усіх болячок, вміють відгадувати минуле і пророкувати 
майбутнє. Більшість селян дослухається до їхнього слова безумовно. Цей 
послух уміло використовують у своїх цілях хитрі жмикрути на зразок Ряб-
ченка у повісті Під тихими вербами: скажімо, коли потрібно пустити селом 
брехливу амурну плітку. Насмілюються не довіряти народним цілителям 
все ті ж брати Сивашенки. Попри заборону знахаря Гострогляда (котрий 
виступає у спілці з коноводами), Денис вирішує перевірити, які ж такі по-
тойбічні сили посеред ночі повернуть украдені коні. Зінько ж узагалі кате-
горично заперечує надзвичайні можливості сільських знахарів, називаючи 

12 Ibidem, s. 160–163.
13 Б. Грінченко, Серед темної ночі, s. 84–114.
14 Б. Грінченко, Сам собі пан, [w:] idem, Твори у двох томах, t. 1, Київ 1990, s. 305–317.
15 Див. K. Dobrowolski, Chłopska kultura…, op. cit., s. 316–320. Яскравим знавцем 

і речником магічного світу природи у повісті Під тихими вербами виступає дід Дорош.
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їх шахраями. Цей герой повсякчас кепкує із загальноприйнятих магічних 
вірувань, виступаючи не лише проти ворожбитів, але й супроти безумов-
ного схиляння перед авторитетом старших. Словами і діями він підважує 
одну з основ традиційної селянської культури – її зосередженість на ми-
нулому, коли сьогочасне базується переважно на попередньому досвіді, 
а творчість та креативність окремої особистості сприймається з недовірою 
і застереженням16.

Не можна стверджувати, що Зінько цілком нехтує досвідом старших 
односельців, втім, охочіше він популяризує досвід більших громад, шир-
ше – загальноцивілізаційні здобутки, зафіксовані у письмовому (чи то пак 
друкованому) слові. Як зауважує польський дослідник Казимир Добро-
вольський, саме письмове слово є вагомим фактором змін у традиційному 
суспільстві17. У силу книжки безмежно вірить Грицько, який є водночас 
ідейним побратимом і учнем Зінька:

Вірив, що аби подужав розбирати книги, то вже з їх він вичитає все, все, 
що йому треба: і як по закону боронитися від лихого напасника, і чи мають 
право брати́ в його землю віднімати, і відкіля цей світ узявся, і що Христос 
людям казав, і все, все!18

Посилаючись на книжне знання, Зінько заперечує універсальні словесні 
формули на зразок: „так споконвіку заведено”, „так старші кажуть” тощо19. 
Це призводить до конфронтацій спершу із батьком, а відтак і з тестем:

16 K. Dobrowolski, Peasant traditional culture, [w:] Peasants and Peasant Societies: 
Selected Readings, red. T. Shanin, Baltimore 1971, s. 278. У розлогому листовному відгуку 
про публіковану повість Під тихими вербами колега Грінченка, відомий український поет 
Павло Грабовський зокрема наголошував: „(…) село не то що не виробляє ніякого загально-
поступового руху, а навіть поборює найменший вияв сього руху, – і мені здається, що 
в дальших главах Вашої повісті чимало буде на се доказів: варварське село поглине носителя 
городських думок – Зінька, – проковтне, з’їсть – і не скривиться, а з реготом та жорстокістю, 
що тільки на селі можна побачити. Правдивих проводирів поступової думки село ніколи 
не давало і не могло дати; село завжди застоювало те, що «велось з діда-прадіда», себто – 
нерухомість і думки, і життя” – П. Грабовський, Лист до Бориса Грінченка від 16 березня 
1902 р., [w:] idem, Зібрання творів у трьох томах, t. 3, red. О. Білецький, О. Кисельов, 
Л. Новиченко, Київ 1960, s. 311.

17 K. Dobrowolski, Peasant traditional…, op. cit., s. 279.
18 Б. Грінченко, Під тихими вербами, op. cit., s. 121.
19 Добровольський подав такі варіанти пояснення селян: „Tak robili nasi pradziadowie, 

nasi ojcowie, tak i my robimy” – K. Dobrowolski, Chłopska kultura…, op. cit., s. 318). 
Історик Іван-Павло Химка окреслив його як „най буде, як бувало” – І.-П. Химка, Історія, 
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– Авжеж! – розсердився Сиваш. – Ти знаєш! Мудрі такі поробилися, 
що за батьків розумніші. Споконвіку гріхом було, а тепер уже в вас добром 
стало!

– Не все, тату, те правда, що споконвіку правдою серед людей славлено.
– Цить уже краще! Не дратуй мене! Не за нас воно сталося так, не за нас 

і перестане. А ти мені те й з думки викинь, бо я того ніколи не попущу20.
– Що ти мене вчиш? Я старіший за тебе!
– Дарма, тату, – аби я до діла казав. (…)
Чи він думає, що сам за всіх розумніший та святіший? Нехай лиш 

слухається старіших за себе людей!
Зінько не змовчав і відказав, що не все, що старе, те й добре21.

Герой не виступає запеклим борцем проти „статечних людей”, у чому 
його звинувачують сільські багатії. Варто звернути увагу на його тактичну 
хитрість. Намагаючись схилити сільську громаду до бажаного голосування 
на зборах, Зінько розпочинає свою промову саме апеляцією до мудрості 
старших.

– Панове громадо! Коли я що не в лад скажу, – простіть мені і навчіть, 
чим помилився, бо я ще чоловік молодий, треба мені розуму від старіших 
учитися22.

Попри гнучкість думки, впертість і пасіонарність Зінька, йому не вда-
ється досягти свого. Не сприяє успіху і бажання змінити деякі усталені зви-
чаї, зокрема, відмовити товариство вживати горілку. Його девіантні, з точки 
зору односельців, думки і вчинки, визнаються ними якщо не хибними і не-
припустимими, то щонайменше дивними, „чудними”.

Джерелом незрозумілих для односельців посилів Зінька часто є саме 
вплив міста. Ірина Борисюк стверджує, що міське середовище формувало 
не лише сурогатні (приклади Микити Тонконоженка, Романа Сивашенка, 
писаря та інших персонажів), а й справжні вияви культури – доказом цього 
є письменність та освіченість головного героя23. У селі немає носіїв знання 

християнський світ і традиційна українська культура: спроба ментальної археографії, 
„Україна модерна” 2001, nr. 6, s. 7–24.

20 Б. Грінченко, Серед темної ночі, op. cit., s. 153.
21 Б. Грінченко, Під тихими вербами, op. cit., s. 34.
22 Ibidem, s. 65.
23 І. Борисюк, Криза патріархальності…, op. cit., s. 134, 140. Підтвердження цієї думки 

можна знайти у різних художніх текстах Грінченка. До прикладу, саме переїзд до міста 
відкриває перед Катериною з повісті Сонячний промінь широкі можливості для самоосвіти. 
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не традиційного, а модерного. Є ті, хто лише імітує освіченість. Наприклад, 
сільський учитель замість допомогти і спрямувати спраглого до пізнання 
юнака, спершу хизується своєю обізнаністю з назвами (тільки назвами!) 
різних наук, а відтак радить не лізти у чужу царину та сліпо підпорядко-
вуватися начальству. Зінько відчуває, що відповіді на важливі для нього 
питання мають бути саме у місті. А що серед городян він не має жодного 
знайомого, то своїх „вчителів” знаходить на міському базарі. Мова про при-
дбані книжки про філософа-утопіста Роберта Оуена, Кобзар Тараса Шев-
ченка, Євангеліє та інші24. 

Складається контроверсійна ситуація: непитущість і освіченість паруб-
ка викликають повагу в більшості односельців, але тільки до часу, поки 
він намагається прихилити до того самого і їх самих або ж коли його дії 
зачіпають чужі інтереси, зокрема родинні. Особливо небезпечними є втру-
чання героя у земельні махінації сільських куркулів. Це призводить до його 
ув’язнення, яке підтримала громада. Заздрість і байдужість характеризу-
ють реакцію більшості односельців на несправедливе звинувачення, вони 
схильні звинуватити молодика у всіх людських гріхах, навіть у найстраш-
нішому – убивстві:

А те добре згадувано, що Зінько завсігди не такий, як люде, був: що старі 
люде казали, дак те все в його дурниця, брехня, вигадки, тільки що в книжках 
поначитує, дак те правда. І про відьми брехня, і про чорти брехня, і горілки 
не пий, і в громаді правди нема, – таке, що й купи не держиться, півтора 
людського та й годі!25

Зінькові вдається прихилити до своїх поглядів і привернути до само-
освіти лише декількох осіб. Утім, як для нього самого, так і для побратимів 
та однодумців це має трагічні наслідки. Голодного до знань Грицька рідні 
брати вбивають за клаптик землі. Потрапивши під вплив діда і сільського 
знахаря, дружина підносить Зінькові ліки, які виявляються отрутою. Герой 
гине у момент, коли громада, здається, вже готова формалізувати визнання 
його авторитету, обравши сільським старшиною.

Ключовими міськими об’єктами для Марка, іншого героя цього твору, є книгарня і бібліотека 
– Б. Грінченко, Сонячний промінь, op. cit., s. 390, 408.

24 Б. Грінченко, Під тихими вербами, op. cit., s. 19–22.
25 Ibidem, s. 140.
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Художня інтуїція підказала Грінченкові неймовірність торжества нових 
ідей, котрі несуть у село Зінько і такі як він, креативні та пасіонарні особи-
стості. Письменник змалював традиційну культуру як надзвичайно потуж-
ну силу, котру не здатне подолати раціоналізоване, зафіксоване у книжках 
знання. 

Розгляд біографії Бориса Грінченка, а також його прозових творів, доз-
волив з’ясувати, що він був так само мешканцем міста, як і села, й обирав 
місце проживання відповідно до потреб просвітньої праці, яку послідов-
но здійснював протягом усього життя. У своєму художньому доробку він 
окреслив тенденцію повільної модифікації традиційних уявлень селян під 
впливом міської модерності. 
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The quiet village willows and the dark city nights:  
tradition versus (pseudo)modernization in the artistic world of  

Borys Hrinchenko’s works 

The images of urban and rural spaces gained a peculiar display in the artistic imagination of Borys 
Hrinchenko, the Ukrainian writer of the late 19th–early 20th century. So far, the researchers have 
explored this aspect only in passing. As a rule, they are calling the author a big fan and an ardent 
defender of the village and a critic of the negative influences of the city. This article examines the 
issue in more detail, on the basis of the writer’s biography and prose heritage (novelettes and 
stories The Sunbeam (1891), Among the Dark Night (1901), Under the Quiet Willows (1902), 
Being Your Own Master (1906). It is also an attempt to answer the question  of whether we 
can consider Hrinchenko as an urban-dweller, or rather, a villager. The main attention is focused 
on the key markers of the rural space: the tradition, as well as its correlations with the modern 
influences of the city.

Keywords: novelette, village, the second half of the 19th century, tradition, the bookish know-
ledge

Ciche sielskie wierzby, ciemna miejska noc:  
tradycyjne versus (pseudo)nowoczesne w świecie przedstawionym 

utworów Borysa Hrinczenki 

Artykuł koncentruje się na reprezentacji przestrzeni wsi i miasta w dziełach pisarza ukraińskiego 
Borysa Hrinczenki (1863–1910). Korzystając z klucza biograficznego, przeanalizowano powieści: 
Słoneczny promień (1891), Wśród ciemnej nocy (1901), Pod cichymi wierzbami (1902) oraz opo-
wiadanie Sam sobie pan (1906). Celem badań jest odpowiedź na pytania: która z przestrzeni 
była dla pisarza bardziej autentyczna i bliższa? Jakie markery mentalno-kulturowe wsi/miasta 
można wyróżnić w twórczości prozaika? W jaki sposób w jego utworach przejawia się kultura 
tradycyjna i nowoczesna? Autor artykułu wychodzi poza dotychczasowe stereotypowe ujęcia 
życia i twórczości Hrinczenki, w których pisarz był przedstawiany jako gorliwy obrońca trady-
cyjnej kultury wiejskiej i krytyk miasta. Analiza pokazuje złożoność problemu, wieloznaczne re-
prezentacje obydwu przestrzeni oraz zmian tradycyjnej mentalności ukraińskiej pod wpływem 
kultury nowoczesnej.

Słowa kluczowe: powieść, wieś ukraińska II połowy ХІХ wieku, tradycja, autorytet starszych, 
wiedza książkowa



Obce/swoje  
Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy

Agnieszka Świętosławska
Uniwersytet Łódzki

Rysował z natury Przyszychowski.  
Wizja ukraińskiej wsi w prasie warszawskiej  

II połowy XIX wieku

Wiosną 1860 roku Tadeusz Padalica, znany przedstawiciel literackiej „ukra-
inomanii”, zasilający swymi utworami łamy warszawskich periodyków1, napisał 
list do redakcji „Tygodnika Ilustrowanego”. Doceniając, jak deklarował, poziom 
polskiego czasopisma, który swą działalność rozpoczął zaledwie pół roku wcze-
śniej, za jego główną zaletę uznawał „charakter miejscowy, a więc oryginalny”. 
Wyrażając swoje wsparcie dla tej inicjatywy, postanowił wzbogacić ją mate-
riałami o ziemiach ukrainnych, gdzie mieszkał i które ukochał szczególnie. Jak 
zaznaczał, region ten, wielokrotnie opiewany przez literatów, nie doczekał się 
dotychczas dokumentacji ikonograficznej. 

(…) któż zna choć z rysunku jej okolice, stepy, lasy, wsie z charakterystyczne-
mi cerkwiami o trzech krzyżach? kto przerysował oryginalną chatę tutejszego 
wieśniaka, (…) typy i ubiory ludowe, ślepego lirnika, czumaka idącego przez 

1 O Tadeuszu Padalicy [właściwie Zenonie Fiszu] i roli tematyki ukraińskiej w jego twórczo-
ści patrz: M. Kwapiszewski, Portret pisarza kresowego. O Zenonie Fiszu, „Pamiętnik Literacki” 
1987, z. 4, s. 105–126 oraz idem, Ukraina Zenona Fisza, [w:] „Szkoła ukraińska” w romantyzmie 
polskim. Szkice polsko-ukraińskie, red. S. Makowski, U. Makowska, M. Nesteruk, Warszawa 
2012, s. 469–486.
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stepy przy swej maży, dziewczynę z monistem na szyi i głową ubraną we wstążki 
i kwiaty itd.2

Uznając zapełnienie tej luki za swój obowiązek, Padalica już do pierwszej 
„korespondencji” dołączył trzy szkice, które opatrzył szerokim komentarzem 
o charakterze historyczno-etnograficznym. Załączonymi ilustracjami były wi-
dok ruin cerkwi w Owruczu Erazma Fabiańskiego oraz dwa tak zwane typy 
ludowe, żebracy (il. 1) i stara wieśniaczka, wykonane przez Kazimierza Przy-
szychowskiego. Tym sposobem rozpoczęła się wieloletnia współpraca Przyszy-
chowskiego z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, której owocem było przeszło 60 
ilustracji opublikowanych na łamach pisma.

2 List Tadeusza Padalicy z Ukrainy, „Tygodnik Ilustrowany” 1859–60, półr. 1, nr 31, s. 277.

Il. 1. Żebracy ukraińscy, według Kazimierza Przyszychowskiego  
rytował H. Röber, drzeworyt, „Tygodnik Ilustrowany” 1860, półr. 1, 

nr 31, s. 276.
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Dziś najobszerniejszymi opracowaniami życia i twórczości artystycznej 
Przyszychowskiego pozostają artykuły pisane przez współczesnych mu miło-
śników jego talentu. W ostatniej ćwierci XIX, a przede wszystkim w początkach 
XX stulecia, jego prace cieszyły się bowiem pewną popularnością. Po śmierci 
w 1917 roku popadł jednak szybko w zapomnienie, które skutkowało tym, iż nie 
był notowany w większości opracowań XIX-wiecznego malarstwa ani polskich, 
ani ukraińskich. Postać Przyszychowskiego przypomniał dopiero Jerzy Mali-
nowski, wymieniając go wśród malarzy eksplorujących tematykę ukraińską3. 
Pomimo tego w powstających w ostatnich latach pracach poświęconych twór-
czości artystów polskich na Ukrainie, pisanych na fali powracającego dyskursu 
„Kresów utraconych”, nadal niewiele można znaleźć informacji o tym artyście. 
Analityczne próby ujęcia malarstwa kresowego, takie jak książka Waldemara 
Okonia4 czy album Muzeum Narodowego w Krakowie5, skupiają się na obsza-
rze Galicji Wschodniej z prężnie działającym i obfitującym w świetne talenty 
malarskie ośrodkiem lwowskim. Przyszychowski i inni twórcy polscy związani 
z Kijowszczyzną, reprezentujący poziom, nie da się ukryć, prowincjonalny, pod 
względem zasług dla sztuki polskiej nie mogą konkurować z takimi mistrzami 
jak Henryk Rodakowski, Juliusz Kossak czy Józef Brandt. Jednak będąc w pełni 
świadomym, że wartość artystyczna prac Przyszychowskiego nie jest (mówiąc 
eufemistycznie) najwyższa, nadal dostrzec w niej można egzemplifikację pew-
nego swoistego zjawiska w polskiej ikonografii.

Kazimierz Konstanty Przyszychowski urodził się w 1838 roku w Tahańczy 
koło Czehrynia w dawnej guberni kijowskiej. Wychowywał się w majątku ro-
dzinnym we wsi Bałandyna. W 1855 roku, po ukończeniu gimnazjum w Kijo-
wie, wyjechał do Petersburga, planując podjęcie nauki na tamtejszej akademii 
sztuk pięknych. Jednak, jak pisał Henryk Piątkowski, „klimat staje temu na 
przeszkodzie” – z powodu słabego zdrowia zmuszony był wyjechać z miasta6. 
Przeniósł się do Odessy, gdzie – jak podają XIX-wieczne źródła – miał uczyć 
się malarstwa u najwybitniejszego miejscowego artysty, niejakiego Molma-

3 J. Malinowski, Imitacje świata. O polskim malarstwie i krytyce artystycznej drugiej połowy 
XIX wieku, Kraków 1987, s. 141; idem, Malarstwo polskie XIX wieku, Warszawa 2003, s. 127.

4 W. Okoń, Kresy w malarstwie, Wrocław 2006.
5 U. Kozakowska-Zaucha, Kresy w sztuce polskiej, Kraków 2009.
6 H. Piątkowski, Przyszychowski Kazimierz „Dziad podolski”, [w:] Malarstwo polskie 

w odbitkach barwnych, red. S. Kulikowski, Warszawa [ok. 1908], poz. 47.
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na (którego niestety nie udało się zidentyfikować)7. W 1858 roku wyjechał do 
Monachium i rozpoczął studia w tamtejszej uczelni w Antikenklasse u Hermana 
Anschutza (1802–1880), cenionego profesora specjalizującego się w malarstwie 
historycznym8. W tym samym roczniku studia podjęli tam Jan Matejko oraz 
Izydor Jabłoński, rok wcześniej m.in. Karol Młodnicki i Marceli Maszkowski. 
Szczególnie z młodym Janem Matejką Przyszychowski blisko się zakolegował, 
ponoć „Matejko, dla wysokiego wzrostu tegoż kolegi i dewocyi, poniekąd prze-
śladował go karykaturami w różnych sytuacjach, np. jak tenże modli się, klęcząc 
w kościele, z nogami poza progiem świątyni i wiele innych”9. 

Po dwóch latach nauki Przyszychowski zmuszony był, z powodu śmierci 
ojca, powrócić do rodzinnego majątku, aby przejąć gospodarkę. Zacytujmy 
ponownie Piątkowskiego: „konieczność zajęcia się rodziną i majątkiem przez 
długie lata trzymają Przyszychowskiego w oddaleniu od życia artystycznego – 
sztuce może poświęcać rzadkie chwile odpoczynku od pracy obowiązkowej”10. 

Rozpoczęta dzięki protekcji Tadeusza Padalicy współpraca Przyszychow-
skiego z redakcją warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” wkrótce stała 
się na wiele lat głównym obszarem jego artystycznej aktywności. Początkowo 
reprodukcje rysunków artysty ukazywały się jako ilustracje do artykułów folk-
lorystycznych literata i podróżnika. Dostosowując się niejako do narzuconej tą 
kooperacją formuły, artysta przesyłał w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych 
z rodzinnej wioski do Warszawy kompozycje, stanowiące w głównej mierze 
przedstawienia typów charakterystycznych (ukraińskich włościan, czumaków, 
dziewcząt w bogato zdobionych strojach ludowych, wędrownych żebraków, 
ślepych lirników, czasem także Żydów) oraz, choć rzadziej, widoki okolicz-
nych miasteczek i wiosek (Korsuń, Medwedówka, Subotów, Złotopol). Szkice 
Przyszychowskiego wykonywane były, jak podkreślały ówczesnym zwyczajem 
podpisy, „z natury” przy wyraźnym dążeniu do zachowania wierności realiom. 
Ich dokumentacyjny aspekt podkreślał sam Padalica, który na przykład o szki-
cu ukazującym wnętrze świetlicy ukraińskiej (il. 2) pisał: „Ażeby zostać wier-
nym prawdzie, artysta zdjął go z natury, wybrawszy do tego chatę Tutora we 

7 Ibidem.
8 H. Stępień, M. Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828–1914. 

Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 7, 59; H. Stępień, Artyści polscy w środowisku monachi-
jskim w latach 1856–1914, Warszawa 2003, s. 24.

9 I. Jabłoński Pawłowicz, Wspomnienia o Janie Matejce, Lwów 1912, s. 37–38.
10 H. Piątkowski, Przyszychowski Kazimierz, op. cit.
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wsi Bałandynie, jako człowieka który zwykle odznacza się we wsi ukraińskiej 
ładem i zamożnością”11. Publikowane ilustracje, odznaczające się usilnym po-
szukiwaniem lokalnego kolorytu połączonym z troską o precyzyjne i dokładne 
uchwycenie wszelkich detali kultury materialnej, korespondowały niewątpliwie 
z obszernymi uwagami pióra Padalicy. Nasycone szczegółami i terminologią 
zaczerpniętą z lokalnego dialektu, teksty te posiadały wymiar raczej naukowy 
niż eseistyczny bądź poetycki (w odróżnieniu od wcześniejszej twórczości pi-
sarza). W tym samym stopniu rysunki Przyszychowskiego jawiły się jako iko-
nograficzne dopełnienie badań folklorystycznych, nie zaś utwory sensu stricto 
artystyczne.

Pierwsze ilustracje publikowane w „Tygodniku Ilustrowanym” według wzo-
rów Przyszychowskiego w pełni wpisywały się w popularne ówcześnie konwen-
cje przedstawieniowe. Jego panoramy miejscowości i obiektów architektonicz-
nych wyrastały z żywej wciąż tradycji utrwalania „krajowidoków”, sięgającej 

11 List Tadeusza Padalicy z Ukrainy, „Tygodnik Ilustrowany” 1860, półr. 2, nr 66, s. 626.

Il. 2. Wnętrze chaty ukraińskiej, według Kazimierza Przyszychowskiego, drzeworyt,  
„Tygodnik Ilustrowany” 1860, półr. 2, nr 66, s. 624.
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czasów oświeceniowego miłośnictwa starożytności. Kontynuując manierę roz-
powszechnioną dzięki pracom Zygmunta Vogla z początku stulecia, włączały się 
w tendencje obecne w sztuce polskiej przez cały XIX wiek, a w okresie współ-
czesnym Przyszychowskiemu wspaniale rozkwitłe w twórczości Napoleona 
Ordy12. Natomiast w przedstawieniach ludowych nawiązywał artysta do nurtu 
albumowej ilustracji folklorystycznej, zyskującej zainteresowanie polskich 
odbiorców od lat trzydziestych XIX wieku, wraz z początkiem rozwoju badań 
ludoznawczych. W tym wypadku Przyszychowski w pełni realizował formalne 
schematy wypracowane przez poprzedników na tym polu13, charakteryzujące się 
kompozycją ograniczoną do jednej, czy też najwyżej kilku postaci, stojących 
na tle pejzażu, ujętych frontalnie lub en trois quarts, ukazanych zazwyczaj sta-
tycznie, choć z sylwetką ożywioną nieznacznymi gestami dłoni, sprawiającymi 
wrażenie sztucznego pozowania, nie zaś naturalnego ruchu. Oba gatunki, które 
artysta podjął, dokładnie celowały w oczekiwania współczesnych mu odbiorców 
oraz w profil samego pisma. „Tygodnik Ilustrowany” podejmował tematykę spo-
łeczno-kulturalną różnych regionów, często w oparciu o korespondencje14. Na 
łamach warszawskiego periodyku podobne ilustracje pojawiały się regularnie, 
a mołodyce i czumacy Przyszychowskiego sąsiadowały z analogicznymi wize-
runkami górali czy mazurów „zdjętymi” (jak wówczas pisano) przez Wojciecha 
Gersona podczas wędrówek krajowych.

Z czasem ilustracje Przyszychowskiego stopniowo uniezależniały się od to-
warzyszących im dotychczas artykułów, stając się samodzielnymi elementami. 
Wówczas też zaznaczać się zaczęła ewolucja stylu artysty: pierwotne, dokumen-

12 M. Kaczanowska, Napoleon Orda twórca widoków architektonicznych: zarys życia 
i twórczości, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1968, t. 12, s. 115–159; Napoleon 
Orda 1807–1883: materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 200. rocznicy 
urodzin artysty, Brześć 2007.

13 Wspomnieć tu należy choćby najsłynniejsze wydawnictwa z „ubiorami polskimi”: wyda-
ne w Paryżu w 1818 roku Costumes polonais z rysunkami Jana Piotra Norblina litografowanymi 
przez Philiberta-Louisa Debucourta, ilustracje Jana Nepomucena Lewickiego do książki Leo-
na Zienkowicza Les costumes du peuple polonais (Paryż 1841) oraz album Costumes Polonais 
z rysunkami Wojciecha Gersona opublikowany na zlecenie znanego warszawskiego wydawcy 
Franciszka Daziary w 1855 roku.

14 E. Tomaszewski, Prasa Królestwa Polskiego i ziem litewsko-ruskich okresu międzypow-
staniowego (1832–1864), [w:] Prasa polska w latach 1661–1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976, 
s. 173–174; W. Okoń, „Tygodnik Ilustrowany” – historia i sztuki plastyczne, [w:] idem, Stygnąca 
planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii, Wrocław 2002, 
s. 63–100.
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tacyjno-etnograficzne przedstawienia stopniowo wypierane były przez bardziej 
złożone kompozycje o charakterze narracyjnym. Przełom ten zapoczątkowała 
scena zreprodukowana jako Typy ukraińskie: dziewczyna i staruszka (il. 3)15, 
która wprawdzie w charakterystyce głównych bohaterek pozostaje bliska po-

15 „Tygodnik Ilustrowany” 1863, półr. 1, nr 182, s. 113.

Il. 3. Typy ukraińskie: dziewczyna i staruszka, według Kazimierza Przyszychowskiego,  
drzeworyt, „Tygodnik Ilustrowany” 1863, półr. 1, nr 182, s. 113.
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przednim szkicom, wprowadza jednak pierwiastek anegdotyczny. Jak wyjaśnił 
w komentarzu Padalica, artysta ukazał tu zaskoczenie młodej kobiety nakrytej 
w czasie oczekiwania na miłosną schadzkę z ukochanym (ukrywającym się za 
drzewem na drugim planie). Wykazując znajomość zwyczajów włościańskich, 
pisarz konstatował, że „jest to jedna z chwil Wieczornic, zabaw ludowych na 
ulicach wioski, trwających częstokroć przez noc całą”16. W późniejszym okresie 
coraz większą część przesyłanych z Kijowszczyzny szkiców stanowiły sceny 
rodzajowe przedstawiające tamtejszy lud w codziennych sytuacjach, w pracy 
i odpoczynku. Ukazywał Przyszychowski występy niedźwiedników i wiejskich 
muzyków, podróże na jarmark i z powrotem (il. 4), spotkania przed karczmami, 
żniwa i orki, transport towarów wozami, a nawet odpoczynek w trakcie zbiera-
nia leśnych poziomek. 

16 T. Padalica, Typy ukraińskie, op. cit.

Il. 4. Powrót z jarmarku, według Kazimierza Przyszychowskiego, drzeworyt,  
„Tygodnik Illustrowany” 1869, półr. 1, nr 69, s. 201.
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W latach siedemdziesiątych liczba nadsyłanych (a być może wybranych 
przez redaktorów do publikacji) prac Przyszychowskiego powoli się zmniejsza-
ła. Zanim urwała się współpraca Przyszychowskiego z redakcją warszawskiego 
czasopisma, do 1879 roku „Tygodnik Ilustrowany” zamieścił 62 drzeworyty 
wykonane według prac artysty17. Okazjonalnie rysunki jego autorstwa reprodu-
kowały także warszawskie „Kłosy”. 

Kompozycje Przyszychowskiego publikowane w warszawskich pismach nie 
wyróżniały się oryginalnością ujęcia. Nie posiadały też wybitnych walorów arty-
stycznych – dostrzec można w nich wręcz uchybienia i mankamenty, wynikające 
zapewne ze zbyt wczesnego przerwania edukacji: sztywność postaci, trudności 
z odzwierciedleniem indywidualnej charakterystyki fizjonomicznej (skutkujące 
powtarzającym się typem twarzy) czy wreszcie problemy z proporcjami sylwe-
tek18. Tym, co stanowiło o wartości i unikatowości ilustracji Przyszychowskie-
go, była tematyka. Nie był on oczywiście jedynym, który na łamach choćby 
„Tygodnika Ilustrowanego” zamieszczał szkice ukraińskie: w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych swoje prace przesyłali bowiem także wspomniany 
już Fabiański, Leon Kunicki, Karol Młodnicki, Juliusz Kossak i wielu innych. 
Dokonania ich nie mogły jednak konkurować z dorobkiem Przyszychowskiego 
ani pod względem ilości nadesłanych dzieł, ani różnorodności ukazanych mo-
tywów. Nie bez przyczyny więc to on właśnie uznany został za prekursora tej 
tematyki w sztuce polskiej. Wiele lat później Henryk Piątkowski wspominał od-
działywanie obrazków Przyszychowskiego, pisząc że „znajdowały swe miejsce 
w «Tygodniku», a z nim rozchodziły się po kraju, znajdując uznanie ogółu”19. 
Wobec braku innych bezpośrednich relacji trudno dziś zweryfikować na ile daw-
ny krytyk wyrażał doświadczenia ogółu swego pokolenia, a ile w jego słowach 
było osobistego przywiązania do zapamiętanych z młodości dzieł. Jednak już 
sama trwałość współpracy artysty z redakcją magazynu wskazuje, że prace Przy-
szychowskiego były cenione i dobrze przyjmowane. 

17 Zob.: L. Grajewski, Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. (do 
1918 r.), Warszawa 1972, s. 233. Spis ilustracji według Przyszychowskiego jest jednak niepełny. 

18 Częściowo braki te może tłumaczyć specyfika drzeworytu reprodukcyjnego upraszczają-
cego rysunek oryginału, jednak zachowane w Muzeum Narodowym autorskie rysunki i akwarele 
Przyszychowskiego wykazują podobne trudności z opanowaniem warsztatu. 

19 H. Piątkowski, Konstanty Przyszychowski (sylwetka), „Tygodnik Ilustrowany” 1902, 
połr. 2, nr 46, s. 904.
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W połowie XIX wieku fascynacje „ukraińskością” dość powszechne były 
wśród polskich odbiorców, a to za sprawą literatury. Już w 1839 roku Józef 
Ignacy Kraszewski zdiagnozował epidemię „ukrainomanii” jako jedno z aktual-
nych zjawisk na niwie krajowego życia literackiego20. Pojawienie się na gruncie 
romantyzmu pisarzy związanych z tym regionem geograficzno-kulturowym, 
Antoniego Malczewskiego, Józefa Bohdana Zaleskiego i Seweryna Goszczyń-
skiego, przyczyniło się do narodzin fenomenu „szkoły ukraińskiej w poezji 
polskiej”. Termin ten, dziś traktowany jako anachronizm historyczny21, wpro-
wadzony został przez Aleksandra Tyszyńskiego22, który „ducha i styl” ich pi-
sarstwa definiował jako „dzikość, ponurość”23. Alina Witkowska wskazała dwa 
nurty w tekstach tych twórców i ich późniejszych naśladowców: jeden posępny 
i mroczny, nawiązujący do krwawych konfliktów z dziejów tych ziem; drugi – 
rzewny i sielski opisujący idylliczne życie sioła24. Obie te wizje, przemienione 
w stereotypy, zakorzeniły się w świadomości Polaków. Szczególnie druga z nich 
oddziaływała na postrzeganie Ukrainy i natchnęła wyobraźnię artystów, stając 
się źródłem dla malarskich przedstawień II połowy XIX wieku. Jak wykazał 
Waldemar Okoń alegoria „Matki-Ukrainy” z jej szerokimi stepami, stadami koni 
na pastwiskach, życiem prostym i bliskim naturze była istotnym elementem iko-
nografii narodowej25. W malarskich wizjach Juliusza Kossaka, Józefa Chełmoń-
skiego, Józefa Brandta czy Leona Wyczółkowskiego jawiła się ona jako spo-
kojny azyl, nowa Arkadia, kraina mlekiem i miodem płynąca. Przyszychowski, 
choć dotykał tych samych co oni zagadnień, nadawał swej twórczości całkiem 
odmienną formułę artystyczno-estetyczną. W jego rysunkach nie było tej po-
etycznej malowniczości, tego zachwytu odkrywanego wciąż w nowej odsłonie 
pejzażu, tego wyczucia nastroju. U niego pejzaż był prosty i pospolity, liryzm 

20 J. I. Kraszewski, Choroby moralne XIX wieku. Ukrainomania, „Tygodnik Petersburski” 
1839, nr 17, s. 97.

21 G. Grabowicz, Ukraina, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, 
A. Kowalczykowa, Wrocław 1994, s. 978.

22 A. Tyszyński, O szkołach poezji polskiej, [w:] idem, Amerykanka w Polsce, Petersburg 
1837, cz. 2, s. 46.

23 Więcej o „polskiej szkole ukraińskiej”: S. Makowski, „Szkoła ukraińska” w romantyzmie 
polskim, [w:] „Szkoła ukraińska”…, op cit., s. 9–22; A. Witkowska, Dziko – pięknie – groźnie czyli 
Ukraina romantyków, [w:] „Szkoła ukraińska”…, op. cit., s. 23–32.

24 Ibidem.
25 W. Okoń, „Matka-Ukraina”, [w:] idem, Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki pol-

skiej XIX wieku, Wrocław 1992, s. 46–85.
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objawiał się w celebracji codzienności, koloryt lokalny przenikał poprzez we-
rystyczne odtwarzanie detali strojów i obrazowanie miejscowej obyczajowości. 

Obrazy Kossaka, Brandta czy Chełmońskiego oddziaływały żywo na emocje 
i wyobraźnię odbiorców. Rysunki Przyszychowskiego tymczasem, ze względu 
na charakterystyczną dla niego drobiazgowość i realistyczny styl, traktowane 
były jako dzieła o charakterze intelektualnym. Widziano w nich autentyczność 
przekazu, rzetelną wierność prawdzie życia, dokument czy wręcz świadectwo. 
Dodatkowo sankcjonował ten sposób postrzegania dzieł artysty kontekst nauko-
wych komentarzy, w którym pierwotnie były osadzone. A jednak, pomimo obra-
nej „reporterskiej” konwencji, prace Przyszychowskiego także opisywały raczej 
pewien utopijny mit, niż twardą rzeczywistość. Już sama selekcja motywów, 
związanych z przyjemnymi aspektami wiejskiego życia, sugerowała idylliczność 
pozbawionej problemów egzystencji. „Typy ukraińskie” Przyszychowskiego 
były postaciami nieodmiennie pogodnymi, pełnymi godności, w pewien sposób 
wręcz pięknymi. Przy całym realizmie w oddaniu materialnych aspektów ich 
życia, strojów, przedmiotów, budynków, Przyszychowski unikał (choć trudno 
stwierdzić czy w sposób celowy) ukazania ich psychologicznego portretu, ich 
wewnętrznego życia. W najmniejszym stopniu nie odbijały się na jego rysunkach 
dramaty współczesności – nie ma w nich śladu niepokojów społecznych, biedy, 
przemian gospodarczych, które objawiały się nagłą industrializacją tego dawniej 
rolniczego regionu26. Jednak dla warszawskiego odbiorcy, niezaznajomionego 
bezpośrednio z kwestią Ukrainy Naddnieprzańskiej, obraz przekazywany przez 
Przyszychowskiego był spójny ze stereotypem ukonstytuowanym w powszech-
nej świadomości. Dlatego idealizowanej wizji Ukrainy, jaką oferował, chciano 
po prostu wierzyć. 

 Działalność dostawcy wzorów do ilustracji prasowej nie wyczerpywała 
jednak ambicji artystycznych Przyszychowskiego, który usiłował włączyć się 
w polskie życie artystyczne i dotrzeć do odbiorcy bardziej wrażliwego na dozna-
nia estetyczne niż przeciętny czytelnik czasopisma. Przyszychowski brał regu-
larnie udział w wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 
poczynając od roku 1867, kiedy przedstawił obraz olejny Ślepiec z przewod-
nikiem (il. 5). Dzieło to nie wzbudziło wprawdzie większego zainteresowania 
krytyków, jedynie Władysław Bartkiewicz przywołał je w swej recenzji jako 

26 Jest to o tyleż zaskakujące, że mentor artysty, Tadeusz Padalica, wyraźnie dostrzegał te 
przemiany i mocno nad nimi ubolewał. Porównaj: T. Padalca, Opowiadania i krajobrazy. Szkice 
z wędrówek po Ukrainie, Wilno 1856, t. 2, s. 168–169.
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przykład „szczęśliwie wynalezionego typu ludowego, oddanego z tak naturali-
styczną charakterystyką, z taką ścisłością, jakby przy pomocy optycznego apa-
ratu”27. Mimo wszystko „Tygodnik Ilustrowany”, doceniając starania swojego 

27 Wł. B.[artkiewicz], Malarstwo i rzeźba. Sprawozdanie z wystawy nieustającej Towarzyst-
wa zachęty sztuk pięknych, „Tygodnik Ilustrowany” 1867, półr. 2, nr 415, s. 115. Przy czym warto 
zaznaczyć, że komentarz ten nie świadczy bynajmniej o dużym uznaniu dla artysty, autor tekstu 
wyraźnie bowiem odrzucał nadmierne, jak sądził, dążenie do realizmu stojąc na stanowisku, że 
zadaniem sztuki nie jest „zawodniczenie z fotografią”, lecz świadoma selekcja zjawisk obser-
wowanych w rzeczywistości.

Il. 5. Kazimierz Przyszychowski, Ślepiec ukraiński, 1867, olej na płótnie,  
Muzeum Narodowe w Warszawie.
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współpracownika, zamieścił reprodukcję obrazu28. W kolejnych latach jeszcze 
sześciokrotnie Przyszychowski przesyłał na wystawy Zachęty swoje prace, za-
równo obrazy olejne, jak i akwarele29. 

Jego aktywność w tej dziedzinie wzrosła po 1890 roku, kiedy zamieszkał na 
stałe w Odessie. 

Wystawiał wówczas w Krakowie30, Lwowie31, Kamieńcu Podolskim i Kijo-
wie32. Poprzez lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych artysta starał 
się także sprzedawać swoje akwarele. Z zachowanej korespondencji z lat 1894–
1906 wynika, iż część wystawianych na salonach prac (głównie typy ludowe) 
znalazła swoich nabywców33. Według relacji syna Przyszychowskiego, zanoto-
wanej kilkanaście lat po śmierci artysty, jego twórczość była obiektem kolekcji 
polskiego ziemiaństwa z terenów Podola, Kijowszczyzny i Wołynia „ze względu 
na prawdziwość odtwarzania bliskich jej życia tematów”34. Wiadomo, iż bliżej 
nieokreślone prace artysty należały do zbiorów Jana Jodko-Narkiewicza z Bęb-
nówki Wielkiej na Podolu35. Najprawdopodobniej jednak, wraz z większością 
wyposażenia, dworem i otaczającym go parkiem, uległy zniszczeniu w czasie 
rewolucji rosyjskiej36. Przypuszczalnie podobny los spotkał także prace z innych 
kolekcji. 

28 „Tygodnik Illustrowany” 1868, półr. 1, nr 15, s. 178. Obraz ten został później ofiarowany 
przez autora towarzystwu Zachęty [Katalog zbiorów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Warszawa 1935, s. 7, poz. 76]. Obecnie należy do kolekcji Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

29 Zob. J. Wiercińska, Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie w latach 1860–1914, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s. 299.

30 E. Swieykowski, Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854–
1904, Kraków 1905, s. 130, 479.

31 Katalog illustrowany wystawy sztuki współczesnej we Lwowie, Lwów 1894, s. 34.
32 A. Wierzbicka, Przyszychowski Kazimierz Konstanty, [w:] Słownik artystów polskich 

i obcych w Polsce działających, t. 8, red. U. Makowska, K. Mikocka-Rachubowa, Warszawa 2007, 
s. 115.

33 Biblioteka Ossolińskich, rkps 7485/I: Papiery Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych  we 
Lwowie, dział I: Korespondencja 1884–1920, t. 39, k. 319–366.

34 List Władysława Przyszychowskiego do Zygmunta Batowskiego, Milanówek 25 IV 1933, 
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zbiór Batowskiego, zespół j.40, teka III-2, k. 187.

35 E. Chwalewik, Zbiory polskie: archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory 
pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości 
ułożone, t. 1, Warszawa–Kraków 1926–1927, s. 19.

36 R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 9: Województwo 
podolskie, Wrocław 1996, s. 28–29.
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W 1902 roku miała miejsce indywidualna wystawa akwareli Przyszychow-
skiego w Salonie Artystycznym przy Nowym Świecie w Warszawie, na której 
zaprezentowano 80 dzieł37. Jak donosiła ówczesna prasa znalazły się wśród nich 
przede wszystkim wizerunki typów ludowych i zwierząt (które miały wyróż-
niać się „znakomitym wykończeniem i wybornym rysunkiem”) oraz widoków 
miejscowości, do których należał między innymi cykl przedstawiający Zofiów-
kę pod Humaniem38. Wydarzenie to przypomniało twórczość Przyszychowskie-
go w środowisku warszawskim i przyczyniło się do ponownego odkrycia jego 
ukraińskich scen. Głównym propagatorem tej sztuki stał się Henryk Piątkowski, 
który zamieścił na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” obszerny artykuł prezen-
tujący sylwetkę artysty. Z jednej strony przywołał on wspomnienia pierwszych 
prac ilustracyjnych Przyszychowskiego, z drugiej – życzliwie, a wręcz z wiel-
kim entuzjazmem, skomentował najnowsze wytwory malarza, które umieszczo-
ne zostały w Salonie39. 

Znaczące zasługi dla popularyzacji prac Przyszychowskiego w kręgu war-
szawskim położył także Stefan Kulikowski, fotograf i właściciel Salonu Sztuki. 
Według informacji syna artysty, to za jego „łaskawem pośrednictwem” wiele 
akwareli Przyszychowskiego znalazło nabywców wśród stołecznych kolekcjo-
nerów i miłośników sztuki40. Kulikowski wybrał jedną ze scen rodzajowych ar-
tysty (il. 6) do wydawanego przez siebie zbioru Malarstwo polskie w odbitkach 
barwnych (notę do niej napisał Henryk Piątkowski41). Jego też nakładem niektó-
re kompozycje artysty ukazały się w formie kart pocztowych42. 11 lipca 1911 
roku „Kurier Warszawski” donosił o przybyciu do stolicy malarza, mieszkają-
cego już wówczas na stałe w Odessie, którego prace były wówczas w ofercie 
salonu Kulikowskiego43.

Znamienny wydaje się fakt, że renesans przedstawień ukraińskich Przyszy-
chowskiego przypadł na początek XX wieku, czyli blisko 40 lat po pierwszych 

37 „Kurier Warszawski” 1902, nr 309, s. 5.
38 „Kurier Warszawski” 1902, nr 314, s. 5.
39 H. Piątkowski, Konstanty Przyszychowski…, op. cit. 
40 List Władysława Przyszychowskiego, op. cit.
41 H. Piątkowski, Przyszychowski Kazimierz, op. cit.
42 Dwa przykłady tych pocztówek W puszczy (żubry w lesie) oraz Zimowy dramat (zamarznięty 

ptak na śniegu) znajdują się w kolekcji Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej: http://www.wbc.poznan.
pl/dlibra/aresults?action=SearchAction&QI=28CD76041CD51C29BF6EEEF2506FDDC7-137 
[dostęp: 10.01.2017].

43 „Kurier Warszawski” 1911, nr 189, s. 3.
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publikowanych ilustracjach wykonanych na podstawie szkiców artysty44. Było 
to zresztą zjawisko wykraczające poza granice środowiska Kongresówki, bo-
wiem w 1903 roku w dodatku do petersburskiego „Kraju” warszawski pisarz 
Wiktor Gomulicki zamieścił esej poświęcony ukraińskim motywom w twórczo-
ści malarza z Bałandyny45. Ów dystans czasowy sprzyjał recepcji prac Przyszy-
chowskiego – rysunki, które w latach 60-tych były jednymi z wielu prasowych 
ilustracji, zaczęły jawić się jako świadectwa epoki z żalem żegnanej, zaś ich au-

44 Warto na marginesie zaznaczyć, że według ustaleń Tadeusza Stegnera, na początku XX 
wieku w warszawskiej prasie szeroko omawiano kwestię rozwoju ukraińskiego ruchu narodowego 
(choć, jak wykazał badacz, znacznie więcej uwagi poświęcano Galicji Wschodniej niż Ukrainie 
Naddnieprzańskiej). Zob. T. Stegner, Ukraina widziana z Warszawy na początku XX wieku, [w:] 
Polska. Ukraina. Osadczuk, red. B. Berdychowska, O. Hnatiuk, Lublin 2007, s. 69–83.

45 W. Gomulicki, Malarz Ukrainy, „Życie i Sztuka” 1908, nr 10, s. 7–9.

Il. 6. Kazimierz Przyszychowski, Dziad podolski, akwa-
rela, dawniej w zbiorach Dominika Witke-Jeżewskiego. 
Ilustracja za: Malarstwo polskie w odbitkach barwnych, 

red. S. Kulikowski, Warszawa [ok. 1908], poz. 47.
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tor nazywany był „malarzem Ukrainy”. Ten sentymentalny rys odbioru szkiców 
i scen ludowych artysty najwyraźniej zaznacza się u Gomulickiego, który pisał: 

W akwarelach Przyszychowskiego odbija się Ukraina jak w zwierciadle. A jest 
to zamierająca już Ukraina Zaleskich, Słowackich, Goszczyńskich, Jabłońskich, 
Olizarowskich, Goławskich, ozłocona gasnącą zorzą romantyki, pełna niewysło-
wionego odrębnego uroku, który już może wnuki nasze będą odgadywali jedynie 
z tradycji, książki, obrazu, ryciny…46 

Lata, które minęły od pierwszych publikacji, sprawiły, iż szkice te wyrwa-
ne zostały ze swojego dawnego kontekstu „ujmowanej z obserwacji rzeczy-
wistości”, przestano w nich widzieć walor reporterskiej dokumentacji zjawisk 
społecznych (dość wątpliwy, jak to zostało już zaznaczone). Perspektywa ta 
podkreśliła zaś ich uczuciowy wydźwięk, wydobywając to, co – świadomie lub 
nie – zawarł w nich autor pierwowzorów: nie tyle rzeczową prawdę, co ide-
alizowaną wizję, pewną imaginacyjną konstrukcję krainy wiecznego spokoju 
i szczęścia. Zarówno wpływy pewnych konwencji obecnych w polskiej kulturze 
od czasów romantyzmu, jak i niewątpliwie silny emocjonalny stosunek artysty 
do stron rodzinnych, sprawiły, iż w pracach Przyszychowskiego, pomimo ich 
powierzchownego realizmu, raz jeszcze objawił się tak silnie w sztuce polskiej 
zakorzeniony mit „Matki-Ukrainy”.

Należy przy tym zauważyć, że Przyszychowski opiewał w swej twórczości 
swój własny kawałek świata. Repozytorium motywów dla jego prac stanowiła 
nieodmiennie Bałandyna, gdzie się wychował i spędził większość życia. Wszak 
nawet w czasie, gdy osiadł już na stałe w Odessie, powracał stałe do wątków, 
które zaobserwował w rodzinnej wsi. Przy tym poświęcił się ilustrowaniu miej-
scowego ludu, Ukraińców, jak zaznaczał w tytułach swych szkiców. Jednak 
wydaje się, że „ukraińskość” pojmował Przyszychowski w kategoriach etnicz-
nych, nie narodowych. Dostrzegając oczywiście odrębność lokalnej kultury, tak 
w zakresie materialnym i językowym, jak i w obyczajowości, traktował ją jako 
regionalną odmianę „swojskiej” ludowości. Nie doświadczał przy tym sprzecz-
ności między byciem Polakiem, a traktowaniem Ukrainy jako swojej ojczyzny. 
Jako autochton, wychowywany w duchu polskości, ale i od zawsze zanurzony 
w miejscowym folklorze, kulturę ukraińską odczuwał (podobnie jak poeci ro-
mantyczni47) jako własną tradycję. Zdawał sobie oczywiście sprawę ze zróżni-

46 Ibidem, s. 8.
47 S. Makowski, „Szkoła ukraińska”…, op. cit., s. 12–13.
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cowań społecznych, które dzieliły go od bohaterów jego sztuki. Wszak, jak pisał 
Jarosław Hrycak: 

Pokrywanie się podziałów narodowościowych i społecznych oraz fakt, że często 
istniały między nimi antagonizmy, stwarzał grunt dla powstania i utrwalenia ne-
gatywnych stereotypów narodowościowych w zbiorowej świadomości każdego 
z narodów48. 

Nawet jeśli Przyszychowski nie wykazywał tendencji do wrogiego nastawie-
nia, perspektywa jego była do pewnego stopnia protekcjonalnym spojrzeniem 
polskiego ziemianina na otaczający go prosty lud rusiński. Pod tym względem, 
był on, by sparafrazować słowa Mykoła Kostomarowa o Bohdanie Zaleskim, 
„poetą Polaków, którzy mieszkają na Ukrainie”49. Wizja Ukrainy, jaką wykre-
ował i rozpropagował, była więc diametralnie różna od tej zaprezentowanej 
choćby przez cykl grafik „Malownicza Ukraina” Tarasa Szewczenki50, twórcy 
ukraińskiej sztuki narodowej. Jednak swoisty synkretyzm kulturowy, dziś do-
strzegalny w twórczości Przyszychowskiego, a obecny także w pracach innych 
„polskich malarzy ukraińskich”, jest zjawiskiem, które warto odnotować i za-
pewnić mu miejsce (nawet jeśli marginalne) w dziejach kultury obszaru Europy 
Wschodniej.

48 J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, tłum. K. Ko-
tyńska, Lublin 2000, s. 80.

49 Cytat za: J. Nachlik, Dziewiętnastowieczni pisarze ukraińscy o „szkole ukraińskiej” 
w romantyzmie polskim (od Tarasa Szewczenki do Iwana Franki), [w:] „Szkoła ukraińska”…, op. 
cit., s. 597.

50 Тарас Шевченко, Повне зібрання творів в десяти томах, Київ 1961, poz. 92–97.
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Drawn from nature by Przyszychowski.  
The artistic vision of the Ukrainian countryside in the Warsaw press of 

the second half of the 19th century

The aim of the article is to analyze the role of the arts in shaping of the vision of Ukraine in 
Warsaw intelectual circles after the January Uprising of 1863, on the basis of the works by Kazi-
mierz Konstanty Przyszychowski (1838–1917). After studying at the Academy in Munich, Przy-
szychowski returned to the family estate in the Kiev Province. Despite living far from the main 
cultural centres, he managed to develop a distinct form of artistic expression. In the 1860s and 
1870s he was sending sketches of local people, scenes from the village life and landscapes to 
the capital’s magazines. They became the basis for nearly 60 illustrations published later, in the 
„Tygodnik Ilustrowany” weekly magazine. The artist’s drawings were characterised by meticulous 
reproduction of folk costumes and local customs. The article describes the specifics of Przyszy-
chowski’s works in the broader context of the utopian myth of the poetic and idyllic „Mother 
Ukraine” in the Polish art.

Keywords: Kazimierz Przyszychowski, Polish painting of the second half of the 19th century, 
press illustration, national themes, Mother Ukraine

Малював з натури Пшишиховський.  
Художнє бачення українського села у варшавській пресі  

другої половини XIX століття 

Метою цієї статті є спроба аналізу ролі мистецтва у формуванні образу України 
у варшавському середовищі періоду повстань на прикладі творчості Казимира 
Пшишиховського (1838–1917). Після здобуття освіти у Мюнхенськійакадемії він повернувся 
до родинного маєтку в Київській губернії. Не зважаючи на значну віддаль від основних 
культурних центрів, він активно займався художньою творчістю. У 60-і та 70-і роки 
митець надіслав до столичних часописів ескізи характерних місцевих типів, сцен із життя 
села та пейзажів. Вони стали взірцем приблизно для 60 ілюстрацій, які були опубліковані 
на шпальтах журналу-тижневика „Tygodnik Ilustrowany” („Ілюстрований тижневик”). 
Примітною рисою робіт було надзвичайно детальне відтворення народних костюмів 
та зацікавленість місцевими звичаями, що вписувало їх у течію фольклористичних 
зображень, популярних у пресі того періоду. У статті розкрито специфіку творчості 
Пшишиховського у більш широкому контексті творення в польському мистецтві 
утопічного міфу поетично-ідилічної „матінки України”.

Ключові слова: Казимир Пшишиховський, польський живопис другої половини XIX ст., 
ілюстрація в пресі, народна тематика, „матінка Україна”



Obce/swoje  
Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy

Joanna Nowakowska-Ozdoba
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wieś wołyńska w Historii mojego współczesnego  
Włodzimierza Korolenki

Włodzimierz Korolenko to pisarz mocno związany z ziemią wołyńską. Uro-
dził się w 1853 roku w Żytomierzu, centrum gubernialnym Wołynia. Dzieciń-
stwo i wczesną młodość spędził w Żytomierzu i w Równem, gdzie ukończył 
gimnazjum. W czasie wakacyjnych pobytów w majątku swojego wuja poznał 
też wieś wołyńską. Wspomnienia tych lat towarzyszyły mu przez całe życie 
i znalazły odzwierciedlenie w wielu utworach pisarza. Korolenko jest jednym 
z czołowych twórców tekstu wołyńskiego1, a ściśle rzecz biorąc rówieńskiego, 
w literaturze rosyjskiej2. Wśród tych dzieł szczególne miejsce zajmuje utwór au-
tobiograficzny Historia mojego współczesnego (История моего современника, 
1905–1921; publikowany po śmierci pisarza w latach 1922–1929). Korolenko, 

1 Pojęcie „tekstu wołyńskiego” wprowadziła L. K. Oljander. Zob. Л. К. Оляндер, Волин-
ський текст в украïнськiй та польськiй литературах (XIX–XX ст.), Луцьк, ВНУ, 2008. 
W literaturze rosyjskiej tekst wołyński pojawia się m.in. w twórczości takich autorów, jak 
F. Glinka, M. Gogol, K. Olenin, A. Kuprin, L. Siennicka, W. Rudicz, W. Chlebnikow, I. Erenburg, 
L. Gomolicki. Rosyjski tekst wołyński nie przyciągnął do tej pory większej uwagi badaczy. Pisze 
o tym w swym artykule J. Wasiljew. Zob.: J. Wasiljew, Tekst wołyński w literaturze rosyjskiej XIX–
XX wieku, „Tekstualia” 2013, nr 2, s. 5–28.

2 Wołyń pojawia się w kilku opowiadaniach i szkicach W. Korolenki: W złym towarzystwie 
(В дурном обществе, 1885), Szumi las (Лес шумит, 1886), Niewidomy muzyk (Слепой музы-
кант, 1887), Nocą (Ночью, 1888), Jom Kipur (Иом Кипур, 1891), Bez języka (Без языка, 1895), 
Bracia Mendel (Братья Мендель, 1915).  
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jak sam stwierdza, nie powraca w nim do wszystkich faktów, myśli, uczuć i wra-
żeń, które zapisały się w jego pamięci, lecz do tych, które uznał za istotne i inte-
resujące dla czytelników3. 

Fragmenty traktujące o prowincji wołyńskiej znajdziemy w pierwszym 
tomie Historii mojego współczesnego. Uwagę pisarza przyciąga zarówno po-
wiatowe miasteczko Równe, w którym mieszkał przez pięć lat w okresie nauki 
szkolnej, jak i pobliska wieś Haraług, w której położony był majątek jego wuja. 
W utworze wioska ta pojawia się pod nieco zmienioną nazwą Harny Ług. Na-
kreślony w Historii… obraz miejscowości Korolenko oparł przede wszystkim na 
własnych przeżyciach i doświadczeniach, ale także na opowieściach i historiach 
zasłyszanych w czasie swych pobytów na wsi. 

Charakterystyczną cechą chronotopu wołyńskiego w utworze Korolenki jest 
atmosfera zaściankowości, zacofania i zastoju. Wrażenie prowincjonalnej głu-
szy pojawia się już w momencie przybliżania się do wsi: 

Кругом (…) ютились соломенные крыши, сады, левады, колодцы с журав-
лями. Кое-где в одиночку, точно отбившиеся от центра, стояли отдельные 
тополи, обозначая „панские усадьбы”. Лучшая из них – дом капитана, была 
тоже с соломенной крышей. Остальные почти уже ничем не отличались от 
мужицких4.

Przyroda wołyńskiej prowincji tchnie spokojem, ciszą i bliżej nieokreślo-
nym smutkiem:

Солнце склонялось к закату (…) темнело, где-нибудь на дальнем болоте гудел 
„бугай”, в придорожной ржи сонно ударял перепел, и нетопыри пролетали 
над головами, внезапно появляясь и исчезая в сумерках. Становилось все 
тише, спокойнее и как будто печальнее5.

W pejzażu Harnego Ługu dominują senność i rozleniwienie. Wszystko wy-
daje się tu jak gdyby „zatrzymane w kadrze”, budzi wspomnienia z przeszłości: 
cisza upalnego dnia, brzęczenie owadów, szelest traw, cieniste zakątki sadu, noc-
ne szumy i szelesty. Przywoływane przez narratora obrazy dworku i wsi mają 
niekiedy idylliczny charakter6: 

3 Zob.: В. Короленко, Собрание сочинений, Москва 1953, t. 1, s. 321.
4 В. Короленко, История моего современника, Москва 1953, t. 1, s. 184.
5 Ibidem, s. 198.
6 Cechy idylliczne chronotopu wołyńskiego odnajdziemy też w opowiadaniach pisarza: Bez 

języka, Szumi las,  W złym towarzystwie.
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Раскаленные лучи заливают круглую клумбу с цветами, темную зелень си-
рени, садовые аллеи. (…) в раскрытые окна гостиной несутся звуки фор-
тепиано. (…) Звуки, полные то беспредметной страсти, то неоформленных 
исторических воспоминаний, то мечтательного томления, рвутся из комна-
ты, веют над цветами, вьются, носятся, гаснут над истомленным садом7. 

Nacechowany lirycznie krajobraz skontrastowany jest z obrazami trudne-
go życia mieszkańców Harnego Ługu. Wieś ta, podobnie jak wiele wiosek na 
Wołyniu, miała swoisty charakter: „Деревня была своеобразная, одна из тех, 
в которых крепостное право еще до формального упразднения уже дошло 
до явной нелепости”8. Ów nonsens polegał na tym, że liczba chłopów niewie-
le przewyższała grono wciąż ubożejących właścicieli ziemskich: „Поместное 
сословие множилось, разорялось, теряло черты барства божией милостью, 
выделяя все более паразитов, приживальщиков, владельцев одной или двух 
душ…”9. Harny Ług, liczący około sześćdziesięciu chłopskich gospodarstw 
i dwudziestu właścicieli dusz, był typowym gniazdem takiego, według okre-
ślenia Korolenki, „zwyrodniałego jaśnie państwa”. Najprawdopodobniej był to 
dawny zaścianek szlachecki, zamieszkiwany przez drobną szlachtę, jakiej kie-
dyś było niemało na terenach wołyńszczyzny.  

Materialnym świadectwem minionej świetności harnołuskiej szlachty są 
zniszczone zabudowania okazałego budynku gospodarskiego zwanego „maga-
zynem”, stanowiące ostatni ślad po bogatym pańskim dworze. Widoczna z da-
leka wysoka, poczerniała budowla ze spiczastym dachem góruje nad okolicą, 
zajmując w niej centralne miejsce. Dla obecnego właściciela majątku, kapitana 
Kurcewicza, „magazyn” jest swoistym znakiem, nadającym jego dworowi do-
minującą rolę wśród posiadłości okolicznej szlachty: 

По преданию – „магазин” был единственным остатком богатой панской 
усадьбы, служившей центром для гарнолужской шляхты. Капитан дорожил 
им, как эмблемой. Самый крупный из „помещиков” Гарного Луга, хотя 
человек сравнительно новый, – он вместе с этой древней постройкой как бы 
наследовал первенствующее положение…10. 

7 В. Короленко, op. cit., s. 204.
8 Ibidem, s. 183.
9 Ibidem.
10  Ibidem, s. 184.
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Budynek, o którym mowa, powoli zamienia się w ruinę: „все это почтенное 
здание кряхтело и как будто расседалось”11. Topos ruin niejednokrotnie poja-
wiał się w utworach Korolenki, które kształtowały tekst wołyński, stając się jego 
charakterystycznym elementem. W analizowanym fragmencie Historii mojego 
współczesnego niszczeje nie tylko stary lamus i dwór kapitana, ale podupada 
cała osada, a wraz z nią marnieją jej mieszkańcy. Trwa to od dłuższego czasu: 
„Панство еще до реформы окончательно опустилось и обнищало…”12. Nar-
rator podsumowuje ten proces krótkim stwierdzeniem: „Прежний центр исчез 
навеки, а с ним исчез и смысл существования местной шляхты…”13. 

W kontekście harnołuskich „ruin” w utworze rozwijana jest opozycja daw-
ność / współczesność14. Przeciwstawienie to widoczne jest szczególnie wyraźnie 
w charakterystykach przedstawicieli szlachty, zamieszkującej wieś. W dużej 
części są to potomkowie polskiej szlachty zaściankowej, hołdujący dawnym 
szlacheckim obyczajom. Przede wszystkim przywiązani są oni do szlacheckiej 
wolności, w myśl której niejednokrotnie uzurpują sobie prawo do przekraczania 
ogólnie przyjętych zasad. W drugiej połowie XIX wieku „złota wolność” utra-
ciła swój pierwotny sens i znaczenie, wyrażając się w formach karykaturalnych. 
Jaskrawym tego przykładem jest spór rodzin Łochmanowiczów i Bańkiewiczów 
o prawo propinacji15. Każde z tych zwalczających się stronnictw przypisywało 
sobie prawo dzierżawienia gospody, wysuwając swojego kandydata do objęcia 
posady szynkarza. Obie partie nieustannie dokonywały napadów na karczmę, 
wszczynały bójki i procesowały się w sądach. Spór ten Korolenko przedstawia 
w sposób humorystyczny, mówiąc o „harnołuskiej Iliadzie”, „bohaterskich oby-
czajach” i „rycerskich potyczkach”, kończących się nierzadko wspólną libacją 
alkoholową, po której „утро застало витязей вповалку на лесной мураве, 
друзей и врагов рядом”16. 

11  Ibidem. 
12 Ibidem, s. 185. O procesie ubożenia polskich właścicieli ziemskich na Wołyniu w drugiej 

połowie XIX wieku pisze Tadeusz Epsztein. Zob.: T. Epsztein, Ziemianie polscy na Wołyniu w XIX 
i XX w., „Niepodległość i Pamięć” 2008, t. 15, nr 1, cz. 1, s. 79–106.

13 В. Короленко, op. cit., s. 184.
14 Opozycje binarne charakterystyczne są dla rosyjskiego tekstu wołyńskiego, zwłaszcza 

w XX wieku. Zob.: J. Wasiljew, op. cit., s. 11.
15 Prawo propinacji to wyłączne prawo właściciela dóbr ziemskich do produkcji i sprzedaży 

alkoholu w obrębie swych dóbr oraz do sprowadzania wyrobów alkoholowych z innych miast 
i czerpania z tego dochodów.

16 В. Короленко, op. cit., s. 185.
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Najstarszy przedstawiciel miejscowej szlachty, prawie stuletni starzec pan 
Pogorzelski, jest żywą kroniką wsi. Zna on doskonale genealogie wszystkich 
rodzin ziemiańskich mieszkających w Harnym Ługu i dokładnie pamięta to, co 
działo się tu przed laty. Wraz z postacią pana Pogorzelskiego do utworu wpro-
wadzony zostaje „chronotop historyczny”. Starzec bowiem sięga pamięcią do 
czasów niepodległej Polski, kiedy to służył jako „towarzysz pancerny” w cho-
rągwi pana Cholewińskiego i brał udział w konfederacji. Oto jak w rozmowie 
z narratorem snuje opowieść o dawnych czasach: 

Скажу тебе, хлопче, правду: были люди – во времена „Речи Посполитой”... 
Когда, например, гусарский регимент шел в атаку, то, понимаешь, – как 
буря: потому что за плечами имели крылья... Кони летят, а в крыльях ветер, 
говорю тебе, как ураган в сосновом бору…17.

Pan Pogorzelski krytycznie odnosi się do współczesności, podkreślając, że 
w obecnym świecie zanikł dawny słuszny ład i porządek. Wysoko ceniąc sobie 
honor szlachecki, naruszenie kodeksu moralnego przez kogoś z „panów braci 
szlachty” traktuje jako haniebny czyn, wymierzony przeciwko całemu stano-
wi ziemiańskiemu. Jego zdaniem w obecnych czasach nie ma już prawdziwej 
szlachty, mającej świadomość swego dużego znaczenia w społeczności wsi i od-
grywającej w niej wiodącą rolę. Wprawdzie przyznaje , że niekiedy panowie po-
stępowali zbyt okrutnie wobec poddanych, ale obecny stan rzeczy, kiedy chłop 
może bezkarnie uderzyć rodowitego szlachcica, jest dla niego nie do przyjęcia. 

Zamieszkujących Harny Ług drobnych właścicieli ziemskich Korolenko 
przedstawia jako członków grupy społecznej, która traci swą dotychczasową 
pozycję, stopniowo, według określenia pisarza, „wyrodnieje”. Wymowny przy-
kład procesu ubożenia tej warstwy i utraty jej znaczenia stanowi historia dwóch 
szlachciców, którzy w wyniku zawiłych kombinacji spadkowych i rodzinnych 
stali się właścicielami jednej tylko pańszczyźnianej chaty. Toczyli o nią niekoń-
czący się spór w sądzie, od czasu do czasu wchodząc w układ przeciwko sobie 
z poddanym im chłopem. 

Minioną świetność harnołuskiej szlachty przypomina jedynie wygląd ze-
wnętrzny niektórych jej przedstawicieli, jak na przykład majestatyczna postać 
pana Łochmanowicza: 

Это был человек с очень живописной наружностью: широкоплечий, с тон-
кой талией, с прямым польским носом и окладистой бородой, красиво рас-

17 Ibidem, s. 187.
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стилавшейся по всей груди; он представлял, вероятно, точную копию како-
го-нибудь воинствующего предка, водившего в бой отряды…18.

Wspaniałej figurze szlachcica nie towarzyszy jednak bohaterski i dumny 
duch przodków. Pan Łochmanowicz odziedziczył po nich, poza wyniosłą posta-
wą, jedynie zamiłowanie do dostatniego życia i wykwintnej kuchni. 

Postępowanie współczesnych harnołuskich ziemian często daleko odbiega 
od kodeksu honorowego dawnej szlachty. O zepsuciu obyczajów świadczy cho-
ciażby proceder koniokradztwa, który uprawia jeden z powszechnie znanych 
we wsi braci Bańkiewiczów czy kradzież beczułek z magazynu kapitana, jakiej 
dopuścił się wspomniany pan Łochmanowicz. Skandaliczny charakter całego 
zdarzenia pogłębia fakt, że to właśnie on pierwszy zawiadomił o kradzieży i pró-
bował rzucić podejrzenie na chłopów, wysuwając przeciwko nim oskarżenia. 

Niektórzy z członków społeczności „harnołuskich jaśnie panów” odziedzi-
czyli po przodkach typową dla dawnej szlachty skłonność do zwad, toczenia 
ciągłych sporów, prowadzących do niekończących się procesów sądowych, 
a nierzadko i zażartych bójek. Takim znanym w Harnym Ługu pieniaczem jest 
Antoni Bańkiewicz, którego obawiają się wszyscy sąsiedzi. Pisane przezeń 
skargi, zakładane z błahych powodów powództwa karne i cywilne uprzykrzają 
im życie i narażają na spore wydatki. Patetyczne, kwieciste pozwy autorstwa 
Bańkiewicza krążą po wsi, stanowiąc, z braku gazet i znikomej ilości książek, 
jedyną lekturę jej mieszkańców. Kres pieniackim poczynaniom tej budzącej po-
wszechny respekt postaci położył kapitan Kurcewicz, podejmując z nim zwy-
cięską walkę w sądach. Rozprawienie się z uciążliwym pieniaczem zapewniło 
kapitanowi dominującą pozycję wśród harnołuskiej szlachty, a jego dwór stał się 
miejscem częstych spotkań członków tej społeczności. 

W swych wspomnieniach Korolenko równie dużo uwagi co „harnołuskim 
panom” poświęca miejscowym chłopom. Kilkakrotnie podkreśla, że cechuje ich 
przede wszystkim nieprzychylny, a często nawet wrogi stosunek do szlachty. 
Harnołużanie dzielili ziemian na „panów prawdziwych”, za których uważali bo-
gatych właścicieli majątków, posiadających duże obszary własnej ziemi i wielu 
chłopów oraz „nieprawdziwych” – zubożałą szlachtę zaściankową. Ci pierwsi 
zasługiwali na szacunek i okazywanie im posłuszeństwa: „Если уж нужны на 
свете «господа», то пусть будут «настоящие». Около них и кормиться легче 

18 Ibidem, s. 188. 
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и подчиняться не так обидно”19. Do drugich odnoszono się z niechęcią, a czę-
sto nawet z pogardą. Harnołuska szlachta należała do tej właśnie kategorii, dla-
tego też stosunek chłopów do swoich panów to była „инстинктивная вражда, 
как к панству вообще, и презрение, как к панству «не настоящему»”20. Po-
między dworem a wsią istniał jak gdyby niewidzialny mur, a we wzajemnych 
relacjach wyczuwało się nieszczerość i przymus:

Но те, что приходят „на двор” с просьбами, кланяются, целуют руки... А те, 
что работают у себя на полях, – кажутся такими умелыми и серьезными, но 
замкнутыми и недоступными...21. 

Niektórzy chłopi nie skrywali swej wrogości wobec szlachty. Przykładem 
jest młody parobek kapitana, Iwan, w którego spojrzeniu stale czaiła się mrocz-
na nienawiść: 

(…) в мрачном пламени его глаз было что-то незабываемое, беспредметно 
гневное, стихийное. Казалось, он может без всякой причины кинуться на 
человека, зарубить топором, попороть вилами22.

Nagromadzone w duszy Iwana wrogie uczucia znalazły pewnego dnia gwał-
towne ujście: okrutnie skatował nieposłuszne mu konie, należące do jego pana. 
W słowach wykrzykiwanych przez rozwścieczonego parobka: „przeklęte pań-
skie bydło”, brzmiała żywiołowa nienawiść skierowana pod adresem kapitana. 

Nieprzyjazny stosunek chłopów do harnołuskich ziemian jest wynikiem nie 
tylko trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znajdowało się chłopstwo w Rosji, 
zarówno w przeddzień reformy, jak i po uwłaszczeniu23, lecz także niesprawie-
dliwości doznawanych ze strony szlachty. W utworze Korolenki przewija się kil-
ka postaci włościan skrzywdzonych przez panów. Jedną z nich jest wspomniany 
już chłop, będący przedmiotem sporu dwóch współwłaścicieli: „Несчастный 
мужик вечно находился под воздействием двух сил, тянувших в разные 
стороны”24. Życie Mikity ułożyło się zupełnie „nie po ludzku”. Marzy on 
o „prawdziwym” panu, który doceniłby jego zalety i wykonywaną przezeń pracę. 

19 Ibidem, s. 207. 
20 Ibidem, s. 199.
21 Ibidem, s. 203.
22 Ibidem, s. 200. 
23 Reforma uwłaszczeniowa cara Aleksandra II z 19 lutego 1861 roku, na mocy której 

zlikwidowane zostało poddaństwo chłopów.
24 В. Короленко, op. cit., s. 185.
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Przekazywany z rąk do rąk, jak rzecz, Mikita czuje się niepotrzebny, a wreszcie 
całkowicie traci poczucie własnej wartości. Z rozpaczą stawia pytanie: „Хиба 
ж я таки ничего не стою?”25 i od nikogo nie otrzymuje odpowiedzi. 

Niejednokrotnie chłopi byli traktowani przez swych panów niezwykle surowo. 
Przemoc, bicie czy fizyczne znęcanie się nie były rzadkością na wsi wołyńskiej. 
Jedną z takich sytuacji opisuje Korolenko dość szczegółowo, gdyż dotyczyła jego 
wuja, kapitana Kurcewicza. Ten bardzo dobry dla poddanych właściciel, który 
„с мужиками обращался лучше других, и мужики отчасти выделяли его из 
рядов ненавидимого и презираемого панства”26, uciekł się do bezwzględnych 
działań, by ukarać jednego ze swych parobków za pijaństwo. Dla otrzeźwienia 
polecił rozebrać go, położyć na śniegu przy studni i polewać strumieniem zimnej 
wody. O tym okrutnym działaniu kapitana, tak niepasującym do jego dobrodusz-
nej natury, domownicy i słudzy bali się nawet wspominać głośno. 

Wśród zamieszkujących Harny Ług chłopów zdarzały się jednostki utalen-
towane, których umiejętności wyróżniały je na tle otoczenia. Należał do nich 
woźnica kapitana, Antoś, o którym narrator Historii… wspomina kilkakrotnie. 
Miał on doskonały słuch i z łatwością odtwarzał z pamięci na własnoręcznie 
zrobionych skrzypkach zasłyszane melodie. Za ten dar natury, dzięki któremu 
cieszył się wielkim powodzeniem u wiejskich dziewcząt, przyszło mu zapłacić 
życiem – został śmiertelnie pobity przez zazdrosnych parobków. Jego historia 
jest wymownym świadectwem obojętności ziemian w stosunku do swych pra-
cowników. Antoś konał kilka dni w samotności i nikt nie pomyślał o tym, by 
wezwać do niego lekarza. Niezwykle zdolnym samoukiem był też ów okrutnie 
ukarany przez kapitana Kurcewicza parobek, pracujący w jego majątku. O Ka-
rolu mówiono, że to „мастер на все руки: слесарь, столяр, плотник и даже 
механик”27. Karol wraz z panem budował różne urządzenia i wprowadzał ulep-
szenia w gospodarstwie:

Часто их можно было видеть вместе: Кароль сидел на бревне или на 
мельничном приводе, с вечной люлькой в зубах и маленьким топориком 
в руках. (…) капитан, увлекаясь и жестикулируя, развивает какой-нибудь 
новый план. (…) А Кароль, усвоив [его] сущность, приводил в исполнение, 
самостоятельно исправляя недочеты замысла28. 

25 Ibidem, s. 186. 
26 Ibidem, s. 202.
27 Ibidem, s. 201.
28 Ibidem. 
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Pomimo tak bliskiej, wydawałoby się, zażyłości, Karol zachowywał dy-
stans wobec kapitana, ten zaś rozgoryczony często mawiał: „Мужик так мужик 
и есть! Как волка не корми – все в лес глядит”29. 

Wśród chłopów wołyńskich w latach bezpośrednio poprzedzających reformę 
krążyły niejasne pogłoski o wolności, narastał nastrój niepokoju i trwożliwego 
oczekiwania. Zdarzały się też przypadki napaści na dwory szlacheckie. Korolen-
ko przytacza historię hajdamaka, mianującego się nowym Karmelukiem30, który 
pojawił się w okolicy Harnego Ługu. Przyłączali się do niego chłopi, szukają-
cy odwetu na panach. Historia o nowym Karmeluku raz jeszcze wprowadza do 
utworu chronotop historyczny. 

Przedstawiony przez Korolenkę obraz Harnego Ługu w dużym stopniu opar-
ty jest na zasłyszanych przez niego miejscowych opowieściach i przekazywa-
nych z ust do ust anegdotach. Dzieje harnołuskich sporów pomiędzy partiami 
szlacheckimi, opowiadania o rozgrywających się we wsi burzliwych wydarze-
niach, jak na przykład podpalenie stodoły kapitana czy interwencja rozsierdzo-
nych chłopów niesłusznie oskarżonych o kradzież beczułek, z czasem przeszły 
w sferę miejscowych legend. Niekiedy twórcami takich podań byli zamieszkują-
cy Harny Ług chłopi. Oto w jaki sposób jeden z parobków wyjaśniał pochodze-
nie harnołuskiej szlachty:

Чорт нес над землей кошницу с панами и сеял их по свету. Пролетая над 
Гарным Лугом, проклятый чертяка ошибся и сыпнул семена гуще. От этого 
здесь панство закустилось, как бурьян, на том месте, где случайно „ляпнула” 
корова. А настоящей траве, то есть мужикам, совсем не стало ходу…31.

W opowieściach harnołużan znajdowały też odzwierciedlenie wierzenia lu-
dowe32. Należy do nich opowieść o śmierci pobitego Antosia. Zmarł on samot-

29 Ibidem. 
30 Ustim Karmeluk (1787–1835) – hajdamaka, który stał na czele grup grabiących majątki 

szlacheckie. Działał na terenie kilku powiatów na Ukrainie. Karmeluk napadał na dwory, zabijał 
szlachtę, wciągał w zasadzki ścigające go wojsko, podpalał zabudowania dworskie i  rabował 
znajdujący się w nich dobytek. W ciągu kilkunastu lat dokonał on kilkuset napadów. Jego działania 
nie są oceniane jednoznacznie, gdyż obok zdecydowanie rozbójniczych napadów można wśród 
nich odnaleźć wystąpienia w obronie chłopów gnębionych przez właścicieli majątków. Zob.: 
W granicach dwóch imperiów, http://www.scritub.com/limba/poloneza/W-GRANICACH-DWCH 
-IMPERIW3520122311.php [dostęp: 12.09.2016].

31 В. Короленко, op. cit., s. 200.
32 Zainteresowanie wierzeniami ludowymi było istotnym elementem tekstu wołyńskiego 

Korolenki. Przejawia się ono przede wszystkim w opowiadaniach Jom Kipur i Nocą. 
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nie w oddalonym od ludzi miejscu – na strychu starego, opuszczonego młyna 
wodnego. Ponieważ przed śmiercią nie przyjął sakramentów, pochowano go za 
murem cmentarza. Od tej pory zaczęto bać się potępieńca i nikt nie ośmielał się 
przechodzić po zmierzchu w pobliżu młyna:

Старик-сторож жаловался, что Антось продолжает стонать на своей вышке. 
(…) В зимние вечера от мельницы несло безотчетным ужасом. И, вместе, 
что-то тянуло туда. Дверка вышки была сорвана с одной петли, и перед 
ней намело снегу. На чердаке было темно, пусто, веяло жуткой тайной 
и холодом…33.

Wiara w duchy, w możliwość ingerencji w życie ludzi istot z zaświatów nie 
była obca i szlachcie. Jak wspomina narrator, kapitan, który za dnia był wolte-
rianinem i sceptykiem, wieczorami wierzył w możliwość pojawiania się duchów 
i nawet urządzał seanse spirytystyczne.

Podsumowując, należy raz jeszcze zaznaczyć, że nakreślony w Historii mo-
jego współczesnego obraz Harnego Ługu ma cechy typowe dla tekstu wołyń-
skiego Korolenki. Przede wszystkim znajdziemy tu elementy charakterystyczne 
dla chronotopu wołyńskiego, takie jak zaściankowość, zacofanie, prowincjonal-
ny marazm. Życie we wsi toczy się powoli, niespiesznie, w atmosferze senności 
i rozleniwienia. Tę monotonię przerywają jedynie od czasu do czasu miejsco-
we zwady i spory. Ważną rolę odgrywa w Historii… motyw ruin, tak częsty 
w utworach Korolenki podejmujących temat Wołynia – współczesna pisarzowi 
wieś podupada, marnieje, co widać zwłaszcza na przykładzie szlachty. Opozycji 
teraźniejszość / dawność towarzyszy w utworze opozycja ziemianie / chłopi. Na-
daje ona swoisty rys wsi wołyńskiej drugiej połowy XIX wieku. Przedstawiciele 
obu środowisk żyją obok siebie, ale jakby w dwóch odrębnych światach. Dwór 
stanowi zamknięty, zaklęty krąg, a jego mieszkańcy coraz bardziej odgradzają 
się od reszty wsi:

А где-то там, за пределами усадьбы, идет своя трудовая жизнь, неведомая 
и чуждая… От нее веет в наши заколдованные пределы отчужденностью, 
презрением, враждой… И нет ничего, что бы связало жизнь воображения, 
мечты, порыва с этой суровой, но действительной жизнью труда и тер-
пения…34.

33 В. Короленко, op. cit., s. 208.
34 Ibidem, s. 204.
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The Volhynian Village in Vladimir Korolenko’s  
The History of My Contemporary 

The article discusses the presentation of Volhynian provinces in Vladimir Korolenko’s schoolday 
memoir. The History of My Contemporary depicts the village of Harny Lug, with the use of 
distinctive features of Korolenko’s Volhynian text. First and foremost, it displays elements 
typical of the Volhynian chronotope, such as narrow-mindedness, backwardness or provincial 
apathy. In The History..., a major role is played by the motif of ruins: the writer’s contemporary 
village is in decline, which is particularly striking when it comes to local gentry. Korolenko pays 
special attention to the changes, which occurred among the landowners, in the years prior to the 
abolition of serfdom. He outlines the varied socio-economic circumstances of this social group 
and observes its affinities with Polish yeomanry. The landowners vs. the peasants opposition 
defines the Volhynian village of the second half of the nineteenth century. Representatives of 
both these groups live next to each other, but as if in two separate worlds. In the Korolenko’s 
work, this opposing reality is also accompanied by contrast of the present versus the past. In The 
History..., this representation relies considerably on the references to the past, local legends and 
tales told by the village inhabitants. 

Key words: Korolenko, Volhynian text, motif of ruins, landowners vs. peasants, the present vs. 
the past

Волынская деревня в Истории моего современника  
Владимира Короленко 

В статье рассматривается образ волынской провинции, представленный в воспоминаниях 
Владимира Короленко История моего современника. В показанном здесь образе 
деревни Гарный Луг можно найти все черты волынского текста Короленко. Прежде всего 
в произведении найдем элементы, характерные для волынского хронотопа: замкнутость, 
отсталость, провинциальный маразм. Важную роль в Истории моего современника 
играет мотив руин – современная писателю деревня беднеет. Это видно прежде всего 
на примере дворян. Особое внимание уделяет Короленко изменениям, происходящим 
в дворянской среде в годы предшествующие отмене крепостного права. Писатель 
подчеркивает сильную дифференциацию дворянства. Замечает также некоторые сходства 
этой социальной группы с польским приходским дворянством. Противопоставление 
дворяне / крестьяне является специфической чертой волынской деревни второй 
половины XIX века. Представители обоих групп живут как бы в двух разных мирах. Этому 
противопоставлению в произведении сопутствует оппозиция настоящее / прошлое. 



63Wieś wołyńska w Historii mojego współczesnego…

В представленном в Истории моего современника образе важную роль играют ссылки на 
прошлое, местные предания и рассказы жителей деревни. 

Ключевые слова: Владимир Короленко, волынский текст, мотив руин, дворяне/
крестьяне, настоящее/прошлое
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Опис повітового міста Проскурова наприкінці  
ХІХ століття у мемуарах приїжджих мешканців

Повітове місто Проскурів, яке внаслідок третього поділу Речі Поспо-
литої опинилося у складі Російської імперії, до кінця ХІХ століття пере-
живало стагнацію у всіх галузях соціального та економічного життя. З цьо-
го застійного стану місто було виведене першою хвилею урбанізації, яку 
спричинило будівництво залізниці до кордону з Австрією, а фактично до 
колишніх земель Речі Посполитої. Застій міста поступився місцем бурхли-
вому розвитку, про який, зокрема, свідчило рекордне зростання чисельно-
сті населення (у понад 6 разів – найбільший коефіцієнт зростання у Поділь-
ській губернії). Деякі з нових приїжджих мешканців Проскурова залишили 
у мемуарах або белетристиці, написаної на основі власної біографії, опис 
побуту міста до і після цих трансформацій. Такими авторами є, зокрема, 
нотаріус Костянтин Колоколов, письменник Олександр Купрін та генерал 
Олександр Лукомський, які жили або служили у Проскурові в означений 
період. Твори цих авторів виразно та документально демонструють кон-
флікт між місцевим рівнем та способом життя і усталеними уявленнями та 
сподіваннями приїжджих, що належать до інших соціальних та етнічних 
груп. Водночас, не витримує критики поширений міф про нібито „ексклю-
зивну” відсталість і невпорядкованість Проскурова. Літературні джерела 
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свідчать, що описаний стан Проскурова був характерний і для інших так 
званих „південних губерній” Російської імперії.

Проскурів – місто у Подільській губернії, з 1954 року місто Хмель-
ницький, центр Хмельницької області. Перша письмова згадка про місто 
датується 1431 роком як про місто у складі Корони Польської, пізніше Речі 
Посполитої. Від найдавніших часів і до Третього поділу Польщі та приєд-
нання Поділля до Російської імперії у 1793 році місто було відоме під поль-
ською назвою Płoskirów. Варто принагідно згадати, що саме в цьому регіоні 
мав командування кількома гарнізонами провідник повстання (Інсурекції) 
1794 року Тадеуш Костюшко, який з 1790 по 1791 рік жив у Меджибожі, за 
30 кілометрів від Проскурова1, і що саме придушення повстання під прово-
дом Тадеуша Костюшка призвело до третього поділу Польщі та входження 
Плоскирова до Російської імперії. За російського панування назву міста 
було трансформовано у Проскурів. Воно мало статус повітового міста. 

Яким був Проскурів на початку XVIII століття? Населення міста на 
той час становило заледве 2000 осіб2. У 1806 році тут налічується менше 
500 будинків, з яких лише один був кам’яний, 68 дерев’яних та 7 кам’яних 
крамниць і лавок, греко-російська (тобто православна) церква, католицька 
каплиця та дві єврейські школи. Лише 1806 року на місці розібраного ста-
рого дерев’яного костелу св. Анни почали будівництво нового мурованого. 
Дерев’яна православна церква згоріла 1822 року під час великої пожежі, 
яка знищила практично все старе місто та всі міські архівні документи3. 
Місто у 1824 році отримало Генеральний план, за яким було відбудоване, 
і лише 1837 року було зведено нову церкву Різдва Богородиці.

Через сім десятиліть після Третього поділу Польщі, у 1761 році, на-
селення Проскурова зросло до 6600 мешканців, у 1881 році – до 14500. 
Загалом Проскурів є винятковим у Подільській губернії за швидкістю при-
множення населення: за півстоліття з 1861 по 1913 рік кількість мешканців 
Проскурова збільшилася у 6,1 раза4. Натомість у Вінниці в 5,2 раза, в решті 
міст та в середньому у Подільській губернії – у 2–3 рази. Це була перша 
хвиля урбанізації Проскурова, яку спричинило прокладення залізниці 

1 B. Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1746–1817, Warszawa 1991, s. 122 –124.
2 С. Єсюнін, Місто Хмельницький: історія, події, факти, Хмельницький 2008, s. 25.
3 Ibidem, s. 26.
4 С. Єсюнін, Міста Подільської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сто-

ліття, Хмельницький 2015, s. 50.



66 Ігор Западенко

у 1870 році, яка до сьогодні є важливою магістраллю, що сполучає Україну 
з країнами Східної Європи. За етнічним складом населення Проскурів був 
типовим містом південної частини імперії: близько 50 відсотків євреїв та 
приблизно по 25 відсотків православних і католиків.

Однак, погляньмо на Проскурів не крізь суху статистику, а очима сучас-
ників, які залишили у друкованому слові реальні свідчення про те, в якому 
міському середовищі жили проскурівчани у ХІХ столітті. Особливе вра-
ження Проскурів справляв на приїжджих – тих, хто вперше оселявся тут 
у справах служби або ж був проїздом. Він дивував їх своєю невлаштовані-
стю, відсталістю умов життя.

Найперше, з чим асоціюється у читачів назва міста Проскурів – це бо-
лото на вулицях, непрохідна багнюка. У цьому контексті читачі передовсім 
згадують видатного російського письменника Олександра Купріна (1870 
–1938) та його повість Поединок (1905), яку він написав на основі спогадів 
і вражень про військову службу в Проскурові з 1890 по 1894 рік. Слід за-
значити, що в цьому творі місто жодного разу не назване, однак місцева то-
поніміка, розташування реальних об’єктів і навіть хронометраж мандрівок 
героїв повісті беззаперечно свідчать про те, що місцем дії є саме Проскурів. 
Повість навіть починається з розповіді про проскурівську глушину: 

В бедном еврейском местечке не было ни одного ресторана. Клубы, как во-
енный, так и гражданский, находились в самом жалком, запущенном виде, 
и поэтому вокзал служил единственным местом, куда обыватели ездили 
частенько покутить и встряхнуться и даже поиграть в карты. Ездили туда 
и дамы к приходу пассажирских поездов, что служило маленьким разно-
образием в глубокой скуке провинциальной жизни5. 

Але проскурівська непрохідна багнюка справила на тоді ще молодого 
Купріна найбільше враження: 

„Пойду на вокзал”, – подумал Ромашов. Но тотчас же он поглядел на свои 
калоши и покраснел от колючего стыда. Это были тяжелые резиновые кало-
ши в полторы четверти глубиной, облепленные доверху густой, как тесто, 
черной грязью. Такие калоши носили все офицеры в полку. Потом он по-
смотрел на свою шинель, обрезанную, тоже ради грязи, по колени, с вися-
щей внизу бахромой, с засаленными и растянутыми петлями, и вздохнул…6 

5 А. Куприн, Поединок, [w:] idem, Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург 2016, 
s. 92.

6 Ibidem, s. 93.
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Мандрувати цим глибоким весняним болотом, немощеними вулицями 
Купрін змушує дійових осіб впродовж усього твору, і ця деталь додатково 
підкреслює змальовану ним убогість провінційного містечка, яка ще біль-
ше обтяжує гнітючу атмосферу муштри та морального падіння російської 
воєнщини.

Це купрінське тавро „болота” супроводжує Проскурів з давніх часів до 
ХХ століття і найбільше вражатиме саме приїжджих, які побачать Проску-
рів уперше. Один з фундаторів подільського краєзнавства, священик Ми-
хайло Орловський (1807–1887) у нарисі, що був опублікований у виданні 
Подольские епархиальные ведомости (1863), писав:

Весной и осенью грязь в городе бывает непроходимая… В последнее вре-
мя путешествия блаженныя памяти государя императора Николая I через 
г. Проскуров, осенью под его экипажем было запряжено 12 пар волов, и те 
едва могли перевести экипаж через город и через плотину7.

Ще один автор-мемуарист, який залишив красномовний опис Про-
скурова з його непрохідним багном, – це генерал Олександр Лукомський 
(1868–1939). У 1898 році він був призначений старшим ад’ютантом штабу 
12-ї піхотної дивізії, що знаходилася у цьому місті. На відміну від песи-
мізму Купріна, якому остогидли військова муштра, мордобій та пиятика, 
Лукомський про той самий проскурівський побут розповідає швидше з гу-
мором, ніж з неприязню. Найколоритнішим епізодом оповіді Лукомського 
про Проскурів, на нашу думку, є наступний:

Проскуров как город произвел на меня просто удручающее впечатление. 
Это было скорей грязное еврейское местечко, с одной только мощеной глав-
ной улицей (...)

Во время моих визитов произошел случай, характерный для Проскурова: 
извозчик, перевозя меня через площадь, застрял в грязи. Тощие лошади ни 
с места. Еврей-извозчик, как ни старался криками и кнутом двинуть кляч, 
ничего не мог сделать. Тогда, встав на свое сиденье экипажа, он начал что-
то кричать по-еврейски. Я ничего не понимал. Вдруг откуда-то из-за угла 
выскочил еврей и, на ходу засучивая штаны, бросился через грязь к нам. 
Подбежав к экипажу, он повернулся ко мне спиной. Я продолжал ничего 
не понимать. Извозчик мне тогда объяснил, что еврей, которому по таксе 
надо заплатить 5 коп., довезет меня на своей спине до дощатого тротуара, 
а затем он, извозчик, выберется из грязи и меня подберет. Это выражение 

7 М. Орловский, Подольськие епархиальные ведомости №5, Винница 1863, s. 183.
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„по таксе” показало, что подобный способ передвижения вполне нормален. 
Я взгромоздился на еврейскую спину и верхом на еврее доехал до дощатого 
тротуара. Скоро подъехал и извозчик, что позволило мне более комфорта-
бельно продолжать мои визиты. (…)

А тут еще приближалась весна, и Проскуров стал превращаться в непро-
лазное болото. Пришлось для пешего хождения завести громадные высокие 
калоши, к которым прикреплялись веревки для держания их в руках, и этим 
не позволялось калошам оставаться в грязи. Для вечерних путешествий 
я завел электрический фонарь, но затем для верности заменил его простым 
керосиновым фонарем...8

Крім згаданих вище творів Купріна та Лукомського, красномовним опи-
сом Проскурова є невелика за обсягом книжка Проскуров 27 лет тому на-
зад (1915), яку написав проскурівський нотаріус Костянтин Колоколов. На 
її сторінках подекуди добірною саркастичною мовою, а подекуди з добрим 
гумором подано короткий опис того, що Колоколов спостерігав у Проску-
рові від моменту свого першого приїзду до міста, а також міські трансфор-
мації впродовж 27 років. Його спогади суголосні з мемуарами Лукомського, 
хоча написані вони з різницею 10 років. Очевидно, впродовж десятиліття 
місто зовсім не змінилося – та ж глуха провінція, та ж єдина вимощена 
вулиця, те ж бездоріжжя і та ж комічність побуту єврейського містечка. 

Вид Проскурова был ужасен: грязь по колено, одна шоссейная улица, иду-
щая от вокзала, да и та вся в ухабах, дома маленькие, глинобитные, сырые и 
запущенные. Красовался лишь один прекрасный двухэтажный дом сахаро-
заводчика, почетного гражданина М[аранца].

Способов сообщения в не мощеной части города, никаких; даже в глубо-
чайших калошах (называемых „черпаками”) оказалось идти не безопасно, 
так как в некоторых местах были глубокие трясины, в которых гибли лоша-
ди. Извозчиков вовсе не было, кроме одного еврея С., но Господи, какой это 
был извозчик! Ездил он только по шоссе вследствие слабосильности лоша-
дей. Одна лошадь имела только один глаз, а коляска по всем швам была пе-
ревязана кусками веревок. Устройство этой колымаги было особенное, она 
на всяком ухабе, а их было очень много, так подбрасывала, что седок под-
прыгивал, как шарик, и валился в грязь. Один такой случай расстроил даже 
свадьбу, так как очутившийся в грязи жених, не имея другого костюма, от-
казался от женитьбы, видя в случившемся с ним дурное предзнаменование. 

8 А. Лукомский, Очерки из моей жизни. Воспоминания, Москва–Берлин 2014, s. 157–
162.
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Извозчик же на вопрос, почему его фаэтон так подбрасывает, добродушно 
отвечал: „Деликатные рессоры”.

Вечером Проскуров представлял что-то не поддающееся описанию: 
темень кругом с примесью тумана; людей не видно, а изредка мелькают 
тусклые огоньки ручных фонарей, слышатся голоса и отрывочные фразы: 
„Дайте руку”, „Нет ли спичек?”, „Потух фонарь”, „Потерял калоши”. Чаще 
всего беспрерывно раздавалось хрюканье природных ассенизаторов, ко-
торыми являлись обывательские свиньи. Они имели свой оазис на том месте, 
на котором сейчас стоит дом Петроградской гостиницы, там они ночевали 9.

Спогади Колоколова – це феєрія міського безладу, починаючи від вра-
ження від болота, провінційної невлаштованості, відсутності санітарних 
та побутових вигод і закінчуючи свідченнями про недолугість місцевих 
градоправителів, що вдалося подолати лише на межі ХІХ та ХХ століть. 
Саме тоді, до речі, не без заслуги гласного міської думи, а згодом міського 
голови Миколи Вікентійовича Сікори, вдалося налагодити і міський побут, 
і суспільне життя.

Архівні документи свідчать, що імперське російське міське самовря-
дування за „Городовым уложением” 1870 року почалося у Проскурові 
з анекдотичного випадку. Міська дума обрала міським головою такого собі 
чиновника Пенського. Як виявилося, за попереднім місцем служби в іншо-
му місті він мав у послужному списку записи про покарання за схильність 
до пияцтва, також його судили за позовом міщанина, який звинувачував 
Пенського у крадіжці під час опису майна10.

Щодо пияцтва, якщо поєднати проскурівські періоди життя Купріна 
(1890–1894) і Лукомського (1898), то складається враження, що кінець ХІХ 
століття у Проскурові минав у суцільній пиятиці військовиків. Сцени офі-
церських гулянок у повісті Поединок, де під впливом надлишку алкоголю 
присутні втрачають пристойність і глузд, численні та добре відомі читачам. 
Наведемо натомість окремі цитати зі спогадів генерала Лукомського:

Прежде всего, конечно, я отправился представляться начальнику штаба 12-й 
пехотной дивизии полковнику Константину Даниловичу Юргенсу. Он и его 
жена, Елена Михайловна, приняли меня как родного. Полковник Юргенс 

9 К. Колоколов, Проскуров 27 лет тому назад. Рассказ местного нотариуса 
К. И. К., Проскуров 1915, s. 1–2.

10 Центральний державний історичний архів України, фонд 442, опис 548, 
аркуш 16–19.
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повел меня сейчас же к начальнику дивизии, генерал-лейтенанту Карасу, 
который также меня обласкал. Затем Юргенс повез меня к себе обедать. 
Накормил меня очень хорошо, но я заметил большое пристрастие хозяина 
к водке и его требование, чтобы гости не отставали... Я подумал, что это 
ничего, если будет редко; но будет тяжко, если будет часто.

Ближайшие затем дни начальник штаба предоставил мне на устройство 
квартиры и на визиты. 

(…) Чрезвычайно приятное впечатление произвели генерал Орлов и пол-
ковник Гернгросс. Полковник Рихтер оказался крайне надутым и несимпа-
тичным человеком; командир Днепровского полка произвел впе чатление 
грубого самодура; Горский оказался милым, но горьким пьяницей. 

(…) По средам и по воскресеньям чины штаба дивизии приглашаются 
к часу дня обедать к начальнику штаба дивизии. Присутствие на этих обедax 
обязательно, и по средам никаких занятий в штабе после обеда не произво-
дится.

Один раз в месяц, по воскресеньям (обыкновенно первое воскресенье 
после 1-го числа), начальник штаба и чины штаба приглашаются на обед 
к начальнику дивизии к 7 часам вечера. Затем один раз в месяц, в дни по 
выбору начальника штаба, он и чины штаба ездят в Волочиск, куда поход-
ным порядком доставляются верховые лошади. В окрестностях Волочиска 
под руководством начальника штаба производится небольшая полевая по-
ездка и решаются задачи в поле. Затем обед на Волочиском вокзале („Бу-
фет там хороший”, – сказал К. Д. Юргенс) и возвращение в Проскуров. Это 
расписание является для всех обязательным, и уклоняться от него, сказал 
Юргенс, не допускается.

Прошел месяц, и я понял, что „расписание” довольно тяжкое. Обеды 
и ужины у К. Д. Юргенса были чрезвычайно обильные и с большими „воз-
лияниями”. А тут еще мой приятель Горский просил обедать у него по втор-
никам, причем требовал осушить хрустальный бочонок (довольно изрядной 
величины, думаю, около двух бутылок) водки. Хотя его супруга пила не мень-
ше его, но все же и на мою долю приходилось много. Довольно частo стали 
меня приглашать Орловы и Гернгросс, хотя у них (особенно у Гернгросс) 
по спиртной части не насиловали, но все же, фактически, почти ни одного 
дня не оставалось свободным. Конечно, при отсутствии в Проскурове всяких 
развлечений и смертной скуке подобные „расписания” были понятны. (…)

Но вообще жизнь в Проскурове и сам Проскуров мне страшно надоели, 
я просто стал опасаться, что могу спиться... В те вечера, в которые я никуда 
не ходил, я просто изнывал дома. Нападала такая тоска, что не хотелось 
и читать. Куда-либо идти „на огонек” не хотелось: опять водка и карты11.

11 А. Лукомский, op. cit., s. 157–162.
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Відокремимо людські слабкості від об’єктивної реальності і спробуємо 
відповісти на запитання: чи був Проскурів, при усіх своїх засвідчених не-
доліках, особливим явищем?

Щодо тотального пияцтва в Російській імперії написано чимало, і зро-
зуміло, що приєднання Подільського краю до Росії посилило це явище. 
Щодо міських вулиць, якими було ні проїхати ні пройти – звернімося до 
іншої цитати з прози того самого Купріна:

Ну, вот... Представляете ли вы себе скверный южный уездный городиш-
ко? Посредине этакая огромная колдобина, где окрестные хохлы, по пояс 
в грязи, продают с телег огурцы и картофель. Это базар. С одной его стороны 
собор и, конечно, Соборная улица, с другой – городской сквер, с третьей – 
каменные городские ряды, у которых желтая штукатурка облупилась, а на 
крыше и на карнизах сидят голуби; наконец, с четвертой стороны впадает 
главная улица, с отделением какого-то банка, с почтовой конторой, с нота-
риусом и с парикмахером Теодором из Москвы. В окрестностях города, в 
разных там Засельях, Замостьях, Заречьях, был расквартирован пехотный 
полк, в центре города стоял драгунский. В городском сквере возвышался 
летний театр. Вот и все12.

Коли слухачі, особливо ті, які знайомі з проскурівською частиною біо-
графії Купріна, чують цей уривок вперше, то на запитання, про яке місто 
йдеться, зазвичай відповідають: „Звичайно ж, про Проскурів”. І реалії, і 
навіть топоніміка тут дуже схожі, але насправді це уривок з оповідання Как 
я был актёром (1906), який було написано під враженнями вже від іншо-
го життєвого епізоду, коли Купрін кинув обридлу та ненависну військову 
службу, і в 1898 році служив актором у провінційному театрі міста Суми. 
Численні літературні, мемуарні та документальні твори свідчать, що такий 
невлаштований стан був у ХІХ столітті і на початку ХХ століття типовим 
для більшості міст так званих „південних губерній” Російської імперії, і не 
тільки для них. Будиночки, які покриті шаром кіптяви, а часом і бруду, до-
шки кинуті просто в багно замість тротуару13 – це також не наше подільське 
містечко, а Чикаго 1912 року, як його змальовує Теодор Драйзер у романі 
Титан (The Titan, 1914). 

12 А. Куприн, Как я был актёром, [w:] idem, Полное собрание рассказов в одном томе, 
Москва 2010, s. 605.

13 Т. Драйзер, Титан, Санкт-Петербург 2016, s. 7, 8.
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Отже, не винятковим, а звичайним і буденним для імперської провінції 
був Проскурів ХІХ століття, хоча й не виключено, що він був один з гірших 
міських зразків. Можемо припустити, що на міфологізацію цього негатив-
ного факту також вплинув авторитет друкованого слова вищезгаданих та 
інших авторів.

На нашу думку, серед чинників таких загострено-негативних оцінок 
стану проскурівського міського середовища є як об’єктивний стан відста-
лості міста в окреслений час, так і життєві обставини авторів описів.

З біографії Купріна відомо, що майбутній письменник був сином вдо-
ви-дворянки з повітового міста Наровчата, з матір’ю переїхав до Москви. 
Сирітський пансіон, кадетський корпус, Олександрівське військове учили-
ще – і, природно, очікування певного рівня офіцерської служби у тій самій 
столиці. Замість того – призначення і служба у чині підпоручика в півден-
но-західному кутку імперії, у такому ж повітовому Проскурові, тобто по-
вернення у те ж убоге середовище, з якого Купрін вийшов у дитинстві. Не 
дивно, що й Проскурів не залишив приязних спогадів ані у нього особисто, 
ані в його творах. Та й службу він після того покинув.

На відміну від Купріна, Лукомський зробив військову кар’єру і дослу-
жився до чину генерал-лейтенанта, командував корпусами та арміями під 
час Першої світової війни, був одним з очільників російських антибільшо-
вицьких сил.

Інший автор, Колоколов, юрист, прибув до Проскурова на службу, по-
над 20 років очолював тут державний нотаріат. Він оцінює місто з позиції 
самодостатньої людини з досвідом, до того ж з позиції активної місцевої 
еліти. Це засвідчують передовсім його спогади.

Отож, від початку і до кінця XIX століття, тобто від часу входження до 
Російської імперії, повітове місто Проскурів було типовим провінційним 
містом з типовими, притаманними багатьом тогочасним містам і містечкам 
суспільними та побутовими особливостями. Будівництво у 1870 році заліз-
ниці через Проскурів відобразилося на міському середовищі кількісно, але 
не якісно, про що свідчать наведені вище літературно-мемуарні джерела. 
Більш влаштованим та цивілізованим Проскурів стає близько 1900-х років.

Аби уникнути стереотипного міфу про Проскурів як про винятковий 
зразок провінційної убогості, слід порівняти його з іншими містами того 
часу на основі історичних та літературних джерел. Важливим є і особистий 
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суб’єктивний чинник та суспільний стан авторів, які залишили спогади про 
місто у своїх творах.

Description of Uyezd City Proskuriv in the late nineteenth century,  
in the memoirs of the newcomers 

As a result of partition of Rzeczpospolita, the City of Proskuriv entered the Russian Empire, and to 
the end of 19th Century remained in economic stagnation. This condition was interrupted by the 
urbanization process, initiated thanks to the construction of the railway. The number of residents 
increased 6 times. The newcomers - such as notary Kolokolov, General Lukomsky, officer Kuprin 
– provided the descriptions of the city. Their memoirs show a conflict between local life and the 
hopes of the visitors. At the same time, this article refutes the popular myth of the exceptional 
backwardness of Proskuriv city: the backwardness of the kind that was typical for many other 
cities of the Russian Empire.

Keywords: Proskuriv, Russian Empire, newcomers, memoirs, backwardness

Opis powiatowego miasta Płoskirowa we wspomnieniach  
napływowych mieszkańców końca ХІХ wieku 

Płoskirów (obecnie Chmielnicki) po rozbiorach Rzeczpospolitej wszedł w skład Imperium 
Rosyjskiego. Miasto do końca XIX wieku przeżywało ekonomiczny zastój. Sytuacja zmieniła 
się wraz z budową kolei oraz urbanizacją. W tym okresie liczba ludności wzrosła sześciokrotnie. 
Wśród napływowych mieszkańców byli między innymi autorzy wspomnień: notariusz Kostantin 
Kołokołow, generał Aleksandr Łukomski i oficer Aleksandr Kuprin. Analiza ich memuarystyki 
dementuje mit o jakoby szczególnym zacofaniu Płoskirowa, które niczym nie odbiegało od 
innych prowincjonalnych miast Imperium Rosyjskiego.

Słowa kluczowe: Płoskirów, Imperium Rosyjskie, mieszkańcy napływowi, wspomnienia, 
zacofanie
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Sad już nie wiśniowy.  
Transformacja obrazu wsi w literaturze ukraińskiej

Motyw wsi i jej mieszkańców to popularny obraz, który miał swoje reali-
zacje we wszystkich niemal epokach literackich – dość wspomnieć Teokryta, 
uważanego za twórcę sielanki, oraz Wergiliusza, który w swych Bukolikach 
i Georgikach opisywał idylliczny obraz życia wiejskiego. Popularny był także 
w głoszącym wiarę w człowieka i optymistyczną wizję świata Renesansie. Re-
nesansowy zwrot ku korzeniom antyku przyniósł kolejne próby wykorzystania 
wspomnianego motywu, również na gruncie polskim, gdzie tworzyli tacy pisa-
rze jak Jan Kochanowski (np. fraszka Na lipę, Pieśń świętojańska o sobótce), 
Mikołaj Rej (Żywot człowieka poczciwego) czy Szymon Szymonowic (Kołacze, 
Żeńcy). Jeszcze wyraźniej wyjątkową nośność obrazu wsi można zaobserwować 
pod koniec XVIII wieku, o czym świadczy dość duża liczba tekstów kultury 
o tematyce rustykalnej, w których można wyodrębnić niejako dwa różne sposo-
by ujmowania wsi – z jednej strony dokonywano idealizacji, niemal mitologiza-
cji tego obszaru, przedstawiając go jako krajobraz sielankowy bądź arkadyjski, 
z drugiej zaś pokazywano wieś w sposób realistyczny, czasem naturalistyczny, 
opisując różnorakie problemy trapiące jej mieszkańców, a zwłaszcza nędzę, 
analfabetyzm i ucisk społeczny1.

1 Por. М. Неврлі, Перший етап українського та словацького національного відродження 
в минулому столітті, [w:] Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, t. 14, 
Пряшів 1986, s. 49.
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Podobną sytuację można zaobserwować także w literaturze ukraińskiej: 
w zasadzie już na przestrzeni XVII–XVIII wieku wiejską tematykę można od-
naleźć zarówno w niektórych utworach polemicznych, jak też i w intermediach 
czy ukraińskim wertepie2.

Wyjątkowo ważną rolę w kształtowaniu nowego procesu literackiego, a rów-
nocześnie we wprowadzaniu wiejskiej tematyki do literatury ukraińskiej, odegrał 
Iwan Kotlarewski. To właśnie w Eneidzie (Енеїда, 1842), jak pisze Mykoła Hry-
ciuta:

Він змалював сучасну йому українську дійсність з небувалою до того 
широтою і правдивістю, рішуче порвав з відживаючими естетичними 
канонами. (…) Твір сповнений незборним, життєстверджуючим оптимізмом, 
моральним здоров’ям, силою народною, яка незважаючи на історичні 
випробування і трагедії, „знову оживає і сміється знову”3.

Na szczególną uwagę zasługuje wzięty z okolic Połtawy język tego utwo-
ru, niezwykle bogaty, urozmaicony і barwny. Jak zauważył Marian Jakóbiec, 
„Kotlarewski lubuje się w synonimach, onomatopejach, czasem ucieka się do 
neologizmów. Nawet elementy języka cerkiewnosłowiańskiego, jakie tu i ów-
dzie w jego trawestacji spotykamy, nie stanowiły ciążenia ku tradycji, żyły one 
wówczas w codziennym języku”4.

Twórczość Kotlarewskiego, Hryhorija Kwitki-Osnowianenki i wielu innych 
pisarzy tego okresu pokazuje, że wieś w literaturze ukraińskiej pojawiała się 
najczęściej w kontekście tradycji folklorystycznej, zakładającej niejako a priori 
swoistą apoteozę tego obszaru. Wieś była bowiem przestrzenią stanowiącą małą 
ojczyznę jej mieszkańców, w której najważniejsze były powiązania rodzinne, 
i która stanowiła symbol prawa i moralności, przeważnie od wieków takich sa-
mych i nienaruszalnych5. Kulturę ludową rozumiano jako „oryginalny wytwór 

2 Zob. С. Чорній, Український театр і драматургія, Мюнхен–Нью-Йорк 1980, s. 35 
i nast.

3 М. Грицюта, Селянство в українській дожовтневій літературі, Київ 1979, s. 11. 
4 M. Jakóbiec, Literatura ukraińska, [w:] Dzieje literatur europejskich, red. W. Floryan, t. 3, 

cz. 1, Warszawa 1989, s. 486–487. Zob. też: D. Nowacka, E. Krasowski, Iwan Kotlarewski i jego 
rola w kształtowaniu się ukraińskiego języka literackiego, [w:] I. Kotlarewski, Eneida / Енеїда, 
Lublin–Kijów 2013, s. 45–71.

5 О. Романенко, Архетип села у високій та масовій літературі (на матеріалі творів 
Г. Пагутяк, В. Медвідя, Любко Дашвар), „Вісник Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика” 2011, nr 22, 
s. 15.
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ludu, jako jego własną tradycję”, która wraz z całym swym bogactwem i zło-
żonością ukształtowała się przed wiekami i przez długi czas trwała niemal nie-
zmiennie6. Można wręcz powiedzieć, iż to właśnie wieś ukraińska stanowi kwin-
tesencję tradycyjnego wariantu ukraińskiej tożsamości kulturowej, tak chętnie 
kultywowanego zarówno na przełomie XIX i XX wieku przez narodników, jak 
też i wiele lat później, co Ołeksandr Kulczycki wyjaśniał w ten sposób, że po-
mimo upływu lat i postępującej industrializacji kraju Ukraińcy wciąż pozostają 
narodem mentalnie wiejskim, kultywującym swoje przyzwyczajenia i obyczaje7.

Obraz wsi w literaturze ukraińskiej był również obecny w epoce romanty-
zmu, głównie dzięki dokonaniom Mikołaja Certelewa, Mychajła Maksymowy-
cza, Żegoty Paulego czy Bronisława Zaleskiego i wielu innych badaczy folkloru 
słowiańskiego. Już na progu romantyzmu dokonała się pewna korekta obrazu 
wsi i zamieszkujących ją chłopów, polegająca na tym, iż postanowiono zerwać 
z wszechobecnymi schematami „decorum folklorystycznego” na rzecz poszuki-
wania „pierwotnego ducha narodu”, nietkniętego jeszcze przez kulturę salonów. 
W tej optyce wieś jawiła się jako przechowalnia najgłębszej mądrości, wskazu-
jącej związki człowieka z wszechświatem, w samych zaś chłopach zaczęto upa-
trywać strażników duchowości i moralności narodu, jak również twórców wspa-
niałych pieśni oraz pouczających bajek i legend. Wspomniana korekta tradycji, 
tak ważna dla romantycznych wizji wsi, dokonała się – podobnie zresztą jak 
w całej Europie – pod wpływem sentymentalizmu, „odkrywającego” poetycz-
ność uczuć i uroki „naiwnej” kultury8. Nie jest to zaskakujące odkrycie, albo-
wiem już niedługo po ich ukazaniu się drukiem, nie tylko wspomnianą Eneidę, 
ale też i Natalkę z Połtawy (Наталка Полтавка, 1819) zaczęto traktować jako 
encyklopedię folkloru ukraińskiego. Jak pisał Ołeksandr Biłecki:

Енеїда і Наталка Полтавка мали винятково важливе значення для дальшого 
розвитку української літератури на народній основі. Енеїда Котляревського, 
з одного боку, була підсумком тієї, здебільшого безіменної, літератури 
пародій і сатир, яка в рукописах поширювалася з другої половини ХVIІІ ст., 
а з другого – була заявкою, викликом, на який українські письменники не 
змогли зразу відповісти. Але вже з кінця першої третини ХІХ ст. зазвучав 

6 J. Burszta, Kultura ludowa – kultura narodowa, Warszawa 1974, s. 13–14.
7 Б. Цимбалістий, Родина і душа народу, [w:] Українська душа, red. М. Шлемкевич, 

Нью-Йорк–Торонто 1956, s. 40.
8 Zob. Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław–

Warszawa–Kraków 2002, s. 1025.
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голос поета, який був новим явищем не тільки в історії слов’янських 
літератур, а й історії всієї світової літератури. Це був Тарас Шевченко9.

Pisarze doby romantyzmu, podobnie jak przedstawiciele innych literatur 
słowiańskich tego okresu, zaczęli w swych utworach szeroko wykorzystywać 
swoistą tonację ludowo-sentymentalną. Celowali w tym zwłaszcza twórcy z tzw. 
szkoły charkowskiej (Łewko Borowykowski, Amwrosij Metłynski, Mykoła Ko-
stomarow i in.), za nimi – pisarze „szkoły kijowskiej” (np. Pantełejmon Kulisz), 
ale także galicyjscy, szczególnie twórcy z kręgu „Ruskiej Trójcy”, którzy w swej 
Rusałce Dnistrowej (Русалка Дністровая, 1837) – oprócz własnych oryginal-
nych utworów – publikowali także pieśni ludowe.

Największą rolę we wprowadzaniu elementów folkloru i kształtowaniu ob-
razu wsi w literaturze ukraińskiej odegrał wspomniany przez Biłeckiego Taras 
Szewczenko, który sprawił, że bohaterowie chłopskiego pochodzenia nie tylko 
zrównali się w prawach z przedstawicielami innych stanów, ale w pewnym mo-
mencie wysunęli się na miejsce centralne. Ukraiński wieszcz narodowy wpisał 
się zresztą w pewną bardziej ogólną tendencję, o której Iwan Dziuba napisał, 
iż jest bardziej charakterystyczna dla romantyzmu niemieckiego i narodów 
słowiańskich, niż dla francuskiego czy angielskiego: widać tu wyraźniejszą 
dominantę komponentów folklorystycznych, historycznych oraz narodowych 
w twórczości artystycznej10.

Szewczenko nie idealizował mieszkańców wsi, jak robili to inni romanty-
cy, wręcz przeciwnie – jeśli spojrzymy na takie utwory, jak Sen (Сон, 1844), 
Maria (Марія, 1859) czy Księżna (Княжна, 1847), możemy zrozumieć, że po-
eta podnosi stan chłopski do rangi symbolu – zbezczeszczonej Marii-Ukrainy, 
zniewolonego i umęczonego narodu ukraińskiego, który na przekór przeciwno-
ściom losu wciąż zachowuje własną tożsamość kulturową. Jak zauważył Myko-
ła Hryciuta, twórczość ukraińskiego wieszcza przekonywała, że „фольклор не 
примітивізує, не спрощує художню думку, а наснажує її високою поезією, 
соціальним і філософським змістом”11. Z drugiej strony, wieszczowi udało się 
stworzyć również sentymentalny obraz tradycyjnej wsi ukraińskiej z odwiecz-

9 О. Білецький, Українська література серед інших літератур світу, [w:] idem, Зібран-
ня праць у 5-ти томах, t. 2, Київ 1965, s. 19.

10 І. Дзюба, Історія української літератури, t. 4: Тарас Шевченко, red. М. Жулинський, 
Київ 2014, s. 153. Zob. też: W. Mokry, „Ruska Trójca”. Karta z dziejów życia literackiego Ukraiń-
ców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku, Kraków 1997, s. 6–7.

11 М. Грицюта, op. cit., s. 21.
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nym „sadem wiśniowym koło chaty”12, gdzie pomimo upływu czasu życie bie-
gnie ustalonym przez naturę odwiecznym rytmem, a mieszkańcy zdołali zacho-
wać naturalną ludzką dobroć:

Село! І серце одпочине. 
Село на нашій Україні – 
неначе писанка, село. 
Зеленим гаєм поросло. 
Цвітуть сади, біліють хати, 
а на горі стоять палати, 
неначе диво. А кругом 
широколистії тополі, 
а там і ліс, і ліс, і поле, 
і сині гори за Дніпром. 
Сам Бог витає над селом13.

Wspomniany już Mykoła Kostomarow, także romantyk, przekonywał, że 
prawdziwe oblicze każdego narodu można poznać jedynie przez pryzmat jego 
folkloru i jego literatury14. Taki postulat jest zupełnie zrozumiały, albowiem – 
obok języka – to właśnie folklor stanowił ostoję ukraińskiej odrębności naro-
dowej w sytuacji, gdy brakowało państwa ukraińskiego jako odrębnego bytu 
politycznego15. Wydaje się, że rozumieli to także urzędnicy carscy, którzy zanie-
pokojeni wzrastaniem ukraińskiej świadomości narodowej, wydali znany ukaz 
z 1863 roku, zakazujący używania języka ukraińskiego w szkołach i drukowania 
w tymże języku podręczników szkolnych. Jak pisał Tadeusz Grabowski:

(…) ukaz z r. 1876 był najwyraźniejszym i najgwałtowniejszym ciosem, wymie-
rzonym w samo serce akcji narodowej Ukrainy. Miażdżył on od jednego zamachu 
cały ten, z trudem wygrzany zalążek idei samodzielności czy autonomii Ukrainy; 
niszczył z największym trudem wywalczony dorobek duchowy młodej Ukrainy 
(…)16.

12 Zob. Т. Шевченко, В казематі, [w:] idem, Кобзар, Київ 2009, s. 377–378.
13 Т. Шевченко, Княжна, [w:] idem, op. cit., s. 384.
14 Н. Шумило, Під знаком національної самобутності. Українська художня проза і 

літературна критика кінця ХІХ – поч. ХХ ст., Київ 2003, s. 48.
15 Więcej na ten temat zob. np.: P. Tomanek, Język ojczysty jako czynnik kształtowania się 

świadomości narodowej Ukraińców, [w:] Język a tożsamość narodowa, red. M. Bobrownicka, 
Kraków 2000, s. 103–121.

16 T. S. Grabowski, Rosja jako „opiekunka” Słowian, red. R. Radyszewśkyj, Kijów 2016, 
s. 102.
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Z powodów czysto politycznych ciężar ukraińskiego życia kulturalnego 
przesunął się zatem w kierunku Galicji, gdzie z uwagi na liberalną politykę 
Józefa II wobec wyznań i narodowości mógł rozpocząć się intensywny proces 
integracji inteligencji ukraińskiej17. Również i tutaj motyw wsi oraz kwestia sto-
sunku człowieka do ziemi stał się charakterystyczną cechą literatury przełomu 
stuleci, gdyż do głosu doszli przedstawiciele nurtu chłopomańskiego (narodnic-
kiego), zgodnie z którym akcentowano wyjątkowość narodu ukraińskiego oraz 
jego spuścizny kulturowej, cały zaś naród utożsamiano z tą właśnie warstwą 
społeczną. Chłopomani podkreślali wielki indywidualizm włościaństwa ukraiń-
skiego. Serhij Jefremow – ukraiński historyk literatury i zarazem jeden z ideolo-
gów narodnictwa – uważał, że podstawową funkcją sztuki ukraińskiej powinno 
być służenie narodowi oraz edukowanie i uświadamianie społeczeństwa (czyli 
innymi słowy – włościaństwa). Twierdził on, że autentyczne może być jedynie 
to, co rodzime, podczas gdy wszystkie nurty modernizmu ukraińskiego to jego 
zdaniem kopia oryginalnych wzorców niemieckich i francuskich, a więc obcych 
kulturze ukraińskiej18. Prawdziwym wyrazicielem wartości rodzimych może być 
jedynie „ludowość”. Idee narodnickie trafiały wówczas na podatny grunt, dość 
powiedzieć, że miały one wpływ na wielu pisarzy ukraińskich II połowy XIX w., 
jak choćby Panasa Myrnego, Iwana Karpenkę-Karego, Iwana Neczuja-Łewyc-
kiego, a częściowo nawet Mychajła Kociubyńskiego.

Wielki wkład w kształtowanie wizerunku wsi w literaturze ukraińskiej zro-
bili twórcy-moderniści, którzy sprawili, że omawiany motyw literacki zaczął 
uwalniać się od kręgu folkloru na rzecz obrazów bardziej uniwersalistycznych19. 
W twórczości Wasyla Stefanyka, np. Ona – ziemia (Вона – земля, 1922) i Sy-
nowie (Сини, 1922), czy w Ziemi Olgi Kobylańskiej (Земля, 1895) wieś tworzy 
swój własny mikroświat z naturalną, pierwotną siłą człowieka, ze wszystkimi 
szlachetnymi uczuciami, ale też z najbardziej mrocznymi instynktami, drze-
miącymi głęboko w ludzkiej duszy (tak jest m.in. w utworze Mychajła Kociu-
byńskiego Fata morgana (1902–1910). Wykreowany przez tych twórców świat 
wydaje się hermetyczny, a opuszczenie go, oddalenie się od ziemi, od przyrody 
i próba nawiązania kontaktów z miastem utożsamianym z siłą niszczącą, niemal 
zawsze kończy się dla bohatera tragicznie. Wieś urasta do symbolu etyczno-mo-
ralnego i jako taka zaczyna być przeciwstawiana miastu – „Sodomie” i siedlisku 

17 Por. M. Jakóbiec, op. cit., s. 505; W. Mokry, op. cit., s. 12–13.
18 С. Єфремов, Історія українського письменства, Київ 1995, s. 602.
19 О. Романенко, op. cit., s. 15.
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zepsucia (co widać chociażby w twórczości Mychajła Staryckiego20), które nie-
jednokrotnie ulega antropomorfizacji, przybierając postać potwora wysysające-
go z człowieka życiodajne soki, na co uskarża się bohater Intermezzo (1908):

Поїзд летів, повний людського гаму. Здавалось, город витягує в поле свою 
залізну руку за мною і не пускає. Мене дратувала непевність, що тремтіла 
в мені: чи розтулить залізна рука свої залізні пальці, чи пустить мене? 
Невже я вирвусь від сього зойку та увійду у безлюдні зелені простори? Вони 
замкнуться за мною, і надаремне клацати буде кістками залізна рука? І буде 
навколо і в мені тиша?21

Jarosław Poliszczuk zauważył, że ukraiński modernizm, przynajmniej 
w swojej wczesnej fazie, nie był tak wyrazisty, jak modernizm w literaturach 
zachodnioeuropejskich. Jak pisał:

(…) він програв у тому відношенні, що був позбавлений різкого збурення 
й конфронтації позицій у вигляді „бунту молодих”. Нерідко нова естетика 
знаходила собі адекватні форми у, сказати б, розчиненій, латентній 
модерністичності (…)22.

Owa niekonsekwencja nie umknęła uwadze ukraińskich awangardystów, 
którzy postulowali potrzebę radykalnej modernizacji rodzimej literatury. W ślad 
za Nikołajem Bierdiajewem głosili nieuchronność upadku „starej” sztuki ze 
wszystkimi jej kanonami i konwenansami, z jej wyznacznikami piękna23. „Du-
cha awangardyzmu”24 poczuli przede wszystkim ukraińscy futuryści z Mychaj-
łem Semenką na czele, którzy dążyli do zerwania z dotychczasowym kierunkiem 
rozwoju literatury ukraińskiej i odejścia od wsi ukraińskiej jako centralnego 
obrazu literackiego na rzecz poszukiwania nowych form wyrazu artystycznego 

20 В. Поліщук, Образ міста (Києва) у прозі Михайла Старицького, [w:] Українська 
філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення: збірник праць науково-практичних 
читань до 80-річчя Г. Р. Передрій, Черкаси 2005, s. 118.

21 М. Коцюбинський, Intermezzo, [w:] idem, Твори в трьох томах, t. 2, Київ 1979, s. 233.
22 Я. Поліщук, Міфологічний горизонт українського модернізму, Івано-Франківськ 2002, 

s. 16.
23 Por. Н. Бердяев, Кризис искусства, Москва 1990, s. 9.
24 Pojęcie zaproponowane przez Józefa Heisteina na określenie charakteru rewolucyjnych zmian 

w systemie wartości humanistycznych w pierwszych dziesięcioleciach XX w., zob.: J. Heistein, Dé-
cadentisme, symbolisme, avant-garde dans les littératures européennes. Recueil d’études, „Romani-
ca Wratislaviensia” 1987, z. 28, s. 94.
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oraz nowej tematyki, w której dominować miał urbanizm oraz obrazy z życia ro-
botniczego25. Echa tych deklaracji można odnaleźć m.in. w wierszach Semenki:

Трамваїв дзенькіт пухкання сурм  
то приска міста гамірний сміх 
нема в нім „вчора” нема задуми 
немає стуми так рік у рік 
гуде в мельодах і сяє в блисках (…) 
гамірить місто і дзвонить мило (…)26 

Jak zauważył Ołeksandr Doroszkewycz, tradycyjną do tej pory poetyzację 
wsi Semenko zastąpił poetyzowaniem miasta, a nawet takich sytuacji i epizo-
dów, które dotąd właściwe były raczej dla gatunków prozatorskich27. Środo-
wisko miejskie staje się dlań naturalnym zamiennikiem naturalnego krajobra-
zu. W ocenie Anny Biłej programowa „miejskość” Semenki miała za zadanie 
„витіснити відсталість, ностальгійність, депресію монотонних пейзажів 
і відкрити перед кожною людиною технологічне майбутнє”28. Można w tym 
miejscu dodać, że w późniejszym okresie środowisko futurystów niejednokrot-
nie i konsekwentnie krytykowało wszelkie przejawy konserwatyzmu w literatu-
rze. W jednym z artykułów z tego okresu czytamy:

В літературі є великий нахил до консерватизму. Це – надбудова, що чекає 
кардинальних змін в основній базі. Потрібно, щоб вона йшла в ногу 
з життям, і коли життя мчить до майбутнього, мчить комуністичною колією, 
то й література, щоб не ховати себе разом з тим, що засуджене на загибіль 
(капіталізм, міщанство, національна обмеженість), повинна мчати по цій 
колії майбутнього29.

Oblicze literatury ukraińskiej dość radykalnie zaczęło zmieniać się po wy-
darzeniach rewolucyjnych30, kiedy w rezultacie dojścia do władzy bolszewików 

25 Warto w tym miejscu wspomnieć dwa manifesty M. Semenki: Sam i Querofuturyzm, zob. 
М. Семенко, Сам, [w:] Futuryzm na Ukrainie. Manifesty i teksty literackie, red. B. Nazaruk, 
Warszawa 1995, s. 13; idem, Кверо-футурізм, Київ 1914, s. 1–3.

26 М. Семенко, Місто, [w:] idem, Вибрані твори, Київ 2010, s. 36.
27 О. Дорошкевич, Поети-футуристи, [w:] М. Семенко, Вибрані твори…, op. cit., s. 462.
28 А. Біла, Михайль Семенко як культуртрегер українського футуризму, [w:] М. Семен-

ко, Вибрані твори…, op. cit., s. 8.
29 М. Вірний, Просто по комуністичній колії майбутнього (Лист четвертого, що – на 

колії до трьох, що ще на перехресті), „Нова генерація” 1927, nr 1, s. 60.
30 Chodzi tu zarówno o rewolucję bolszewicką 1917 roku, jak też i cały kompleks 

wydarzeń z lat 1917–1921, które ukraiński historyk Jarosław Hrycak, określa mianem „rewolucji 
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na Ukrainie zmieniła się sytuacja społeczno-polityczna. Przemiany społeczne 
przyniosły zmiany w ludzkiej świadomości i w rezultacie nadrzędnym zadaniem 
stała się kwestia tworzenia nowego „społeczeństwa idealnego”, w którym, nie 
będzie miejsca dla ludzkiej krzywdy, zła i niesprawiedliwości. Budowanie „no-
wego” ładu społecznego wiązało się ze zmianami w każdej dziedzinie życia, 
obejmować więc musiało także literaturę, która od tej pory miała nazywać się 
„literaturą proletariatu”31.

Choć przynajmniej na początku nowa władza nie prezentowała tak rady-
kalnego stanowiska w kwestii zerwania z tradycją, to jednak warto podkreślić, 
że kiedy Ukraina definitywnie znalazła się w komunistycznej sferze wpływu, 
wieś ukraińska, a wraz z nią i ukraińska tożsamość, znalazły się pod przemoż-
nym wpływem forsowanych przez bolszewików w latach dwudziestych i trzy-
dziestych tendencji modernizacyjnych. Zgodnie z pierwotnymi planami nowej 
władzy, chłopi stanowili ważne ogniwo, mieli bowiem tworzyć „wiejski prole-
tariat”, a sama wieś miała zostać „zmodernizowana”, skolektywizowana i prze-
kształcona w „wiejski przemysł” na wielką, niespotykaną dotąd skalę. Z cza-
sem odwieczne wartości zostały przez komunistów napiętnowane i nazwane 
„zabobonem”, a sama wieś skonfrontowana z „miastem” – symbolem progresu. 
W historii systemu totalitarnego był to moment decydujący, ponieważ właśnie 
wtedy spróbowano ugruntować idee komunistyczne m.in. poprzez politykę ko-
renizacji (ukrainizacji – w wariancie ukraińskim). Wtedy też zaczęto zamieniać 
obecne w ukraińskiej przestrzeni kulturowej cerkwie na kluby, pojawiły się 
obozy pracy, miały miejsce pierwsze publiczne sfingowane procesy polityczne, 
nadeszła pierwsza fala głodu, wreszcie zniszczono tworzące się wśród miesz-
kańców wsi inicjatywy kooperacyjne. W kontekście rozmów na temat kultury 
niezwykle istotna wydaje się jeszcze inna tendencja – nie mający wcześniej pre-
cedensu w kulturze ukraińskiej kurs na całkowite zerwanie z tradycją i przeciw-
stawienie jej tzw. kulturze proletariatu przy wzrastającej pogardzie do klasyków 
literatury i ich dorobku.

Jednym z założeń polityki Lenina było uzyskanie poparcia mas chłopskich 
dla ideałów rewolucji, ponieważ podstawowym problemem bolszewików była 
chwiejność lub też całkowity brak poparcia wsi. Kontynuatorem tej linii był 

ukraińskiej”, zob. J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999. Narodziny nowoczesnego narodu, 
tłum. K. Kotyńska, Lublin 2000, s. 115–118.

31 Zob. S. Morawski, O Marksistowskiej myśli estetycznej, [w:] Estetyki filozoficzne XX 
wieku, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2000, s. 134–135.
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Serhij Pyłypenko – jeden z tych pisarzy ukraińskich, który dobrze rozumiał 
psychologię chłopstwa ukraińskiego i potrafił znakomicie wykorzystać poten-
cjał tkwiący w tej warstwie społecznej. Założona przez niego grupa „Pług” pro-
wadziła edukację włościaństwa „w duchu rewolucji proletariackiej” i dążyła do 
zjednoczenia pisarzy pochodzenia chłopskiego we „wspólnej walce przeciwko 
burżuazji”, co znalazło swoje odzwierciedlenie w oficjalnych dokumentach tej 
grupy32.

Stosując typową dla bolszewików retorykę konfrontacji, Pyłypenko pragnął 
zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w nowej rzeczywistości to właśnie ta od 
wieków lekceważona i pomijana masa chłopska ma szansę zmieniać oblicze po-
wstającej kultury komunistycznej i stać się nie tylko – jak do tej pory – obiek-
tem, lecz także podmiotem twórczości literackiej.

Nieco inaczej do omawianej kwestii podeszli pisarze z innych kręgów lite-
rackich. Warto przywołać w tym miejscu postać Mykoły Chwylowego, który 
aktywnie zaangażował się w proces modernizacji literatury ukraińskiej. W jego 
twórczości dość łatwo można odnaleźć nawiązania do ukraińskiej tradycji, do te-
matyki chłopskiej czy do ziemi, jednakże przy bardziej wnikliwej analizie moż-
na dostrzec próbę polemizowania z wiekową tradycją i chęć jej modernizacji, 
lub innymi słowy – reinterpretacji tradycji w duchu nowego czasu.

Powróćmy na chwilę do stworzonego i zwerbalizowanego przez Tarasa 
Szewczenkę „sadu wiśniowego”, który w kulturze ukraińskiej pojawia się tak-
że w mitologii, pieśniach ludowych czy utworach epoki baroku. Motyw ten – 
w różnych wariantach – występował w twórczości Hryhorija Skoworody, Pante-
lejmona Kulisza, Mychajła Kociubyńskiego, a nawet Ołeksandra Dowżenki czy 
Maksyma Rylskiego. Chwylowy zdaje się odrzucać tę tradycję literacką i w swo-
ich utworach wybiera sad jabłoniowy (lub w przypadków Słonki (Вальдшнепи, 
1927) – brzoskwiniowy), jako symbol „ukulturalnionej” i ucywilizowanej 
przyrody ukraińskiej. Niewielu badaczy zwróciło uwagę na fakt, że akcja kilku 
utworów Chwylowego rozgrywa się nie w sadach „tradycyjnych”, wiejskich, ale 
w miejskich lub małomiasteczkowych. Ten motyw pojawia się już dość wcze-
śnie, m.in. w napisanej w 1923 roku noweli Kolonie, wille... (Колонії, вілли...), 
gdzie obraz owoców stał się metaforą przemijania i zmian: jedne owoce dojrze-
wają wcześniej, potem sezon na nie dobiega już końca, ale przychodzi czas na 

32 Платформа ідеологічна й художня спілки селянських письменників „Плуг”, [w:] А. 
Лейтес, М. Яшек, Десять років української літератури, t. 2: Організаційні та ідеологічні 
шляхи української радянської літератури, Харків 1928, s. 75.
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inne. Autor zwraca uwagę, że czas wiśni już przeminął, a nadchodzi pora doj-
rzewania jabłek: „Коли поодцвітали вишні (позривали ягоди), поналивались 
яблука. В яблуках мед, пасіка, бджоли, дід сивенький – смачно”33, co w tym 
konkretnym przypadku stanowi alegorię zerwania z tradycją i nadejścia nowych 
czasów – czasów rewolucji.

Mykoła Chwylowy dość często przywoływał motyw sadu jabłoniowego 
oraz symbolikę jabłek, które – jak powiada Władysław Kopaliński – są nie tylko 
symbolem zdrowia i wiecznej młodości, lecz także miłości i płodności34. Wydaje 
się, że intencją autora było wywołanie u odbiorcy pozytywnego stosunku do re-
wolucji poprzez porównanie jej z jabłkami, kojarzącymi się wszak ze zdrowiem, 
dojrzałością i świeżym zapachem. Zapewne w tym celu sanatorium, w którym 
wracają do zdrowia nerwowo chorzy rewolucjoniści, otacza gęsta „яблунева 
зарость”35 lub „яблуневий глуш36”, gdzie

(…) світлові тіні пали на яблуні, і яблуні стояли тихо, нерухомо37. 

(…) Підводилось сонце, прекрасне, як і в перші дні народження світу. 
Палахкотів жовтожар. Завагітніли яблуні й родили; тепер легко зітхали 
в голубу далечінь. Тільки-но відлетіли ранкові сни крізь яблуневий глуш 
і зупинились на дальніх полях38.

Warto przy okazji nadmienić, że nowelę Ja (Romantyczność) (Я – Роман-
тика, 1924) Chwylowy poświęcił Kwiatowi jabłoni (Цвіт яблуні, 1904) Kociu-
byńskiego – utworowi stanowiącemu swoistą analogię do jego noweli, w której 
przecież pośród pasma nieszczęść i zniszczenia widać iskrę nadziei; w przypad-
ku Chwylowego – byłoby to zwycięstwo rewolucji. Pisarz wspomina o jabłkach 
w kieszeni Anarcha – bohatera Opowieści o strefie sanatoryjnej (Повість про 
санаторійну зону, 1924), a inny jego bohater, alter ego samego Chwylowego 
– Dmytro Karamazow, serdecznie nienawidzi „wiśniowych oczu żony” i drażni 
go „wiśniowa obrazowość”.

33 М. Хвильовий, Колонії, вілли..., [w:] idem, Твори в п’ятьох томах, t. 1, Нью-Йорк–
Балтімор–Торонто 1984, s. 127.

34 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 112–113.
35 М. Хвильовий, Повість про санаторійну зону, [w:] idem, Твори в п’ятьох томах, t. 2, 

op. cit., s. 56.
36 Ibidem, s. 71.
37 Ibidem, s. 64.
38 Ibidem, s. 100.
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W kontekście transformacji obrazu wsi i jej świata wartości warto zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden motyw literacki, jakim jest obraz starca. Wiadomo, że 
tradycyjna kultura ukraińska wytworzyła obraz żebraka-starca, a także wędrow-
nego ślepca-pieśniarza, który w czasach twórczości ustnej pełnił rolę strażnika 
pamięci historycznej i tożsamości narodowej, natomiast ukraińskie chrześci-
jaństwo uczyło, że wspomożenie żebraka zapewnia zapisanie dobrego uczynku 
w perspektywie przyszłego Sądu Ostatecznego. W jednym z utworów Chwylo-
wego, noweli Elegia (Елегія, 1924), można zaobserwować zmianę tego tradycyj-
nego podejścia. Bohaterem noweli jest stary sprzedawca gazet, który w mieście 
pojawił się nie wiadomo skąd i nie wiadomo kiedy. Konkurował z młodszymi 
sprzedawcami, którzy go nie lubili i robili mu przykre dowcipy:

І старий газетяр ніколи не встигав за пацанами, і завжди йому з веселим 
сміхом, що звучав, як „колокольчик”, пацани підставляли ніжку, щоб старий 
газетяр упав у грязь! І старий газетяр падав у грязь, розкидав сьогоднішні 
газети; потім поспішно збирав їх, обтрушувався і, покірний, з кінським 
калом на лобі, спішив, спотикаючись, до бульвару39.

Doszło nawet do tego, że nie zważając na podeszły wiek sprzedawcy gazet 
i nie okazując należnego szacunku, jego konkurenci pobili go ciężko, na skutek 
czego spędził dwa dni w szpitalu. W ostateczności – czy to z powodu pobicia, 
czy to z powodu żalu – starzec umiera w samotności i zapomnieniu. Tworząc 
ten smutny obraz autor uświadamia odbiorcy, że w nowej rzeczywistości starzy 
ludzie są pozbawieni dawnego szacunku, albowiem jako osoby nieproduktywne 
nie są w stanie wnieść wkładu w budowę „nowego” społeczeństwa porewolu-
cyjnego, co więcej – stanowią już tylko niepotrzebne obciążenie.

W kontekście naszych rozważań interesujący wydaje się też sposób, w jaki 
Chwylowy potraktował kolejny nośny obraz literacki, a mianowicie wizerunek 
kobiety. Pisarza niezmiernie interesował los zwyczajnego człowieka, zagu-
bionego pośród tysięcy innych. Jego bohaterowie mają swoje marzenia, żyją 
ideami, wiele rozmyślają. Skonstruował on niezwykle interesujący obraz mat-
ki, osadzając go na kilku płaszczyznach znaczeniowych, przy czym doskona-
le wpisał się w ukraińską tradycję literacką. Matka u Chwylowego to przede 
wszystkim zwyczajna kobieta, żyjąca w kręgu własnej rodziny, troskliwie 
wychowująca swoje dzieci strażniczka tradycji. Jest to również archetypiczna, 
pełna miłosierdzia, dobra matka „umiejąca wybaczyć swoim dzieciom rozdwo-

39 М. Хвильовий, Елегія, [w:] idem, Твори в п’ятьох томах, t. 1, op. cit., s. 333.
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jenie w ich duszach i chwilowe zwycięstwo złej strony ich natury” oraz Matka 
Boża – Maryja – symbol przebaczenia, bezgranicznej i bezwarunkowej miłości, 
przeplatanej obficie cierpieniem. Pojawiająca się u Chwylowego Matka-Ukra-
ina przypomina matkę Tarasa Szewczenki, ponieważ symbolizuje nieszczęśli-
wą ojczyznę, która jest zdradzana, poniżana i wreszcie unicestwiana w imię 
bliżej nie określonych idei40.

Jednakże nowele Mykoły Chwylowego to równocześnie dowód na to, iż 
każda ideologia niszczy tradycję, będącą wielowiekowym dorobkiem całego 
narodu. Pozostając pod wyraźnym wpływem ideologii komunistycznej pisarz 
zawsze podkreślał konieczność napisania nowego rozdziału historii ukraińskiej, 
do czego, jego zdaniem, nieodzowne było wyrugowanie z mentalności narodu 
ukraińskiego „psychiki niewolnika” i, jak się wyrażał, „chachłackiej cukierko-
wości”, jak również znalezienie w sobie odwagi i siły wewnętrznej. Bezwolnej 
i sentymentalnej psychice ukraińskiej przeciwstawił nowelista ideał ludzi sil-
nych, zdecydowanych i zdobywczych na wzór hiszpańskich konkwistadorów, 
co było przejawem protestu przeciwko dominacji pierwiastka macierzyńsko-
-kobiecego nad pierwiastkiem ojcowsko-męskim w ukraińskiej podświadomo-
ści. Stąd też, oprócz tradycyjnego dla literatury ukraińskiej wizerunku matki, 
w omawianych nowelach znalazł się nowy, oryginalny obraz autorstwa Chwy-
lowego – matka jako symbol zacofania i przebrzmiałych idei. Pojawiająca się 
w noweli Ja (Romantyczność) scena zabicia matki to w rzeczywistości pozbycie 
się infantylizmu, przezwyciężenie w sobie kompleksu niższości, wydostanie się 
spod opiekuńczych skrzydeł, rozerwanie matczynej pępowiny i start w prawdzi-
we, tym razem dorosłe „męskie” życie.

Na zakończenie warto przywołać kolejnego pisarza ukraińskiego, Wałerjana 
Pidmohylnego, autora jednej z pierwszych powieści psychologicznych w litera-
turze ukraińskiej Miasto (Місто, 1928). Autor konfrontuje tu miasto i wieś, co 
jest dość charakterystycznym zjawiskiem dla ówczesnej literatury ukraińskiej. 
Jak pisze Sołomija Pawłyczko, w literaturze Ukraińców, „де перетворення 
сільської культури ніколи остаточно не завершилося, ставлення до міста 
стало лакмусом позиції митця, а дискурс міста позначений глибоким 
і болісним конфліктом”41. Na uwagę zasługuje fakt, iż w powieści tej obraz 

40 Szerzej zob.: A. Nowacki, Wizerunek Matki w twórczości Mykoły Chwylowego – tradycja 
czy nowatorstwo?, „Slavica Wratislaviensia” 2004, nr 129: Wielkie tematy kultury w literaturach 
słowiańskich, red. I. Malej, Z. Tarajło-Lipowska, t. 6, s. 181–189.

41 С. Павличко, Дискурс модернізму в українській літературі, Київ 1999, s. 206.
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miasta zmienia się niczym w kalejdoskopie, przy czym po umieszczeniu go na 
osi czasu okazuje się, że owa zmiana to jednak ciągła ewolucja będąca ruchem 
„do przodu”, a jej rezultatem jest wyparcie się przez Stepana Radczenkę – głów-
nego bohatera – wiejskiej przeszłości i związanie swych dalszych losów z mia-
stem:

Не чекаючи ліфта, хлопець притьмом збіг на шостий поверх, і до кімнати 
ввійшовши, розчинив вікна на темну безодню міста.

Воно покірно лежало внизу хвилястими брилами скель, позначене 
вогняними крапками, і простягло йому з пітьми горбів гострі кам’яні пальці. 
Він завмер від споглядання цієї величі нової стихії і раптом широким рухом 
зронив униз зачудований поцілунок42.

Tytułem podsumowania należy stwierdzić, że niniejszy artykuł nie rości sobie 
prawa do całościowego zaprezentowania tytułowego zagadnienia, albowiem sta-
nowi zaledwie przyczynek do określonej w tytule tematyki. Intencją autora jest 
zasygnalizowanie faktu, że tendencje do „modernizacji” obrazu wsi ukraińskiej 
oraz ich skutki zostały utrwalone w wielu przykładach literatury i publicystyki 
ukraińskiej, pojawiały się w wierszach, małych formach prozatorskich, powie-
ściach oraz manifestach literackich i innych dokumentach programowych. Poka-
zanie wszystkich literackich eksplikacji tytułowego problemu nie jest możliwe 
w tak krótkim tekście, jednakże już teraz możemy pokusić się o wyciągnięcie 
co najmniej dwóch wniosków. Po pierwsze – obraz wsi w literaturze ukraińskiej 
uległ zasadniczej zmianie w okresie modernizmu, kiedy twórcy zerwali z przed-
stawianiem wsi jedynie przez pryzmat folkloru. Po drugie – należy skonstato-
wać, że wspomniane próby literackie, powstające w realiach komunizmu, to nie 
tylko deklarowana „modernizacja” ukraińskiej wsi, ale również proces, mający 
na celu „przesunięcie” tradycyjnych, „wiejskich” wartości literatury ukraińskiej 
w kierunku obrazów „miejskich”, a więc „nowoczesnych” i bardziej „cywilizo-
wanych”. Warto dodać, iż wspomniany proces niejednokrotnie przebiegał pod 
przykrywką propagowanego przez komunistów hasła zmiany „na lepsze” i zry-
wania z tym, co z ich punktu widzenia mogło zagrozić nowej władzy.

42 В. Підмогильний, Місто, Київ 2008, s. 264.
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An orchard is no longer cherry.  
Transformation of the image of the village in Ukrainian literature 

This paper attempts to reflect on the nature of the transformation of the image of a village, in 
the Ukrainian literature. The author concludes that in the past, the village was identified with 
the Ukrainian folklore. The fundamental changes in the treatment of this image were brought 
by the modernism, which released the new image of the village as a load of folklore. However, 
the biggest changes were observed, in the literature of the 1920s., where the Bolshevik ideology 
advocated a break with previous literary traditions.

Key words: literary tradition, the image of the village in the literature, modernism, Bolshevik 
ideology

Садок уже не вишневий.  
Трансформація образу села в українській літературі 

Мета статті – спроба осмислити характер трансформації образу села в українській 
літературі. Автор приходить до висновку, що спочатку село ототожнювалось з українським 
фольклором. Фундаментальні зміни у трактування образу села вніс модернізм, який 
звільнив його від фольклорного навантаження. Однак, найбільші зміни спостерігалися 
в літературі 20-х років, коли більшовицька ідеологія виступала за розрив з попередньою 
літературною традицією. 

Ключові слова: літературна традиція, образ села в літературі, модернізм, більшовицька 
ідеологія



Obce/swoje  
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Dzmitry Kliabanau
Uniwersytet Jagielloński

Wymiary „tutejszości” w twórczości Janki Kupały  
(wybrane zagadnienia)

Jednym z podstawowych narzędzi poznania świata i kreowania wyobrażeń 
jednostki o rzeczywistości, a także o sobie i swym miejscu w owej rzeczywisto-
ści, są kategorie „obcy” i „swój”. Owe kategorie zazwyczaj występują w formie 
binarnej opozycji będącej uniwersalnym fenomenem determinującym wszyst-
kie formy funkcjonowania zbiorowości ludzkiej. Ma to wpływ na tożsamość 
narodową – formę tożsamości grupowej, w której centralną kwestią staje się 
przynależność jednostki do grupy/zbiorowości oraz – w dalszej perspektywie – 
rozróżnienie w ramach paradygmatu „swój-obcy”1.

Na proces kształtowania się tożsamości składa się wiele czynników, do 
najistotniejszych zaś zaliczyć należy priorytety etniczne, wykształcone wsku-
tek rozwinięcia tożsamości grupowej na gruncie tzw. „wspólnoty krwi i ziemi”. 
W owym kontekście należy przyjrzeć się wielopłaszczyznowości i złożoności 
hierarchii przestrzeni kulturowej opartej o kategorię geograficzno-lokacyjną, 
którą można opisać za pomocą kilku kategorii taksonomicznych2. Najwcześniej-
szą według powstania, a zatem plasującą się na najniższym stopniu jest kate-

1 Dz. Kliabanau, Motyw obcości a kwestia tożsamościowa Białorusinów w liryce obywatel-
skiej Janki Kupały, [w:] Obce przestrzenie. Wschód – Rosja – Konteksty, Bydgoszcz 2016, s. 70.

2 Zob.: Р. Туровский, Центр и регионы: проблемы политических отношений, Москва 
2006.
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goria obiektu. Nabycie przez podmiot statusu obiektu kulturowego powoduje 
powstanie następnej kategorii – wspólnoty, dla której ów obiekt ma określoną 
wartość – przede wszystkim sakralną, duchową, ale też materialną etc. Ukształ-
towanie się wspólnoty pozwala mówić o powstaniu kategorii lokum – lokalnej 
miejscowości o ściśle określonych granicach, wytyczonych przez członków 
wspólnoty według pewnych wyznaczników – geograficznych, etnograficznych, 
kulturowych etc. Kolejna kategoria – ziemia w wymiarze kulturowo-politycz-
nym – powstaje wskutek rozszerzenia granic lokalnych miejscowości poprzez 
oswojenie nowych terenów i objęcie ich własną tradycją. Skutkuje to kształto-
waniem się krain, które następnie mają tendencje do łączenia się w kraje. Ów 
proces umożliwia z kolei pojawienie się kategorii najwyższego szczebla w owej 
hierarchii: kategorii państwa oraz kręgu cywilizacyjno-kulturowego – struktury 
o wymiarze geopolitycznej, ponadnarodowej. Należy nadmienić, że niezbęd-
nym warunkiem swobodnego funkcjonowania i skutecznego rozwoju kultury 
narodowej na płaszczyźnie kręgu kulturowego staje się ukształtowanie świado-
mości odrębności językowo-kulturowej, tożsamości narodowej, a także umie-
jętności rozgraniczania zjawisk kulturowych i pielęgnowania własnej tradycji. 
W przypadku wypracowywania owych umiejętności „obcy” – „obcość” i „swój” 
– „swojskość” stają się kategoriami pomocniczymi, ponieważ funkcjonują jako 
części składowe opozycji i nabierają cech instrumentalności, pomagają bowiem 
w poznaniu świata, jego hierarchizowaniu i określeniu własnego miejsca w cza-
sie i przestrzeni. 

Funkcjonowanie binarnej percepcji świata na podstawie opozycji „swój-ob-
cy” zapewniają między innymi doświadczenia i zdobyta/przyswojona wiedza 
o świecie, wyobrażenia bazujące na indywidualnym intuicyjnym ocenianiu, 
a także ocena narzucona „z zewnątrz”. Element „obcy” dychotomii „swój-obcy” 
staje się kluczowym i najbardziej pomocnym narzędziem poznania siebie, gdyż 
człowiek podświadomie jest skłonny do zwracania uwagi na obcość jako źródło 
dyskomfortu3. Dodatkowo, dokonanie porównania siebie z „innym” pozwala 
wnioskować o podobieństwach i różnicach i ostatecznie decydować o zasto-
sowaniu wobec „inności” odpowiedniego markeru: „swój” czy „obcy”. Dzieje 
się to za sprawą ułatwienia poznawania siebie przez doprecyzowanie „obcości” 
i dokładniejszego wytyczenia granicy „swojskości”. Funkcja poznawcza „ob-
cości” nabiera niezwykle wielkiego znaczenia w przypadku braku ściśle okre-

3 Dz. Kliabanau, Motyw obcości…, op. cit., s. 73.



92 Dzmitry Kliabanau

ślonej tożsamości: „swojskość” może mieć znamiona nieświadomości, których 
pozbywa się wskutek skonfrontowania z obcością. Jak zaznacza Georg Simmel, 
wewnętrzna spoistość grupy/zbiorowości kształtuje się w opozycji do tego, co 
reprezentuje odmienność i obcość. W takim przypadku „obcość” staje się ka-
tegorią ogólną4. Kategorialność podziału „obcy-swój” i poznanie cech obcości 
pozwala na samookreślenie się, budowanie własnej tożsamości na zasadzie od-
niesienia się do obcego.

Kultura białoruska, rozwijając się i funkcjonując na przestrzeni wieków 
w państwach wielonarodowych – aby przetrwać nawet w najbardziej niesprzy-
jających warunkach – musiała stawiać opór dominacji obcych kultur. Owa 
dominacja, będąca efektem zdecydowanie bardziej rozbudowanych ambicji 
politycznych narodów ościennych, stopniowo jednak zaczęła być postrzegana 
przez zachodnie, a z czasem także przez wschodnie5 elity przez pryzmat etno-
centryzmu, jako logiczny skutek wyższości cywilizacyjno-kulturowej. Jedno-
cześnie, w przypadku Białorusinów kształtowanie się odrębności politycznej – 
świadomości bycia obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, Żmudzkiego 
i Ruskiego – zdecydowanie wyprzedzało kształtowanie się tożsamości narodo-
wej. Było to efektem funkcjonowania w warunkach państwa wielonarodowego, 
zapewniającego na płaszczyźnie prawnej tolerancję religijną i równość praw 

4 G.Simmel, Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1975, s. 508.
5 Koncepcja Trzeciego Rzymu: historiozoficzno-religijna i polityczna idea, bazująca na za-

łożeniu translatio imperii – tzw. przeniesieniu imperium w celu legitymizacji roszczeń – zarówno 
ideowych, religijnych, jak i politycznych – do bycia spadkobiercą i kontynuatorem Bizancjum. 
Pierwsze próby jej sformułowania odnotowane zostały na gruncie południowosłowiańskim: w XIV 
wieku została wykorzystana przez władców Bułgarii (Jan-Aleksander) i Serbii (Duszan), którzy, 
będąc spokrewnieni z rodziną cesarską Bizancjum, rościli sobie prawo do bycia spadkobiercami 
Rzymu. Na gruncie wschodniosłowiańskim, zgodnie z ustaleniami rosyjskiego historyka, Wład-
imira Ikonnikowa (1841–1923), ujętymi w rozprawie pt. Опыт исследования о культурном 
значении Византии в русской истории (1869), teoria Moskwy-Trzeciego Rzymu pojawiła 
się na początku lat dwudziestych XVI wieku za sprawą korespondencji mnicha Filoteusza (ok. 
1450–1525) z monasteru św. Eleazara w Pskowie, której adresatem był wielki książę moskiewski 
Wasyl III Iwanowicz (1479–1533). Należy nadmienić, że właśnie Wasyl III był pierwszym wład-
cą moskiewskim, w odniesieniu do którego użyty został tytuł „Cesarza Rusów”, sformułowanie 
to zawiera dokument wystosowany w 1514 roku przez cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
Narodu Niemieckiego Maksymiliana I. Zob.: Marshall T. Poe, „Moscow, The Third Rome” the 
origins and transformations of a pivotal moment, https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1997-811-25-
Poe.pdf [dostęp: 10.01.2017].
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wszystkich obywateli6, a także spowodowane statusem języka starobiałoruskie-
go jako urzędowego, co sprzyjało zacieraniu granic między poszczególnymi 
grupami etnicznymi. Zderzenie się zaś z innymi kulturami reprezentującymi 
określone stanowisko polityczne elit – przede wszystkim z kulturą polską – po-
wodowało nierzadko konserwatywne i sceptyczne nastawienie wobec osiągnięć 
kultury europejskiej, a nawet rezygnację z możliwości wzbogacenia kultury 
narodowej poprzez jej internacjonalizację7. Bezpośrednim skutkiem takiej po-
stawy obrońców autentyczności i odrębności kulturowej Białorusinów stało się 
względne zahamowanie rozwoju kultury białoruskiej w niektórych jej aspektach, 
co z kolei negatywnie wpłynęło na jej odbiór przez elity polityczne sąsiednich 
narodów i pozwoliło skutecznie stygmatyzować kulturę białoruską jako kulturę 
niższych warstw społecznych, na dodatek lokalną, peryferyjną, a w przypadku 
władz Cesarstwa Rosyjskiego, do którego ziemie białoruskie zostały wcielone 
w latach 1772–1795 – jako kulturę niesamodzielną, wrogą, zagrażającą ideolo-
gii samodzierżawia. Doszło do sytuacji, kiedy, jak zaznaczają białoruscy ucze-
ni Leanid Łycz i Uładzimir Nawicki, „над беларускім народам устанавілася 
панаванне суседняй этнічнай супольнасці людзей, прычым вельмі блізкай 
па гістарычным паходжанні, культуры, мове і рэлігіі”8. Wszystko to dało pod-
waliny do kształtowania się specyficznego typu tożsamości – „tutejszości”, którą 
należy umieścić na płaszczyźnie kategorii szeroko pojętego pogranicza9. Po raz 
pierwszy w obiegu naukowym „tutejszość” jako określenie kondycji tożsamo-
ściowej zostało użyte przez znanego białoruskiego etnografa i sławistę Jaŭchima 
Karskiego w wydanym w 1903 roku pierwszym tomie wielotomowej rozprawy 
Białorusini – uczony zaznaczał, że „tutejszość” pełni rolę markera pozwalają-
cego odróżnić mieszkańca Białorusi od Polaka tudzież Rosjanina. Niebawem 
pojęcie to zostało wzięte na warsztat przez białoruskich działaczy narodowych, 
którzy dopatrywali się w „tutejszości” zalążków tożsamościowych. Przykłado-
wo, Konstancja Skirmuntt10 w 1906 roku ujmowała „tutejszość” następująco: 

6 Zob.: Statut WKL 1588 roku, r. 3, art. 2, http://starbel.narod.ru/statut1588_3.htm [dostęp: 
20.10.2017].

7 Л. Лыч, У. Навіцкі, Гісторыя культуры Беларусі, Мінск 2008, s. 88–90.
8 Ibidem, s. 88.
9 Zob.: D. Kliabanau, Białoruska tożsamość narodowa: traumatyczne przeżycia pogranicza 

w ujęciu literackim (na przykładzie wybranych utworów literatury białoruskiej XX wieku), 
„Przegląd Wschodnioeuropejski”, t. 4, s. 396.

10 Konstancja Skirmuntt (1852–1934) – działaczka społeczna, historyk, publicystka, autorka 
szeregu prac o historii Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
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Czem głęboko ukryte, granitowe fundamenty dla budowy, tem jest u nas to po-
czucie tutejszości dla patrjotyzmu przedstawicieli i obrońców kraju. Ono wyraża 
ich serdeczny związek z ziemią, z jej tysiącletniemi dziejami, z uśpionymi w niej 
prochami przodków; ono utrzymuje żywy związek ich z miljonami ludu miejsco-
wego; ono stwierdza, że się tu czujemy, jak pamięć sięgnie – swoimi, z ziemią 
poniekąd zrosłymi, nie przybyszami – ale dziedzicami. Bez tego poczucia, my, 
szlachta Litwy i Białorusi, dalibyśmy się łatwo wykorzenić (…). „Tutejszość” 
nasza, która nas od podobnych kroków broniła i broni, jest uczuciem dobroczyn-
nem i podstawowem (…). Rzecz prosta jednak, że tak pierwotne określenie pa-
trjotycznego uczucia człowiekowi wykształconemu nie wystarcza. Pragniemy je 
bliżej określić; i każdy z nas, jako jednostka – staje przed dylematem swojem 
złożoności11.

W kontekście rozważań o „tutejszości” należy zaznaczyć, że kształtowanie 
się tego typu świadomości, który w dzisiejszym dyskursie naukowym i poli-
tycznym rozpatruje się i analizuje przez pryzmat kategorii regionalizmu12, jest 
uwarunkowane, między innymi, złożoną historią Białorusi, a mianowicie pomi-
nięciem etapu przekształcenia się krain jako pojęcia geograficzno-historyczno-
-kulturowego w twór państwowy i znalezieniem się na bardzo wczesnym etapie 
w kręgu kulturowo-cywilizacyjnym Wielkiego Księstwa Litewskiego (mowa 
o włączeniu ziem białoruskich w granice państwa wielonarodowego) – a następ-
nie tworzeniem białorusko-litewsko-polsko-ukraińskiej wspólnoty kulturowej 
na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów. O ile pod względem geogra-
ficznym zajmowane przez Białorusinów terytoria raczej pozostawały w stanie 
stabilnym, nie podlegając procesom drastycznego kurczenia się, zmuszającym 
do przesiedlenia się na inne terytoria, o tyle pod względem politycznym i kultu-
rowym sytuację etnosu białoruskiego na przestrzeni wieków można opisać jako 
ulegającą dosyć dynamicznym zmianom. Owe zmiany, podyktowane transfor-
macjami geopolitycznymi, konfliktami zbrojnymi, w których Białorusini nie-
rzadko znajdowali się po różnych stronach barykad, i nasilającymi się procesami 

11 K. Skirmuntt, Nasza „tutejszość”, http://palityka.org/wp-content/uploads/2014/05/22-Skir 
muntt-Nasza-„tutejszość”.pdf [dostęp: 03.10.2016].

12 Zob.: U. Bullmann, The Politics of the Third Level, [w:] The Regional Dimension of the 
European Union, red. Ch. Jeffery, London 1997; С. Desideri, Italian Regions in the European 
Community, [w:] The European Union and the Regions, red. B. Jones, M. Keating, Oxford 1995; 
Г.Э. Писарик, Испанская модель территориального устройства: государство автономий, 
[w:] Система автономий как модель укрепления институтов, Москва 2003.
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asymilacyjnymi, powodowały konieczność radzenia sobie ludności z nowymi 
identycznościami: językowymi, narodowymi, religijnymi etc.13 

Problem kształtowania się tożsamości białoruskiej uległ jeszcze większemu 
skomplikowaniu po inkorporowaniu ziem Białorusi przez Cesarstwo Rosyj-
skie. Jak zaznacza białoruski historyk Zachar Šybieka, włączenie Białorusinów 
w obręb kultury rosyjskiej doprowadzało do zdecydowanego wynarodowienia, 
bowiem zniekształcało świadomość etniczną i aktywnie przyczyniało się do for-
mowania się poczucia własnej ułomności. Działo się tak nie tylko za sprawą 
braku doświadczenia własnej – narodowej – państwowości. Brakowało także 
niezależnych białoruskich instytucji religijnych, pielęgnujących tradycję naro-
dową (tak, jak to było w przypadku działalności prooświatowej i ideologicznej 
Kościoła katolickiego i prawosławnego na rzecz kultury polskiej i rosyjskiej)14. 
W tej sytuacji „tutejszość” jako tożsamość lokalna bazująca w pierwszej kolej-
ności na czynniku geograficznym, stawała się swego rodzaju sprzeciwem języ-
kowo-kulturowym. 

Pochodzący z rodziny katolickiej15 Janka Kupała16 dorastał w typowej17 dla 
należących do Kościoła rzymskiego białoruskich rodzin sytuacji bilingwizmu, 
w której język białoruski związany był z życiem codziennym, zaś język polski – 
ze sferą sakralną oraz edukacyjną. Jednym ze skutków takiej sytuacji był wyraźny 
podział na płaszczyźnie językowej: po polsku modlono się, polskim posługiwano 
się w rozmowach z wielkimi posiadaczami ziemskimi, z odwiedzającymi dom 
gośćmi pochodzenia szlacheckiego, po białorusku zaś mówiło się w sytuacjach 
codziennych, zwracało się do chłopów i parobków18. Jak zaznacza Jurij Łotman, 

13 Zob: А. Першай, Тутэйшасць как тактика культурного сопротивления: о локаль-
ности, социальной мобильности и беларусской национальной идентичности, „Форум но-
вейшей восточноевропейской истории и культуры” 2012, nr 2, http://www1.ku-eichstaett.de/
ZIMOS/forum/inhaltruss18.html [dostęp: 22.01.2017].

14 З. Шыбека, Нарыс гісторыі Беларусі 1795–2002, Мінск 2003, s. 109.
15 М. Ярош, Пясняр роднай зямлі, Мінск 2003, s. 40–44.
16 Janka Kupała (wł. Ivan Łucevič, 1882–1942) – poeta, dramatopisarz, publicysta, redaktor 

naczelny gazety „Naša Niva” – głównego ośrodka ideowego skupiającego działaczy białoruskiego 
ruchu narodowego (1906–1915). Narodowy Poeta Białorusi (1925). Zaliczany wraz z Jakubem 
Kołasem i Maksimem Bahdanowiczem do najważniejszych twórców literatury białoruskiej XX 
wieku.

17 W XIX-wiecznej opinii obiegowej osoba wyznania katolickiego odbierana była – w tym 
także za sprawą stanowiska, prezentowanego w tej kwestii przez władze Cesarstwa Rosyjskiego – 
jako osoba pochodzenia polskiego.

18 М. Ярош, Пясняр..., op. cit., s. 45.
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tego typu podział staje się podstawą do wytyczenia i przeprowadzenia granicy 
świadomościowej, która pełni rolę najważniejszej dominanty kulturowej i odgry-
wa decydującą rolę w procesie społecznego, kulturowego i etnicznego struktu-
ryzowania świata19. Wobec powyższego całkiem naturalny wydaje się dokonany 
przez Kupałę wybór języka polskiego20 dla pierwszych prób poetyckich i dopie-
ro późniejsze rozpoczęcie pisania po białorusku21: pierwszy znany wiersz poety 
w języku białoruskim – Мая доля (Moja dola) – pochodzi z lipca 1904 roku22. 
Liryki polskojęzyczne ukazywały się w latach 1903–1906 równolegle z utworami 
w języku białoruskim, przy czym tematy i wątki niektórych wierszy napisanych 
po polsku zostały następnie wykorzystane przez poetę w twórczości białorusko-
języcznej23. Jak zaznacza białoruski literaturoznawca Wiaczasłaŭ Rahojsza, pol-
skojęzyczne utwory Kupały charakteryzuje białoruskość na poziomie zarówno 
treści, jak i nastrojowości. Nieprzypadkowo zatem pierwszym sonetem począt-
kującego poety jest liryk Białorusin24. Niemniej jednak na bardzo wczesnym eta-
pie Kupała, zapoznawszy się z białoruskojęzycznymi proklamacjami o tematyce 
rewolucyjnej, a także z utworami Bahuszewicza25, świadomie rezygnuje z pol-
szczyzny, wybierając jako podstawowe narzędzie twórczości poetyckiej język 
białoruski. Wyboru na rzecz białoruszczyzny i białoruskości, dokonanego przez 
Kupałę właściwie u początków drogi twórczej, nie należy sprowadzać jedynie do 
kwestii językowej26. Był to bowiem wybór wynikający z faktu, że Białorusini na 
przełomie XIX i XX wieku pod względem świadomościowo-tożsamościowym 
w dużej mierze nadal znajdowali się na etapie „tutejszości”. 

Mimo że w trakcie przeprowadzonego w 1897 roku przez władze rosyjskie 
powszechnego spisu ludności 73% mieszkańców ziem białoruskich nazwało bia-
łoruski językiem ojczystym27, kultura narodowa de facto była prawie nieobecna 
w miastach pełniących wówczas rolę centralnych ośrodków życia kulturalnego 
– większość Białorusinów zamieszkiwała tereny wiejskie. W takiej sytuacji na-

19 Ю. Лотман, Мир собственных имен, [w:] Семиосфера, Санкт-Петербург 2000, http://
royallib.com/read/lotman_yuriy/semiosfera.html#143360 [dostęp: 15.01.2017].

20 М. Ярош, Пясняр..., op. cit.,s. 62.
21 І. Я. Навуменка, Янка Купала..., op. cit., s. 123.
22 М. Ярош, Пясняр..., op. cit., s. 64.
23 Ibidem, s. 62–63.
24 В. Рагойша, Санетарый Янкі Купалы, [w:] Я. Купала, Санеты, Мінск 2002, s. 253.
25 М. Ярош, Пясняр..., op. cit., s. 63.
26 Dz. Kliabanau, Motyw obcości…, op. cit., s. 71.
27 З. Шыбека, Нарыс гісторыі Беларусі 1795–2002, Мінск 2003, s. 110.
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leżało w pierwszej kolejności dążyć do przekształcenia ludności o nieukształto-
wanej tożsamości etniczno-językowej i narodowej lub o tożsamości „tutejszej” 
w naród pielęgnujący własną spuściznę kulturową i historyczną, będącą ogólno-
narodowym punktem odniesienia, uznanym przez różne grupy społeczne wspól-
nym gruntem ideologicznym, na którym będzie można budować podwaliny toż-
samości narodowej. Konstancja Skirmuntt poświadcza trudność owego zadania, 
mówiąc o dwóch, a nawet trzech pierwiastkach narodowych, które złożyły się 
na tożsamość mieszkańców Białorusi: 

Każdy z nas, o ile nie jest świeżym przybyszem, ma w sobie w nierównej mierze 
coś z Litwina i Polaka lub Rusina. Stąd wynika, że wszystkie trzy nazwy i cechy 
mają na ziemi naszej prawo obywatelstwa, a każda jednostka, w miarę przema-
gającej w niej cechy narodowej lub świadomości własnej, do tej lub tamtej gru-
py wstępuje, piastując – jeśli wspaniałej tradycji jest wierna – potrójne krajowe 
braterstwo. (...) Każdy z nas, chłop czy szlachcic, na ziemi Litwy, czy Białorusi, 
równie godnie zwać się ma prawo Litwinem, Polakiem, lub Białorusinem. Każdy 
z nas ma prawo na drogach kulturalnych i moralnych kształcić i rozwijać naro-
dowość swoją28. 

Kupała, czerpiąc inspirację z polskiego podejścia do problemu kształtowa-
nia tożsamości29, (a miał on w tej kwestii własne doświadczenia, gdyż w szla-
checkim środowisku, do którego należał, uznawano za niezbędne uczenie dzieci 
przede wszystkim języka polskiego30), a także odnosząc się do wizji „tutejszo-
ści” i jej pojmowania zaprezentowanej m.in. przez Skirmuntt, w liryku Хто ты 
гэткі? (Ktoś ty taki?, 1908) przywołuje pojęcia „swojskości” i „tutejszości” 
w ich wymiarze tożsamościowotwórczym: 

Хто ты гэткі? 
– Свой, тутэйшы. 
Чаго хочаш? 
– Долі лепшай. 
Якой долі? 
– Хлеба, солі. 
А што болей? 
– Зямлі, волі. 
Дзе радзіўся? 
– Ў сваёй вёсцы. 

28 K. Skirmuntt, Nasza „tutejszość”, op. cit.
29 Mowa o powstałym w 1900 roku wierszu Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy.
30 М. Ярош, Пясняр..., op. cit., s. 44–45.
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Дзе хрысціўся? 
– Пры дарожцы. 
Чым асвенчан? 
– Кроўю, потам. 
Чым быць хочаш? 
– Не быць скотам31. 

Porównując wiersze Janki Kupały i Władysława Bełzy, należy zwrócić uwa-
gę nie tylko na wprowadzenie przez obu poetów kategorii „swojskości”, lecz 
także na różnice ideowe, które szczególnie zostały wyeksponowane w ostatnich 
wersach obu utworów. Bohater Bełzy to Polak/Polka, „wdzięczne dziecię” „pol-
skiej ziemi”32 – Ojczyzny, w którą, mimo nieobecności na politycznej mapie 
Europy, wierzy się i której winno się oddać życie. W przypadku liryku Kupały, 
zwraca uwagę wyraźny brak określenia przynależności etniczno-narodowej przy 
jednoczesnym postulowaniu konieczności poprawy sytuacji społeczno-ekono-
micznej. Jest to nie tylko klarowne świadectwo sytuacji tożsamościowo-świa-
domościowej Białorusinów, wynikającej z braku zdecydowania i rozdarcia 
wewnętrznego wskutek niekorzystnych z politycznego punktu widzenia oddzia-
ływań wschodnich i zachodnich. Można zaryzykować stwierdzenie, że na stano-
wisko poety w tym wierszu wywarły wpływ wizje rozwiązywania problemów 
narodowych Białorusinów snute przez działaczy narodowych natchnionych ide-
ami socjalistycznymi, szerzonymi przede wszystkim przez działaczy rosyjskich. 
Skupiali się oni w pierwszej kolejności na konieczności wyzwolenia spod jarzma 
rosyjskiego samodzierżawia i ucisku ekonomicznego ze strony panów, ignoru-
jąc de facto podziały wewnątrzbiałoruskie i przeciwstawiając Białorusinów jako 
zbiorowość uciskaną ciemiężycielom z zewnątrz33. W taki sposób następowała 
zmiana akcentów, w wyniku czego postrzegano przezwyciężenie ucisku, będą-
cego skutkiem nierówności klasowych, jak podstawowe zadanie na drodze do 
stania się narodem, rozwiązanie problemów etniczno-językowych poprzez sta-
rania o autonomię krajową schodziło zaś na plan dalszy34. Podobne rozstawienie 
priorytetów – wysunięcie na pierwszy plan kwestii stanowych i ekonomicznych 

31 Я. Купала, Хто ты гэткі, http://yankakupala.ru/khto-ty-getki [dostęp: 13.10.2016].
32 W. Bełza, Katechizm polskiego dziecka, https://pl.wikisource.org/wiki/Katechizm_pols 

kiego_dziecka_%281912%29, [dostęp: 14.10.2016].
33 Zob.: У. К. Коршук, Беларуская сацыялістычная грамада: стварэнне і дзейнасць, 

„Працы гістарычнага факультэта БДУ” 2007, nr 2, s. 20–29.
34 Ibidem, s. 20.
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– w warunkach rosyjskich wydaje się całkiem logiczne, natomiast w przypad-
ku Białorusinów zauważalny jest brak idei, które byłyby związane z odbudową 
w ówczesnych warunkach świadomości etnicznej i tożsamości narodowej. 

Kolejny aspekt, który należy uwzględnić w kontekście „tutejszości”, to 
różnice w postrzeganiu rzeczywistości i swego w niej miejsca, uwarunkowane 
różnicami stanowymi. O ile w przypadku inteligencji „tutejszość” stanowiła 
podłoże kształtowania się poczucia patriotyzmu, o tyle w przypadku ludności 
wiejskiej o korzeniach chłopskich była ona przede wszystkim tradycyjnie wy-
miarem głębokiego przywiązania do rodzimego zakątka. W okresie przyśpiesze-
nia procesów narodowotwórczych „tutejszość” stała się także wyznacznikiem, 
pozwalającym na wyodrębnienie się od innych – przede wszystkim od Polaków 
i Rosjan. Zaczął się wówczas coraz wyraźniej przejawiać jej negatywny wymiar 
– społeczno-polityczna i narodowa indyferentność. 

W tym kontekście należy także zwrócić uwagę na połączenie w wierszu Ku-
pały pojęć „swój” i „tutejszy”: wyeksponowanie w pierwszej kolejności dekla-
racji „swojskości” i jej doprecyzowanie za pomocą „tutejszości” jest znamien-
ne: poeta próbuje odejść od tzw. czynnika geograficznego na rzecz budowania 
wspólnoty nie o charakterze lokalnym, lecz ogólnonarodowym. W tym kontek-
ście „tutejszość” jako przywiązanie do ściśle określonego terytorium i utożsamia-
nie się z pewnym regionem wcale nie jest postrzegana przez poetę negatywnie, 
staje się czynnikiem raczej uzupełniającym. Kupała postuluje „swojskość” jako 
pojęcie nadrzędne, o zasięgu globalnym, istniejące ponad podziałami ideowymi, 
społecznymi, gospodarczymi, religijnymi, zaś „tutejszość” rozpatruje jako czyn-
nik dodatkowy, ale nieobowiązkowy. Posługuje się owym pojęciem raczej instru-
mentalnie, zdając sobie sprawę ze złożoności, długotrwałości i wieloetapowości 
procesu kształtowania się świadomości i tożsamości narodowej, którego niezbęd-
nymi etapami są uświadomienie konieczności zwalczenia podziałów społecznych 
i etnicznych na rzecz wspólnej przyszłości, rezygnacja z postrzegania własnej 
kultury jako mniej wartościowej w porównaniu z kulturą narodów ościennych, 
a także – i to jest najistotniejsze – rezygnacja z postulatu podwójnej tudzież po-
trójnej tożsamości na rzecz budowania tożsamości jednolitej.

Należy zauważyć, że Kupała dosyć wcześnie dostrzega zagrożenia „tutej-
szości”, ujawniając inny jej wymiar – wszechogarniającą bierność, obojętność, 
wręcz marazm, który dotyka człowieka o takim sposobie postrzegania siebie 
i otaczającego go świata. Poeta daje temu wyraz w wierszu Тутэйшы (Tutejszy, 
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1913). Utwór przepełniony jest gorzką ironią, którą oddaje powtarzający się re-
fren „тутэйшы чалавек” – w taki sposób bohater liryczny opisuje samego siebie 
w zderzeniu z przygnębiającą rzeczywistością: 

Вось так не то жыву і не жыву  
Сваім, што бачу, не веру вачам,  
Што чую – не бяру у галаву,  
І што я знаю – ўжо не знаю сам.  
Спаўняючы, што трэба, а што не  
Сяк-так мой цягнецца на свеце век...35. 

W Tutejszym poeta – po raz pierwszy w swej twórczości – ujmuje wszystkie 
jak dotąd odkryte wymiary „tutejszości”. Właściwie od początku formuła „tutej-
szy człowiek” zostaje postawiona w opozycji zarówno do określeń stanowych 
– co już samo w sobie jest znamienne – jak i do narodowościowych: 

Я не чыноўнік і не граф, не князь,  
Таксама – я не турак і не грэк,  
I нават не паляк і не маскаль,  
А проста я тутэйшы чалавек!36

Aktywność poznawcza bohatera lirycznego przebiega następująco. W po-
czątkowym etapie jest ona skierowana na zewnątz – poprzez zestawienie i po-
równanie z przedstawicielami innych grup i zbiorowości w celu znalezienia cech 
wspólnych, dochodzi do uwypuklenia różnic uniemożliwiających identyfikację 
z owymi zbiorowościami. Na kolejnym etapie – poprzez zastosowanie specyficz-
nego kodu językowego – dochodzi do powstania formy samookreślenia, opartej 
wyłącznie na fizyczno-geograficznym ulokowaniu siebie w czasie i przestrzeni, 
świadczącej głównie o samym fakcie egzystencji, a nie o jego przemyśleniu: 
tutejszość człowieka determinuje odpowiednie określenie przezeń własnego ję-
zyka, kultury i ziemi ojczystej jako tutejszej. Można upatrywać w tym swego 
rodzaju egocentryzmu i powstania tak zwanej przenicowanej tożsamości: o ile 
zazwyczaj na kształtowanie się świadomości i tożsamości jednostki wpływa fakt 
bycia członkiem określonej zbiorowości etnicznej, kulturowej, religijnej, posłu-
giwania się określonym językiem, a także miejsce urodzenia i zamieszkania 
(przykładowo: jestem Białorusinem, bo urodziłem się na Białorusi, wśród Bia-
łorusinów, mówię po białorusku etc.), o tyle w liryku Kupały samoidentyfikacja 

35 Я. Купала, Тутэйшы, [w:] idem, Творы, red. Ул. Гніламёдаў, Мінск 2015, s. 267. 
36 Ibidem, s. 266.
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bohatera lirycznego jako tutejszego, którą umożliwia nie język, lecz pewny kod 
językowy – А вось якой я мовай гавару, / Хоць пры, каб сцяміць, к знахару па 
лек...37 – staje się właśnie punktem wyjściowym w kwestii rozpoznania otacza-
jącej rzeczywistości. 

W wierszu pojawia się również dosyć rzadko spotykany u Kupały wymiar 
„tutejszości”, a mianowicie związany z kwestią religijną: bohater – typowy re-
prezentant wielkiej zbiorowości „tutejszych ludzi” – uczestniczy we mszy za-
równo w cerkwi, jak i w kościele (jest to ilustracja niejednolitości Białorusinów 
pod względem wyznaniowym), natomiast na pytanie o wiarę, o wyznawane 
wartości duchowe odpowiada następująco: Тутэйшай веры я, каб не салгаць, / 
Бо я і сам тутэйшы чалавек!38

W okresie porewolucyjnym Kupała znowu bierze na warsztat kwestię „tutej-
szości” i problemów tożsamościowych Białorusinów w nowych, a jednocześnie 
jednocześnie znanych już z przeszłości warunkach historycznych – zmiany wła-
dzy, okupacji Białorusi przez wojska niemieckie, polskie, bolszewickie, braku 
stabilności, znajdowaniu się na rozdrożu politycznym i narodowym. Owocem 
przemyśleń pisarza staje się tragikomedia Тутэйшыя (Tutejsi, 1922), której ak-
cja rozgrywa się w latach 1918–1920 w Mińsku. Zjawisko „tutejszości” zostaje 
przedstawione w szerokim kontekście historyczno-społecznym – nie tylko jego 
efekty, ale też przyczyny – tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne39. Kreując postać 
głównego bohatera – Mikity Znosaka, Kupała nadaje mu cechy typowe dla 
pewnej części społeczeństwa białoruskiego – godzących się na wynarodowienie 
mieszczan, szlachty, a także byłych mieszkańców wsi, którzy, przeniósłszy się 
do miasta w poszukiwaniu pracy, próbują pokonywać kolejne stopnie hierarchii 
społecznej, płacąc za ten awans wyrzeczeniem się swych korzeni, kultury, języka 
i tożsamości, przyjmując wraz z językiem rosyjskim40 odpowiednią tożsamość:

37 Ibidem, s. 266.
38 Ibidem.
39 B. Jarosiński, „Jakoha vy rodu?” Białoruski problem tożsamości narodowej na przykładzie 

dramatu Janki Kupały „Tutejsi”, „Galeria”,  2015, nr 35, s. 108–109.
40 W okresie znajdowania się ziem białoruskich w granicach Cesarstwa Rosyjskiego władze 

uniemożliwiły Białorusinom pobieranie wykształcenia w języku ojczystym. Język rosyjski stał 
się dominującym językiem kultury miejskiej, zaś język białoruski kojarzony był przede wszyst-
kim z warstwami niższymi pochodzenia wiejskiego, a zatem mówienie po białorusku stawało się 
podstawą do deprecjonowania jednostki posługującej się tym językiem. Taki stan rzeczy utrzy-
mywał się i w pierwszych latach po upadku Imperium Rosyjskiego. Zmiany w kwestii językowej 
zostały zapoczątkowane dopiero za sprawą działań polityków Białoruskiej Republiki Ludowej 
(1918), a następnie poprzez prowadzenie przez władze BSRR polityki białorutenizajci w latach 
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МІКІТА. Мы цвёрда стаялі на варце святога расійскага самаўладзтва 
і баранілі тутэйшую рускую народнасць ад „інародчаскага засілля”. Во яно 
што, меджду протчым!

ЯНКА. Няма чаго казаць – баранілі! У лапці абувалі, з торбамі пушчалі 
ды ў сібірскія катаргі вывозілі. Гэта называецца – баранілі!41

Oprócz Znosaka, który sam siebie określa jako „найздальнейшы вучань 
акадэмікаў Скрынчанкі42 й Саланевіча43” і „істы патрыот (…) на варце сваіх 
рангавых і рускаісцінных інтарэсаў”44, do Białorusinów „з пароды рэнегатаў 
і дэгенератаў”45 należy także zgromadzona w domu Mikity z okazji jego uro-
dzin tzw. śmietanka towarzyska miasta gubernialnego Mińska – dama, carski 
urzędnik, prawosławny duchowny i szlachcic. Wszystkich tych bohaterów łączy 
absolutny brak poszanowania dla rodzimej kultury, całkowite zruszczenie, a jed-
nocześnie bezwzględność w dążeniu do zapewnienia sobie dobrobytu niezależ-
nie od sytuacji politycznej – mianem „nasi” określani są przez nich zarówno 
Niemcy, jak i Polacy zajmujący Mińsk w trakcie działań wojennych46. 

Nakładanie się na siebie różnych, niekiedy wzajemnie wykluczających 
się elementów kultury przyczynia się do powstania bardzo złożonej tradycji 
historyczno-kulturowej będącej jednym z ważniejszych składników świado-
mościotwórczych. Jak zaznacza Jurij Łotman, w przypadku nawarstwiania się 
zjawisk kulturowych z zewnątrz, do oswojenia zapożyczeń z obcej kultury do-
chodzi poprzez ich „zadomowienie”, a zatem utracenie cech świadczących o ob-
cości. Wszczepienie do innej kultury zapewnia przemianowanie na właściwy dla 
„przyjmującej” kultury język. Takie zadomowienie skutkuje zauważalną zmianą 

1924–1929. Od końca lat 20. XX wieku zaczęła się ponowna walka z odmiennością narodową 
i językową Białorusinów: działania na rzecz białoruskości stały się powodem ku represjom przeci-
wko inteligencji narodowej. Zob.: Л. Лыч, У. Навіцкі, Гісторыя культуры Беларусі, Мінск 
2008, s. 250–272; Т. Протько, Становление советской тоталитарной системы в Беларуси 
(1917–1941 гг.), Минск 2002, s. 310–338. 

41 Я. Купала, Тутэйшыя [w:] idem, Творы, op. cit., s. 628.
42 Dzmitry Skrynczanka (1875–1947) – działacz społeczny, zwolennik szkoły zachodnio-

rusizmu, przewodniczący Mińskiego Oddziału „Związku Narodu Rosyjskiego” – organizacji 
o charakterze czarnosocińskim, wydawca gazety „Minskoje słowo” znanej m.in. z publikacji 
o treściach szowinistycznych i antysemickich.

43 Łukjan Sałaniewicz (1866–1938) – publicysta, historyk, propagator idei zachodnioru-
sizmu, m.in. tezy o Białorusinach jako części wielkiego etnosu rosyjskiego.

44 Я. Купала, Тутэйшыя, op. cit. s. 656.
45 Ibidem, s. 636.
46 Ibidem, s. 640, 677.
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treści zapożyczonych elementów47. Za przykład może posłużyć funkcjonowanie 
kultury polskiej i rosyjskiej na terenach Białorusi: uzyskują one niekiedy zupeł-
nie inną zawartość, szczególnie na poziomie świadomościowo- i tożsamościo-
wotwórczym, powodując powstanie u użytkowników rodzimej – białoruskiej 
– kultury kompleksów narodowych i determinują chęć stania się nosicielem 
tzw. „kultury centrum”, przy jednoczesnym całkowitym wyrzeczeniu się kultu-
ry rodzimej, która jest w tych warunkach stygmatyzowana nie tylko przez ele-
ment napływowy, ale w dużym stopniu przez rdzennych mieszkańców „Kresów 
Wschodnich” tudzież „Kraju Północno-Zachodniego” imperium. 

Taką postawę, polegającą na próbach zrekompensowania ułomności wy-
nikającej z „nieodpowiedniego” pochodzenia i chęci wpisania się w „wyż-
szą kulturę” – kulturę centrum, reprezentują w utworze wschodni uczony 
(„носіць велікарускую вопратку – «падзёўку», «касаваротку» і доўгія боты, 
барада калматая”48) i zachodni uczony („носіць польскі строй – кунтуш 
і «конфэдэратку», барада голеная, вусы завесістыя”49). Owe postaci – 
„тутэйшыя людзі: адзін дзякавы сын, а другі – арганіставы”50 – stanowią 
bardzo niebezpieczną odmianę wynarodowionych tutejszych. Pozwalają na pre-
cyzyjne przedstawienie dylematu narodowego Białorusinów uprzedmiotowio-
nych przez elity narodów ościennych, toczące walkę o rozszerzenie strefy wpły-
wów poprzez wchłonięcie etnosu białoruskiego i reprezentujące, odpowiednio, 
ideologię opartą na zachodniorusizmie51 i kresowości52. Zarówno zachodni, jak 
i wschodni uczony dopuszczają się fałszowania rzeczywistości. Czynią to – 

47 Ю. Лотман, Внутренние структуры и внешние влияния, [w:] Семиосфера, op. cit.,  
http://royallib.com/read/lotman_yuriy/semiosfera.html#585119 [dostęp: 14.01.2017].

48 Я. Купала, Тутэйшыя, op. cit., s. 624.
49 Ibidem, s. 624.
50 Ibidem, s. 674.
51 Zachodniorusizm – nurt ideologiczny i filozoficzno-kulturowy powstały na terenach bia-

łoruskich WKL, które po rozbiorach Rzeczypospolitej Obojga Narodów znalazły się pod berłem 
cesarzy rosyjskich i zostały przekształcone najpierw w gubernie – białoruskie i litewską – a nas-
tępnie stały się Krajem Północno-Zachodnim Cesarstwa. Głównym założeniem zwolenników 
zachodniorusizmu było uznanie Białorusinów jedynie za grupę etnograficzną narodu ogólnorosy-
jskiego. Zob.: А. Цьвікевіч, Западно-руссизм. Нарысы з гісторыі грамадскай мысьлі на Бе-
ларусі у XIX і пачатку XX в., Мінск 1993.

52 Mowa o wielopłaszczyznowym i niejednoznacznym – szczególnie w kontekście poli-
tyczno-kulturowym – pojęciu „Kresy Wschodnie” stanowiącym element polskiej narodowej 
narracji historyczno-politycznej i będącym bogatym źródłem zarówno mitologii, jak i pamięci 
narodowej.  Zob.: M. Barwiński, Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym. Zarys prob-
lematyki, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 2002, 
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co znamienne – w tym samym kluczu, wykorzystując jako źródło informacji 
na „badany” przez siebie temat Jankę Zdolnika – Białorusina, któremu udało 
się odzyskać swą tożsamość i który dokłada starań, aby innych mieszkańców 
Białorusi, pogrążonych w letargu tutejszości, wyrwać z tego stanu poprzez peł-
nienie posługi nauczycielskiej. Zdolnik to w pewnym sensie alter ego Kupały 
– jest wyrazicielem poglądów autora w kwestii odrodzenia narodowego i wizji 
przyszłości Białorusinów. Określenia „Białoruś”, „Białorusin”, „białoruski” są 
w jego mowie w aktywnym użyciu, z kolei określeń „tutejszość” i „tutejszy” 
używa on tylko w rozmowie z Mikitą Znosakiem, co można uznać za świadec-
two negatywnego postrzegania „tutejszości” przez wartswę inteligencką.

Odpowiadając na zadawane przez zachodniego i wschodniego uczonego py-
tania o charakterze krajoznawczym, etnograficznym i lingwistycznym, Zdolnik 
za każdym razem eksponuje ideę etnicznej, językowej i kulturowej odrębności 
narodu białoruskiego, uzasadniającą domaganie się także odrębności politycz-
nej. Z kolei obaj „для менскай рускай (…) інтэлігенцыі (…) зусім сур’ёзныя 
вучоныя”53 w swych notatkach tworzą wypaczoną wizję białoruskiej rzeczywi-
stości, dokonując symbolicznej zmiany – zastępują język białoruski odpowiednio 
polskim i rosyjskim. Taka zmiana jest znamienna: według Jurija Łotmana, język 
posiada funkcję kreatywną, realizowaną na płaszczyźnie tworzenia własnego 
świata54. Janka Zdolnik w rozmowie z uczonymi używa języka białoruskiego, 
będącego ojczystym zarówno dla niego, jak i dla obu jego rozmówców – po-
sługuje się językiem danej wspólnoty językowej, będącym nie tylko markerem 
przynależności etnicznej, kulturowej, geograficznej, a nawet historycznej jego 
użytkowników, ale także pełniącym funkcję kodu – tworu językowego pasujące-
go do określonej sytuacji komunikacyjnej55. Rozmowa przebiega bez zakłóceń 
– zarówno wschodni, jak i zachodni uczony na poziomie językowym doskonale 
rozumieją Zdolnika. Niemniej, dokonując błyskawicznej analizy zasłyszanych 
odpowiedzi, świadomie przełączają kody językowe, które zawierają wyobraże-
nie o nowopowstałej strukturze wprowadzanej dzięki natychmiastowej ugodzie 

nr 4, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/3791/Barwi%C5%84ski_Folia%20
Geographica_2002.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 15.01.2017].

53 Я. Купала, Тутэйшыя, op. cit., s. 674.
54 Ю. Лотман, Культура и взрыв, [w:] idem, Семиосфера, op. cit., http://royallib.com/read/

lotman_yuriy/semiosfera.html#20480 [dostęp: 15.01.2017].
55 Код, [w:] Словарь социолингвистических терминов, red. В. Ю. Михальченко,  Москва 

2006, http://sociolinguistics.academic.ru/252/%D0%9A%D0%BE%D0%B4 [dostęp: 15.01. 2017].
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i – w przeciwieństwie do języka jako narzędzia umożliwiającego sam akt ko-
munikacji oraz podświadomie kojarzonego z ciągłością historyczną i zawiera-
jącego zarówno „historię”, jak i „kod językowy” – nie zakładają składnika hi-
storycznego56. A zatem przekazywanie informacji funkcjonującej poza pamięcią 
historyczną prowadzi do dewaluacji wartości owej informacji oraz ogranicza jej 
zasięg tematyczno-merytoryczny. 

Funkcjonowanie opozycji „obcy-swój” nie tylko zakłada poznawanie rze-
czywistości poprzez wytyczenie granic między „obcością” a „swojskością”, lecz 
wprowadza także aspekt oceny: zarówno w „swoim”, jak i w „obcym” dostrzega 
się cechy pozytywne i negatywne. Następnie dochodzi do pewnego „wyrów-
nania”, które osiąga się poprzez zrekompensowanie wad „swego” przy równo-
ległej dewaluacji wartości „obcego”. W przypadku zaś tożsamości „tutejszej” 
dochodzi do odwrócenia hierarchii wartości, a próba przezwyciężenia własnych 
kompleksów doprowadza do całkowitej i bezkrytycznej nobilitacji „obcości” 
przy jednoczesnym poddaniu ostracyzmowi „swojskości” z powodu jej rzeko-
mej ułomności. 

Wschodni i zachodni uczony dewaluują i przerabiają pozyskane z odpowie-
dzi Zdolnika informacje – w rezultacie powstaje wizja problematyki białoru-
skiej zupełnie zgodna z wyznawanym prymatem „obcości” jako swego rodzaju 
znaku jakości. Z prowadzonych przez uczonych notatek wynika, że Białorusini 
to niesamodzielna grupa etniczna, a właściwie odgałęzienie – wschodnie bądź 
zachodnie – wielkiego etnosu57; posługują się oni gwarą z dużą domieszką 
niezrozumiałych słów z wielkiego języka wielkiego etnosu – zachodniego czy 
wschodniego58 – zamieszkują Kresy Wschodnie lub Kraj Północno-Zachodni59 
– ziemie, którą bez powodu zwą Białorusią60, i posiadają dosyć mgliste wyobra-
żenie o granicach politycznych swego kraju61. Dla owych uczonych rzeczywiste 
odpowiedzi Zdolnika nie stanowią żadnego przedmiotu zainteresowania – zada-
wanie pytań jest jedynie formalnością, uzyskane zaś odpowiedzi stają się grun-
tem do manipulowania i spekulacji politycznych. 

56 Ю. Лотман, Культура и взрыв, op. cit.
57 Я. Купала, Тутэйшыя, op. cit., s. 636.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Ibidem, s. 637.
61 Ibidem, s. 658, 672–673.
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Bycie tutejszym uniemożliwia dostrzeżenie realności, a jednocześnie po-
zwala zdobywać „odpowiednią” wiedzę na obczyźnie – w pewnych środowi-
skach na Zachodzie albo Wschodzie. Prawdziwe zainteresowanie tak ukształ-
towanych i zaangażowanych „uczonych” wywołuje tylko jedna kwestia: „які 
магнэс болей вас да сябе цягне – усходні ці заходні”62. Mając świadomość 
wielowymiarowości zjawiska „tutejszości”, Kupała ustami Janki Zdolnika, 
odnoszącego się do pytania wschodniego i zachodniego uczonego odnośnie 
wyboru kierunku rozwoju cywilizacyjnego, mówi o konieczności rezygnacji 
z binarnego podziału świata, który w przypadku dylematów tożsamościowych 
Białorusinów należy opisywać jako troisty, składający się z dwóch, w gruncie 
rzeczy tożsamych, biegunów „obcości” i zupełnie innej opcji, narodowej – na 
razie będącej „tutejszością”:

ЯНКА. Трэ было, цётачка, сказаць, што ні той, ні сёй, а тутэйшы. 
ГАНУЛЯ. Я так і падумала, але не сказала, бо пабаялася, што не патраплю 
вучоным па-вучонаму адказаць63.

W kontekście takich rozważań wydaje się niezbędnym powstrzymanie się 
od opisywania wspomnianej „tutejszości” jako opcji pośredniej, bowiem ta-
kie jej postrzeganie – charakterystyczne zresztą zarówno dla szerokiego kręgu 
odbiorców białoruskich, jak i dla przedstawicieli określonych kręgów społecz-
no-politycznych na Zachodzie i Wschodzie – doprowadza do dewaluacji i nie-
dowartościowania białoruskiej „swojskości”, zepchnięcia białoruskiej kultury 
i tradycji narodowej na margines, stygmatyzowania jej jako kultury peryferii. 
Takie niebezpieczne tendencje ukazane zostały przez Kupałę na przykładzie 
Wschodniego i Zachodniego uczonego, którzy poprzez pseudonaukowe uwie-
rzytelnianie „tutejszości” jako stanu przejściowego tożsamości, skazanej na osta-
teczne przyłączenie się do jednego z biegunów – wschodniego czy zachodniego 
– usiłują udowodnić racje obcych Białorusinom elit, reprezentujących poglądy 
o charakterze szowinistycznym. Tego niebezpieczeństwa jest świadom Janka 
Zdolnik, mówiący do Mikity Znosaka: „Бо вы ад гэткіх вучоных чэрпаеце 
сабе ўдзяткадайны клёк для падтрымання сваіх рэгістратарскіх кар’ераў 
у тутэйшым краі”64. 

62 Ibidem, s. 685.
63 Ibidem.
64 Ibidem, s. 659.
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Postulaty oparte na ideowości reprezentowanej przez uczonych, pojawia-
ją się także w wypowiedziach Znosaka. Chciałby on na przykład wprowadzić 
„адзін непадзельны рускі язык”65, a także podważa autentyczność białoruskie-
go jako języka odrębnego i posiadającego długą historię: 

МІКІТА. (…) Не маючы што рабіць, інтэрнацыянальная інтэлігенцыя 
выдумала гэты нейкі нацыянальны беларускі язык, а вы хацелі б заставіць 
нас, руска-ісціную тутэйшую, меджду протчым, інтэлігенцыю, сушыць 
над ім свае апошнія мазгі. (…) пане беларус, мне ваш (з націскам) „дэмо-
кратычны” язык непатрэбен, калі я маю свой, меджду протчым, мацярынскі 
рускі язык66.

Niemniej tzw. „ideowość” i nieprzemożna zdolność do konformizmu Mikity 
Znosaka staje się świadectwem degradacji, wynarodowienia dokonującego się 
pod wpływem głównie zewnętrznych czynników oraz rezygnacji z tradycyjnego 
systemu wartości, dewaluacji najlepszych cech charakteru narodowego Białoru-
sinów: gościnności, otwartości, tolerancji etc.67. Kupała demaskuje zagrożenia, 
jakie dla procesu budowania tożsamości narodowej Białorusinów niesie ze sobą 
tutejszość: niechęć wobec własnej kultury, nieumiejętność rezygnacji z wpojo-
nych przez obcą szkołę i władzę wartości, brak szacunku dla rodzimej tradycji 
prowadzą do tragicznych następstw zarówno w wymiarze jednostkowym, jak 
i ogólnonarodowym.

65 Ibidem, s. 675.
66 Ibidem.
67 Zob. Дз. Клябанаў, Асаблівасці ўспрымання трагікамедыі Я. Купалы „Тутэйшыя” 

ў працэсе вывучэння беларускай літаратуры ў Польшчы, [w:] Актуальныя праблемы па-
ланістыкі 2009, Мінск 2009, s. 143–152.
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Various meanings of „tutejšaść” in the works of Janka Kupala  
(selected aspects) 

During several centuries, Belarus was a part of a multinational state, so the Belarusian culture 
has been developing and functioning in the rather unfavorable conditions. As a  result, the 
development of both the consciousness and the ethno-national identity of the Belarusians, 
slowed down. In parallel, the linguistic, cultural and national complexes were forged. Those 
complexes are expressed by the word „tutejšaść” which refers to a specific type of identity that 
depends primarily on the geographical factor and, at the same time, denotes a peculiar form of 
linguistic and cultural opposition. In his work, Janka Kupala attempts to show various aspects of 
„tutejšaść”. In his early poetry, Kupala underlines the positive meaning of „tutejšaść”, as a symbol 
of local identity. However, in his later works the writer also indicates that such a mentality and 
world outlook have become a threat to the forming process of the modern Belarusian national 
identity.

Keywords: „tutejšaść”, national dilemmas, identity building, cultural complex, nationalization

Праявы „тутэйшасці” ў творчасці Янкі Купалы  
(выбраныя аспекты) 

На працягу некалькіх стагоддзяў беларускія землі ўваходзілі ў склад шматнацыянальных 
дзяржаў, таму беларуская культура склалася і функцыянавала ў адмысловых, хутчэй 
неспрыяльных умовах. У выніку адбылося запаволенне працэсаў развіцця свядомасці і 
этнанацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. Адначасова, фармаваліся моўныя, культурныя 
і нацыянальныя комплексы. Гэтыя комплексы знайшлі адлюстраванне ў „тутэйшасці” – 
базаванай перш за ўсё на геаграфічным фактары спецыфічным тыпе ідэнтычнасці, што 
з&#39;яўляецца своеасаблівай формай моўнай і культурнай апазіцыі. Янка Купала ў сваіх 
творах спрабуе паказаць розныя аспекты „тутэйшасці”: у ранняй паэзіі акцэнтуе ўвагу на 
станоўчым яе значэнні, звязаным з мясцоваю ідэнтычнасцю. Тым не менш, у пазнейшых 
творах Купала паказвае, што такі тып мыслення, успрымання свету і сябе ў свеце стаў 
пагрозаю для працэсу фарміравання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці.

Ключавыя словы: „тутэйшасць”, нацыянальныя дылемы, працэс будавання свядомасці, 
культурныя комплексы, паўстанне нацыі
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Своє, чуже, відчужене:  
Київ 1920-х у пошуках культурної ідентичності  

(на матеріалі архіву Юрія Меженка)

Революція – це не барикада, а стан духу.  
Хосе Ортега-і-Гассет

Київ 1920-х був однією з точок турбулентності на європейській карті 
першої чверті ХХ століття. Загальний історичний ландшафт того часу ви-
значали політичні пертурбації, розпад імперій та народження нових держав 
і політичних устроїв, епохальні наукові відкриття, здобутки та розчаруван-
ня, зміни і співіснування різних філософських парадигм. Поняття револю-
ції переконливо ввійшло до актуального словника не лише на позначення 
конкретної історичної події (чи ряду подій), а й ситуації загалом – недарем-
но Юрій Меженко, один із найвидатніших українських інтелектуалів того 
часу, роблячи огляд української книги за 1917–1926 роки, називає увесь 
цей період „часом революції”1. Його розуміння революційної ситуації не 
зводиться до політичного підходу – йдеться про певний стан культури і 

1 Ю. Меженко, Українська книга часу революції 1917–1926 рр.: доповідь, Інститут 
літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, ф. 191, од. зб. 240.
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колективної свідомості, що спонукає окремих особистостей до творчості, 
непередбачуваності та самовираження. Не час, а межичасся, коли теперіш-
нє важко окреслити, однак саме від нього залежать минуле і майбутнє. 

Пізніші дослідники ввели на означення такого стану поняття інтерреґ-
нум. За словами Антоніо Ґрамші, йдеться про ситуацію, коли „старе умирає, 
а нове не може народитися”2. Моніка Костера додає необхідні уточнення, 
окресливши його як „перехідний період непередбачуваної протяжності, 
якому притаманна фундаментальна невизначеність і численні невирішальні 
питання”3. Сьогодні, однак, це поняття пов’язують насамперед з іменем Зи-
ґмунта Баумана і його твердженням, що „інтерреґнум – це ситуація, у якій 
старі способи й засоби уже втрачають свою дієвість, а нові, ефективніші 
способи й засоби все ще перебувають у процесі становлення, – і вона має 
свої часові, тобто «діахронні», як і просторові, тобто «синхронні», виміри”4. 

Для Юрія Меженка таким особливим часом і простором став Київ дру-
гого-третього десятиліття ХХ віку, з тою лише різницею, що невизначеність 
він сприймав насамперед як нагоду й можливість. Повернувшись 1918 
року до Києва з Москви (відповідне рішення визріло ще роком раніше), де 
він здобув гуманітарну освіту на слов’янсько-російському відділенні істо-
рико-філологічного факультету Московського університету, Меженко ди-
вився на місто як на місце для розбудови інституцій, формування смислів 
і закорінення традицій, – іншими словами, як на підставу й умову творен-
ня модерної української ідентичності. Власне, поверненням його приїзд 
можна назвати досить умовно: ніколи раніше Юрій Олексійович Іванов 
(справжнє прізвище) не мешкав у Києві, його знайомство з містом обме-
жувалося кількома короткотривалими приїздами разом із мамою, головно 
задля відвідин місцевих лікарів. Народився він у Харкові, звідки родина 
невдовзі переїхала до Чернігова. У 1912 році Юрій (Георгій, як вказано 
у його „Записі студента”) розпочав навчання у Москві, ставши одним із 
найуспішніших студентів, про що свідчать екзаменаційні оцінки – всі без 
винятку „весьма удовлетворительно”. Вихований у російськомовній сім’ї5, 

2 А. Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, London 1971, s. 556.
3 Z. Bauman, I. Bauman, J. Kociatkiewicz, M. Kostera, Management in a Liquid Modern 

World, Cambridge 2015, s. 6. 
4 Ibidem, s. 17.
5 Цікаві свідчення про мовний вибір і самоідентифікацію містить лист Меженка до 

Ольги Готт від 22 серпня 1923 року, де він зазначає: „(…) до сего времени только отцу и ма-
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вивчений у столичному імперському університеті, він вирішує пов’язати 
власну долю і професійну діяльність саме з Києвом – містом, яке на зламі 
1910-х – 1920-х років бачиться йому одночасно як місце для історії і як міс-
це поза історією. З одного боку, тут „все може статися”, тут відбуваються 
нові й непередбачувані події. З іншого, становище „поза історією” означає, 
що минуле не має вирішального впливу на тепершнє, історія твориться як 
„ще не бувале”6, перебіг і наслідки цих подій – вірить Меженко – залежать 
насамперед від „діячів”. Саме це відчуття ваги конкретного моменту й ін-
дивідуального вибору спонукає його розпочати щоденникові записи 1919 
року словами: „Все складається так, що коло моїх знайомих все складаєть-
ся з осіб, про більшість яких колись згадуватимуть”7. 

Щоправда, уже через кілька сторінок ця Лірична балаканина, або що-
денник Юра Меженка уривається – до послідовного фіксування подій 
і думок він повернеться згодом, у Ленінграді, куди змушений буде виїхати 
з України після десятиліття відданої праці на посадах очільника Націо-
нальної (згодом – Всенародної) бібліотеки та Головної книжкової палати, 
директора Українського наукового інституту книгознавства і головного 
редактора часопису „Бібліологічні вісті”, не кажучи вже про численні лі-
тературознавчі, театрознавчі і мистецькі зацікавлення й ініціативи. Проте 
Київ залишить у його біографії непозбувний слід – зрештою, так само, як 
і Меженко в історії міста. 

Присутність Меженка в літературному середовищі Києва помітили ще 
сучасники. Першим появу нового критика й теоретика літератури з „оригі-
нальними критичними методами, своєрідною думкою і широким розумін-
ням мистецтва”8 відзначив 1920 року Яків Савченко, назвавши ім’я Юрія 
Меженка поряд з іменами Миколи Зерова, Бориса Якубського та Павла Фи-
тери я писал по московски”; сам же лист він починає українською з наступним поясненням: 
„Мій славний любий друже! Обращаюсь к тебе по украинськи т. к. слова его звучат для 
меня мягче и интимнее” (Ю. Меженко, Листи до О. О. Готт: 22.XIII.–5.IX.1923, Інститут 
літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, ф. 191, од. зб. 1039). А чотирма роками раніше Меженко 
зробив такий щоденниковий запис: „...я не умію повно висловлюватись, почуваю себе иноді 
обмеженим мовно і значить треба вчитись, студіювати мову. Гадаю що ще не один рік при-
йдеться мені займатись вивченням мови” (Ю. Меженко, Лірична балаканина, або щоденник 
Юра Меженка: 1919, 1921–1926, Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, ф. 191, од. зб. 
312 (запис від 29 червня 1919 року)).

6 Ю. Меженко, Є в світі люде… (Про творчість В. Кобилянського), „Гроно” 1920, s. 68.
7 Ю. Меженко, Лірична балаканина…, op. cit. (запис від 22 червня 1919 року).
8 Я. Савченко, Сучасна українська критика, „Мистецтво” 1920, nr 1, s. 54.
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липовича. У 1924 році Зеров в огляді літератури за минулий рік зарахував 
Меженка до табору формалістів9; близький до нього Кость Копержинський, 
який 1927 року називає Меженка представником формально-поетикально-
го методу10; на його естетизм роком раніше звертає увагу Андрій Ковалів-
ський11. Приблизно тоді ж починається ідеологічна критика його праць, яка 
згодом переростає у відверте цькування12. 

Ім’я Меженка зринає в роботах західноукраїнських та діаспорних лі-
тературознавців. Ярослав Гординський називає його „творчим ідеологом” 
українського символізму13, а Володимир Міяковський характеризує як 
видатного організатора літератури та поборника індивідуалізму14. Юрій 
Лавріненко ставить Меженка в один ряд із Миколою Зеровим та Олексан-
дром Білецьким, вважаючи його співтворцем (поряд із Павлом Тичиною 
та Лесем Курбасом) українського варіанту світового символізму15. На есте-
тичних аспектах Меженкового підходу до літератури і його участі у групі 
„Гроно” наголошує Петро Кізко16, динаміку зацікавлень літературознавця 

9 М. Зеров, Українська література в 1923 році, „Нова громада” 1924, nr 17, s. 29–30.
10 Див.: К. Копержинський, рец. на кн.: Білецький, Леонід, Основи літературно-науко-

вої критики: Спроба літературно-наукової методології. Т. 1. Впровід: (Розвиток українсь-
кої літературно-наукової критики. Кн. 1), Прага 1925, „Україна” 1927, nr 5, s. 151.

11 А. Ковалівський, З історії української критики, Харків 1926, s. 99.
12 Як свідчить Ярослав Дашкевич, „проти Меженка у 1931–1934 роках було написано 

набагато більше, ніж проти будь-якого іншого обпльованого діяча української радянської 
культури, навіть з категорії тих, яким безпідставно чіпляли ярлик „ворога народу”. Проти 
академіка М. Грушевського не було написано стільки!” (Я. Дашкевич, Нескорений лицар 
української книги, „Слово і час” 1992, nr 6, s. 17). Той же дослідник в іншій публікації зазна-
чає: „Заздрили його науковій сумлінності й організаційним талантам, йому не прощали 
європейської освічености й скептичної усмішки, його звинувачували в богемному способі 
життя…, а найбільше цькували за гордість і принциповість, що не дозволяло Меженкові йти 
на так звану самокритику” (Я. Дашкевич, Юр Меженко, „Український вісник” 1988, nr 7, 8, 
9–10, s. 440).

13 Я. Гординський, Літературна критика підсовєтської України, Львів–Київ 1939, 
s. 12–13.

14 В. Міяковський, Юрій Меженко (літературна сильвета), [w:] Ю. Лавріненко, Роз-
стріляне відродження. Антологія: 1917 – 1933: Поезія – проза – драма – есей, Париж 1959, 
s. 789.

15 Ю. Лавріненко, Першорядний поет у дзеркалі першорядного критика: До 80-ліття 
народження Євгена Плужника і 10-ліття смерти Юрія Меженка, „Сучасність” 1978, 
nr 7–8, s. 114.

16 Див.: П. Кізко, Літературні організації в Україні та їх ліквідація, Лондон 1967, 
s. 914–920.
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(від символізму до формалізму та нарешті європеїзму) прослідковує Богдан 
Кравців17. Про зміни літературних поглядів Меженка на проблему індиві-
дуалізму говорить Агапій Шамрай18, а Микола Глобенко згадує про Межен-
ка серед тих, хто прийняв ідеї психологічної школи Олександра Потебні19.

Серед видань радянської доби вирізняються праці Василя Півторадні20 
та Леоніда Коваленка21, де теоретичні погляди Меженка проаналізовано чи 
не найґрунтовніше. Згадки про Меженка-символіста знаходимо у Миколи 
Неврлого22 та Ніни Бєляєвої23. Ярослав Дашкевич вважає його теоретиком 
„Музагету” та „Грона”24, а Андрій Кравченко характеризує як борця супро-
ти соцреалістичної міфологізації літератури25. У післярадянській двотомній 
Історії української літератури ХХ століття Меженка визнано таланови-
тим критиком, представником „нового символізму”, наближеного до екс-
пресіонізму. Крім того, основними акцентами в його теоретичних поглядах 
названо індивідуалізм, інтелектуалізм, увагу до національного чинника 
в літературі й водночас – інтерес до європейських літератур26. З нагоди 
різних ювілеїв з’являлися також публікації Бориса Антоненка-Давидови-
ча, Федора Сарани, Ярослава Дашкевича, Григорія Кочура, Надії Стріше-
нець. На особливу увагу заслуговують дві статті Володимира Дорошенка, 
що містять розгляд Меженкових теоретичних та літературно-критичних 

17 Б. Кравців, Українське літературознавство 1917–1937, „Українське літературознав-
ство”, Мюнхен 1989, nr 3, s. 247.

18 А. Шамрай, Українська література, „Українське літературознавство”, Мюнхен 1989, 
nr 3, s. 148–149.

19 N. Hlobenko, History of the study of Ukrainian literature, [w:] Ukraine. A Concise Encyclo-
pedia, t. 1, red. V. Kubijovyc, Toronto 1963, s. 967.

20 Див.: В. Півторадні, Українська література перших років революції, Київ 1968, 
s. 26–57.

21 Див.: Л. Коваленко, Статті та нариси, red. Н. Калениченко,  Київ 1987, s. 74–113.
22 М. Неврлий, Українська радянська поезія 20-тих років: Мікропортрети в художніх 

стилях і напрямах, Київ 1991, s. 68.
23 Н. Бєляєва, „Музагет”: про традиції символізму в журналі, „Слово і час” 1990, nr 1, 

s. 30.
24 Я. Дашкевич, Юр Меженко, op. cit., s. 435.
25 А. Кравченко, Журнальна критика 20-тих років: тенденції, методології, [w:] 20-ті 

роки: літературні дискусії, полеміки: Літературно-критичні статті, red. В. Дончик, Київ 
1991, s. 175–183.

26 Історія української літератури ХХ століття: у 2-х т., кн. 1: 1910–1930-ті роки, red. 
В. Дончик, Київ 1994, s. 17–18.
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праць27. Авторка цих рядків присвятила літературознавчій діяльності Ме-
женка 15 наукових публікацій, а в 2000 році захистила на цю тему канди-
датську дисертацію28.

Російський дослідник Євгеній Соколінський описав біографію та діяль-
ність Меженка у монографії Ю. О. Меженко: бібліограф на вітрах істо-
рії29, докладно висвітливши, зокрема, період його роботи у Державній пу-
блічній бібліотеці ім. М. Є. Салтикова-Щедріна у Ленінграді (1935–1945). 
В Україні дослідженням бібліографічної діяльності Меженка тривалий 
час займається Надія Стрішенець30. 1991 і 1993 року вийшли два видан-
ня, присвячені (перше – частково) діяльності Юрія Меженка31, однак най-
повнішим бібліографічним виданням на сьогодні є книга Юрій Олексійо-
вич Меженко (1892–1969): матеріали до біографії32. З вагомого корпусу 
Меженкової епістолярії слід вирізнити збірки Листи Юрія Меженка до 
львів’ян (1923–1969)33 та Листування Юра Меженка з Ярославом Дашке-
вичем (1945–1969)34. 

Нарешті, 20 квітня 2012 року Національна академія наук України, На-
ціональна наукова бібліотека України імені В. І. Вернадського та Асоці-
ація бібліотек України провели спільними зусиллями наукову конферен-
цію „Юрій Меженко і розвиток бібліотекознавства, бібліографознавства, 
книгознавства: до 120-річчя з дня народження”, матеріали якої вийшли 

27 В. Дорошенко, Юрій Меженко – естетик, теоретик літератури, „Збірник Харків-
ського історико-філологічного товариства: Нова серія”, Харків 1994, t. 3, s. 99–108; В. Доро-
шенко, Українські письменники 1920-х років у критиці Юрія Меженка, „Збірник Харківсь-
кого історико-філологічного товариства: Нова серія”, Харків 1995, t. 5, s. 107–118.

28 Див.: О. Галета, Юрій Меженко – літературознавець: Автореферат дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львів 2000.

29 Е. Соколинский, Ю. А. Меженко: Библиограф на ветрах истории, Санкт-Петербург  
1998.

30 Н. Стрішенець, Бібліографічна спадщина Юрія Меженка, Київ 1997.
31 М. Гуменюк, Біля джерел української радянської бібліографії, red. Л. Ільницької, Київ 

1991; Е. Королевич, Український бібліограф Ю. О. Меженко (1892–1969): Біобібліографічний 
нарис, Київ 1993.

32 Юрій Олексійович Меженко (1892–1969): Матеріали до біографії, red. Т. Ігнатова, 
Н. Козакова, Н. Стрішенець, Київ 1994.

33 Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923–1969), red. М. А. Вальо, Львів 2002.
34 Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–1969), red. Р. Дзюбан, 

Г. Сварник, Львів 2009. 
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окремим виданням35. Однак, щойно протягом останнього року його неаби-
який за обсягом архів, переданий на зберігання до Інституту літератури ім. 
Т. Шевченка НАН України, після належного опрацювання відкрили для 
роботи дослідників. Зібрані там матеріали дозволяють по-новому погля-
нути на історичні та біографічні обставини, наукові пошуки і внутрішні 
переживання непересічного інтелектуала ХХ століття, чия доля безпосе-
редньо пов’язана з Києвом як містом, покликанням і нагодою. Ці матеріали 
засвідчують, що не тільки історія „має місце”, а й кожне місце має історію, 
є завжди й необхідним місцем зустрічі. 

Першим вибором і витвором Юрія Іванова на дорозі до зустрічі з істо-
рією стало власне ім’я: він повертається до Києва з паспортом на прізви-
ще Меженко – промовистим свідченням про переживання й усвідомлення 
власного становища як перебування на межі, у своєрідній межовій ситуації, 
коли кожна дія має вирішальне значення й резонанс36. Зі зміною прізвища 
Меженко змінює також мову – за нечисленними винятками, свої публікації 
та приватні записи він провадить українською, хоча й переймається при 
цьому її постійним вдосконаленням. Навіть вимушений переїзд до Ленін-
града не змінює його мовної ідентичності, незалежно від предмета опису 
– чи йдеться про дитячі спогади, чи про бібліотечну працю у блокадному 
Ленінграді. Зі спогадів Меженка 1937 року довідуємося про те, як почина-
лося формування його власної культурної географії, у центрі якої виявився 
саме Київ. Згадуючи свої ранні роки, він занотовує:

(…) ціла наша родина перебралася до Чернігова, невеличкого затишного 
провінціяльного міста з патріярхальним побутом і разом з тим близького до 
Києва, що значно підіймало його культурні смаки й стремління, бо звичайно 
раз у раз інтелігенція чернігівська користувалася прекрасним пароплавним 
шляхом Десною, чудесною українською річкою, яка від Ч[ернігова] до 
Києва тече розлогими луками і дає можливість за одну ніч спокійної 
подорожі доїхати до Києва, який в Чернігові всіма відчувався як справжня 
столиця. З Києва приїздили артисти на концерти, київською газетою в першу 

35 „І тільки незмінна книга…”: збірник статей до 120-річчя від дня народження Юрія 
Олексійовича Меженка (1892–1969), red. Н. Стрішенець, Київ 2013. 

36 Своєму імені й покликанню він залишався вірним протягом усього життя, а 1961 
року в листі до Павла Жура написав іронічну автоепітафію: „Тут заспокоївся той, кого звали 
Юром Меженком. З нього міг вийти бабій, п’яниця і навіть музика. Доля ж скарала його за 
гріхи – яких він і сам не знав. Розум забрала його і він став мандрівним бібліографом” (Цит. 
за: Е. Соколинский, Ю. А. Меженко, op. cit., s. 203.).
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чергу задовольнялися культурні й політичні інтереси, з Києва привозилися 
моди, виписували книжки й ноти, до київських лікарів їздили лікуватися, 
до київського університету йшла найбільша частина молоді. Впливи 
Петербурга й Москви доходили значно пізніш і відчувала їх група урядовців 
губерніяльного міста, а не ціле населення37.

Звісно, відповідні узагальнення – робота дорослої свідомості та уяви, 
але в основі пізніших висновків лежать емоційні дитячі враження від пер-
шого знайомства з великим містом, потенційним мегаполісом, що вирізня-
лося структурою, способом життя і ритмом:

Ця ж хоровитість моя спричинилася до того, що змалечку почали мене 
возити до київських лікарів. Двічі на місяць мати їздила зі мною до київ-
ських світил, які оглядали мене, приписували безліч рецептів, а здоров’я 
не поправлялося. З цими поїздками зв’язані у мене перші вражіння від 
великого гарного рухливого міста. Я тоді починав розуміти, що життя не 
вкладається в тихі, затишні вулиці провінційного одноповерхового міста. 
Таким чином ці поїздки до Києва, хоч які вони були коротенькі – лиш 
один день від ранішнього до вечірнього потяга – вносили багато нових хоч 
би й зорових образів. Нічна поїздка у вагоні, пересадка уночі на станції 
„Крути”, рух великого міста, чудесні вулиці, великі крамниці, височенні 
будинки – все це від перших вражінь досі через 40 років згадується як щось 
свіже й незвичайне38.

Обираючи Київ як своє власне місце, Меженко трактує його найпер-
ше як поле для діяльності, як засновок для створення нової української 
культурної ідентичності, орієнтованої на модерність та урбанізм. Однак 
міська інфраструктура та соціальне середовище – лише передумова для пе-
ретворення на культурний та інтелектуальний центр. Із тогочасних записів 
Меженка можна легко відтворити його власну програму такого перетво-
рення, яка передбачала створення Національної бібліотеки як акт усвідом-
лення і матеріального втілення культурної традиції, розробку видавничої 
та перекладацької програми, розвиток освітньої системи (зокрема, укра-
їномовного шкільництва), а також організацію літературно-мистецьких 
угруповань та осередків і заснування літературної та наукової періодики. 

37 Ю. Меженко, „Мабуть і справді зарано людині...”: Мемуари, розпочаті 1 січня 1937 
року, Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, ф. 191, од. зб. 21 (запис від 1 січня 1937 
року).

38 Ibidem.
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Власні зусилля він спрямовував дослівно у кожному з цих напрямків. Ме-
женко надає рекомендації видавництвам, працює як літературний критик 
і теоретик, відгукується розлогими критичними публікаціями на літератур-
ні дебюти Павла Тичини, Миколи Хвильового, Євгена Плужника; перекла-
дає, пише літературознавчі дослідження про іншомовних авторів; виступає 
з лекціями на бібліологічну й літературну тематику; відіграє ключову роль 
у заснуванні літературного угруповання „Музагет” і підготовці одноймен-
ного альманаху39, засновує й редагує часопис „Бібліологічні вісті”. Аби 
зрозуміти роль Меженка у формуванні мистецько-інтелектуального сере-
довища Києва 1920-х років, досить згадати, що його публікації здіймають 
дискусію довкола формалізму 1923 року, а 1925 р. саме він своїм висту-
пом відкриває відомий диспут про Європу та „Просвіту”. На фотографії 
1923 року бачимо Меженка у середовищі київських і харківських митців: 
М. Рильського, М. Хвильового, М. Йогансена, Г. Михайлова, М. Вериків-
ського, Н. Романовича, М. Могилянського, В. Еллана-Блакитного, С. Пи-
липенка, П. Тичини, П. Филиповича, Д. Загула, М. Зерова, М. Драй-Хмари, 
Г. Косинки, В. Сосюри, Т. Осьмачки, В. Кулика, М. Івченка. Однак, справою 
життя для нього стала організація Національної бібліотеки, налагодження 
надходження обов’язкового примірника усіх видань, що з’являлися в Укра-
їні, впровадження сучасної класифікаційної системи, створення й нарощу-
вання проекту „Україніка”. 

У Вступній лекції до бібліотечних курсів в місяці лютому 1920 року 
Меженко виклав власне бачення національного бібліологічного проекту 
і розуміння ролі й значущості бібліотеки для самоідентифікації культурної 
спільноти: 

Вартість бібліотеки не рівняється сумі вартостей тих книжок, що її 
складають, вона значно більша. Книжка в бібліотеці, стаючи частиною 
планового підбору, набуває більшого значення, ніж яке вона мала при 
самостійному існуванні. Вона стає більш активною і більш зрозумілою40. 

39 Як засвідчують архівні матеріали, Меженкові належить авторство програмної статті, 
вміщеної у першому випуску альманаху „Музагет” (Див.: Ю. Меженко, „До Музагету”: 
передмова-звернення до журналу „Музагет” (1919, № 1–3), Інститут літератури ім. 
Т. Шевченка НАНУ, ф. 191, од. зб. 56).

40 Ю. Меженко, Вступна лекція до бібліотечних курсів в місяці лютому 1920 року, 
Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, ф. 191, од. зб. 244.



118 Олена Галета

Про значення для Меженка особистої бібліотеки, навіть у час еконо-
мічної розрухи та зруйнованих повсякденних практик, свідчить документ, 
виданий Київським губерніальним відділом народної освіти УРСР 8 серп-
ня 1920 року для пред’явлення у Жилвідділ для вивезення „власних речей” 
завідуючого бібліотечною секцією та голови Книжної палати Губнаросві-
ти Іванову-Меженку (як вказано в документі). Увесь перелік складаєть-
ся з „одежи літньої та зимньої, білизни носильної та постільної, постелі 
і бібліо теки в 1150 книжок”41. 

Слід визнати, що під час свого перебування в Києві (а це понад 10 років) 
Меженко не веде постійних щоденникових записів – або ж вони не зберег-
лися, бо, як стверджує Меженко у листі до Федора Максименка від 17 січня 
1958 року, саме ця частина архіву була спалена у Харкові42. Про Меженкове 
ставлення до міста довідуємося зі щоденника 1944 – початку 1945 років, 
який він веде у Ленінграді. Саме в цей час визріває його мрія знову переїха-
ти до Києва й очолити Бібліотеку Академії наук України. Україну Меженко 
усвідомлює як власну батьківщину, котру вимушено покинув, але не забув: 

Я хочу на Україні жити, хочу для України працювати, але хочу бути там не 
урядовцем, а науковим співробітником. Хочу зробити для України не менше, 
як я зробив і роблю для Росії. Це не тільки моє право, ба навіть обов’язок не 
лише перед собою, а й перед Батьківщиною43. 

Професійне середовище, у якому Меженкові доводиться працювати 
у Ленінграді, він аж ніяк не сприймає як чуже – навіть більше, відчуває 
власну причетність до його формування: „Маю признатися, що найважче 
мені буде розривати з роботою. Я її утворив, я її розвивав і дав для неї 
перспективи. Це для мене так само рідним стало, як УНІК, як Бібліологічні 
вісті, як все те, що я в свій час мав покинути в Києві”44. Разом з ленінград-
ськими колегами Меженко пережив труднощі блокади, він цінував їх як 

41 Київський губерніальний відділ народної освіти УРСР: До Жилвідділу, Інститут 
літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, ф. 191 (8 серпня 1920 року).

42 Див.: С. Білокінь, Повсякденні турботи повоєнних книгознавців: за листуванням 
Федора Максименка, [w:] Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка, 
Львів 2008, s. 236.

43 Ю. Меженко, Щоденники: 1942–1957, Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАНУ, 
ф. 191, од. зб. 314 (запис від 12 жовтня 1944 року).

44 Ibidem (запис від 27 жовтня 1944 року).
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фахівців-бібліографів, однак доцільність власної праці вимірював іншим 
критерієм:

Я хочу померти на батьківщині, як людина, яка зробила для свого народу 
щось корисного. Щоправда, не з моєї вини я мав покинути Україну. Колись 
напишу свої мемуари й покладу їх до рукописного відділа нац. біб-ки 
України. Така бібліотека буде. Я повинен її утворити45. 

У завершальному реченні йдеться, власне, не стільки про останню 
волю людини, яка пережила важкі випробування, скільки про усвідомлене 
покликання і життєву мету. 

Після двох місяців не тільки мрій, а й активних дій щодо переведення у 
Київ Меженко робить запис у щоденнику, підсумовуючи свої роздуми і гли-
боку внутрішню роботу самоусвідомлення: 

10 років прожив у Ленінграді, а не став він мені до кінця рідний. 13 років 
живу поза Києвом, а він ще й досі иноді уві сні ввижається. Теоретично 
я прекрасно розумію, що кінець кінцем це все є єдина радянська країна, для 
якої я працюю, але це розумом, а почуттями – вся ніжність моя для України. 
Тут в Л[енінгра]ді працюю добре, бо люблю свою працю, люблю своє діло, 
а там працював і працюватиму цілим серцем, бо не тільки діло люблю, а все, 
що є навколо, є рідне, своє, для нього живу й ним живлюся. Це очевидно і є 
те, що звуть ліричний патос у роботі46. 

Людина-інтелектуал, звиклий керуватися у своїх діях насамперед ро-
зумом, Меженко зізнається собі в емоційному зв’язку з Києвом – це усві-
домлення не зупиняє його, а навпаки, спонукає до ще активніших зусиль 
для прискорення переїзду й отримання бажаної посади. „Єдина радянська 
країна” ділиться для Меженка на свій і чужий простір, своє і чуже середо-
вище – воно не обов’язково вороже, але неуникно інше:

…Коли я виїздив у 1931 році з Києва, там за мною сумували справжні 
близькі люди. І не двоє. То були друзі, і вони залишилися ними. Щоправда, 
не всі, далеко не всі вони у Києві. Але не в тому справа. Тут я прожив 10 
років і маю самих лише Бєляєвих. В чому річ?.. Чи не в тому причина, що 
я, по суті, людина зайшла. Ну фахівець, ну непоганий, ну потрібний, ну 
приємний – але при всьому тому чужий47.

45 Ibidem.
46 Ibidem (запис від 24 грудня 1944 року).
47 Ibidem (запис від 20 січня 1945 року).
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Безпосередня зустріч з Києвом упевнює Меженка в його побоюваннях: 
місто лежить у руїні, і мова не тільки про будівлі, а й – якщо не насамперед 
– про людей, середовища, стосунки. На початку 1945 року він занотовує: 

...Але спочатку про Київ. Зруйнований він страшенно. Центру нема. Я вийшов 
на Думську площу, щоби іти на Інститутську, і не знайшов її. Купи сміття, 
рештки мурів, поміж горами битої цегли й руїн проходи, тротуарів нема. 
На Хрещатику чітний бік вже більш-менш упорядкували... Роботи йдуть не 
дуже швидко. Працюють виключно німці-бранці. Працюють паршиво, явно 
неохоче. Вони нічого не будують, лише розбирають, розвозять і розносять 
всі ці купи... Вражіння від руїн гнітюче. Я йшов Хрещатиком і насправді 
плакав. Чудесні затишні кутки старого Києва загинули назавжди. Для мене 
це те ж саме, що смерть близької людини. Скільки таких смертей принесло 
життя!48 

Однак Меженко не відступає від свого задуму-мрії і після повернення 
до Ленінграда й далі клопочеться про остаточний переїзд. 

Схоже, віддаль від міста, яке він сприймає як власне місце у житті, спо-
нукає його до розлогіших рефлексій, до яких залучені і розум, і чуття. З од-
ного боку, Меженко свідомий всієї складності ситуації: 

Поки хворію, багато міркую про майбутню київську роботу. Ой, як важко 
мені там буде. Звичайно, я тут всім кажу, що я певен в максимальній 
підтримці згори, з верхніх сфер. Але я розумію, що це буде більше на словах. 
Як прийде до діла, то ані людей, ані грошей мені не даватимуть і доведеться 
зі всім цим воювати, все самому виборювати49. 

З іншого, він дозволяє собі ідеалізувати, створювати Київ як місто уяви 
– зрештою, цей проект передбачав втілення коштом власних зусиль: 

Втомився і мені здається, що у Києві буду відпочивати. Звичайно, тільки 
здається, бо чудесно розумію, що роботи там буде більше, як тут. Та й робота 
буде важчою; треба буде звикати до нових людей, до нових обставин. Я зараз 
ідеалізую своє майбутнє життя у Києві. Я не можу забути, як добре мені 
працювалося там до 1930 року включно, і як порівнюючи легко жилося50.

Час, проведений у Києві, був насправді не таким уже й безхмарним. 
Меженкові довелося долати злидні, холод і, зрештою, наростання ідеоло-

48 Ibidem.
49 Ibidem (запис від 15 лютого 1945 року).
50 Ibidem (запис від 1 квітня 1945 року).
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гічної критики на власну адресу, що привело до усунення його від керівни-
цтва Всенародною бібліотекою, Книжковою палатою і згодом УНІКом (усі 
інституції він міг би назвати бодай почасти власними витворами). Однак, 
перспективу Меженко оцінює не тільки за кількістю власних зусиль і якіс-
тю об’єктивних обставин: 

Зараз всіма думками я вже в Києві, хоч ще й не зовсім певен, чи там буду. Вже 
міркую про те, як почну організовувати бібліотеку, які почну запроваджувати 
порядки, як буду складати плана нового будинка. Я розумію, що роботи там 
буде більше, як тут, і буде вона й важчою, й складнішою, але разом з тим 
мені здається, що я в Києві відпочиватиму більше, як тут51. 

Початок своєї роботи у Києві Меженко відзначає словами: „Починаєть-
ся важке, але прекрасне відбудовче життя”52. Зрештою, тривала ця праця не-
довго – менш ніж через два роки він змушений був знову покинути омріяне 
місто, так і не зреалізувавши до кінця власних задумів, що виходили далеко 
поза плани радянських функціонерів. Його молодший львівський колега 
Ярослав Дашкевич був заарештований і на сім років потрапив до таборів, 
сам же Меженко після пережитого інфаркту знову був вимушений виїхати 
до Ленінграда, де пропрацював аж до виходу на пенсію53. Безперечно, його 
стосунки з Києвом – яскравий приклад плідної взаємодії, взаємокшталту-
вання інтелектуала і міста. Меженко сприймав і співтворив Київ як місце, 
у якому закорінюється модерна українська культурна традиція, що має не 
лише індивідуальний, а й інституційний вимір. Йому випало жити і пра-
цювати тут у ті переломні моменти історії, коли Київ перетворювався на 
сцену історичної дії, а можливості для втілення „ще не бувалого” зростали 
всупереч зовнішнім обставинам. Стосунок Меженка до Києва визначається 
через присутність і причетність; відчуття емоційно-чуттєвого комфор-
ту й етичної сатисфакції переважує прагматичний розрахунок у ключові 
моменти вибору – у 1918-у і в 1945-у. Разом з тим, вимушена відстань стає 
умовою для проговорювання, точніше, прописування цих стосунків міста й 
особи, перетворюючись на унікальні свідчення інтелектуальної історії ХХ 
століття. 

51 Ibidem (запис від 13 квітня 1945 року).
52 Ibidem (запис від 15 травня 1945 року).
53 Н. Стрішенець, Перехресні дороги Юрія Меженка, [w:] „І тільки незмінна книга…”, 

op. cit., s. 8.
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The Own, alien, and alienated:  
Kyiv of 1920s in search for cultural identity  

(based on the Yuri Mezhenko archive) 

This paper is dedicated to the end of 1910s – the beginning of 1920s, as one of the most intere-
sting, inspiring and complicated periods in the history of the Ukrainian culture and literature. The 
research is based on the recently opened archive by the remarkable Ukrainian intellectual Yuri 
Mezhenko, prominent literary critic and founder of the National Library and the Ukrainian Book 
Chamber. He went in 1918 from Moscow to Kyiv as „his own” place, perceiving the revolution as 
an aesthetic occasion and as a period of uncertainty, freedom, and choice. On the one hand, he 
was in in opposition to the classical tradition, and on the other, to the new Soviet propaganda: 
Mezhenko was trying to treat the revolution as a chance for modernizing Ukrainian culture, as 
based on urban identity, institutional development, and formation of the new meanings and 
values.

Keywords: urbanism, modernization, revolution, Kyiv, Yuri Mezhenko

Swoje, obce, wyobcowane:  
Kijów lat dwudziestych w poszukiwaniu tożsamości kulturowej  

(w oparciu o archiwum Jurija Meżenki) 

Artykuł jest poświęcony przełomowi lat 1910 i 1920 jako jednemu z najbardziej interesujących, 
inspirujących i skomplikowanych okresów w historii kultury i literatury ukraińskiej. Badanie opiera 
się na niedawno otwartym archiwum intelektualisty ukraińskiego Jurija Meżenki, wybitnego kry-
tyka literackiego, założyciela Biblioteki Narodowej oraz ukraińskiego Domu Książki. W 1918 roku 
Meżenko przyjechał z Moskwy do Kijowa jak do „swego” miejsca, postrzegając rewolucję w ka-
tegoriach okazji estetycznej, niepewności, wolności i wyboru. Meżenko, przeciwstawiając się 
z jednej strony kulturze tradycyjnej, z drugiej – nowej propagandzie sowieckiej, starał się trakto-
wać rewolucję jako szansę dla współczesnej kultury ukraińskiej, opartej na tożsamości miejskiej, 
rozwoju instytucjonalnym oraz tworzeniu nowych znaczeń i wartości.

Słowa kluczowe: urbanistyka, modernizacja, rewolucja, Kijów, Jurij Meżenko
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Національний Університет „Києво-Могилянська академія”

Міський дискурс як аксіологічна складова  
в літературі українського модернізму:  

на матеріалі прози Валер’яна Підмогильного  
та Миколи Хвильового

Вироблення нового типу свідомості людини неможливе без опертя на 
певні аксіологічні орієнтири. Один із аспектів аналізу міського простору 
– це його ціннісна складова, оскільки місто є не лише об’єктом соціологіч-
ного й історичного аналізу, але також предметом філософського осмислен-
ня, зокрема й в аспекті тих ціннісних параметрів, які воно задає для існу-
вання суб’єкта в місті як у принципово новому для нього середовищі (на 
відміну від природного). Як зауважила Соломія Павличко, в українській 
прозі 1920-х „місто не є просто темою, топосом чи типом пейзажу”. Воно 
є „символом певного типу свідомості як автора, так і його героя”1. Рефлек-
сії Валер’яна Підмогильного та Миколи Хвильового щодо модернізації 
суспільства та урбанізації як її складової дають нам підстави узагальнити 
способи та мету представлення міста у їхніх текстах. Зокрема, у хрестома-
тійному творі Підмогильного Місто (1927) саме місто є головним семан-
тичним компонентом і від початку задає специфічний спосіб прочитання 
роману. Переповідаючи історію українського парвеню, автор зображує 
новий модус існування людини в ситуації повсякчасного відчуження.

1 С. Павличко, Дискурс модернізму в українській літературі, Київ 1997, s. 210. 
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У ранній повісті письменника Остап Шаптала (1922) головний герой 
Остап свідомо розриває зв’язки із селом та старими батьками, рішуче від-
штовхує від себе все колись рідне йому: „Він здивувався їм, бо вже їх забув, 
і з того часу, як бачив їх востаннє, не згадував... вони здивували його своїм 
існуванням, бо повстали, як привиди забутого минулого”2. У Місті автор 
робить Радченка сиротою, і це трохи згладжує Степанове прощання із се-
лом, проте спільним для героїв є спосіб зведення рахунків із завершеними, 
на їхню думку, епізодами власного життя: вони буквально відштовхують 
від себе минуле. Із цього приводу Ґеорґ Зіммель писав, що холодна байду-
жість є, можливо, найтиповішим почуттям для великого міста в цілому3. 
Місто стає органічним простором для прощання з минулим, адже цьому 
просторові властива анонімність, розбіжність між зовнішнім та внутріш-
нім, атомізація людської спільноти. У Підмогильного місто стає виразни-
ком принципової дисгармонійності людського буття та своєрідним притул-
ком філософії песимізму: саме воно породило у Місті поета Вигорського 
з його апологією неприродності, усвідомленням минущості життя і навіть 
сподіванням на відродження релігійності. 

У представленні Підмогильним міського простору на перший план дуже 
часто виходить саме його аксіологічна складова. Не лише герої змінюються 
під впливом міста, а й місто ми починаємо бачити інакше саме завдяки 
взаємодії героя з топосом. У Невеличкій драмі (1929) міська географія вже 
не відіграє тієї ролі, що в оповіді про Радченка, хоча повість містить значну 
кількість реалістичних деталей. Натомість важливим стає топос кімнати, 
замкненого простору, а акценти в оповіді, на думку Максима Тарнавського, 
„зміщуються в бік суб’єктивності”4. 

Якщо у Підмогильного місто подано в його конкретиці (достатньо 
згадати детальний опис маршруту Степана Радченка Києвом), то міський 
простір в оповіданні Миколи Хвильового Сентиментальна історія (1928) 
втрачає конкретні обриси або ж ці обриси виконують зовсім іншу, ніж 
у Підмогильного, функцію. Сюжет переїзду із села до міста і поступової 
зміни молодої людини під впливом міського середовища Хвильовий вико-

2  В. Підмогильний, Остап Шаптала, [w:] Досвід кохання і критика чистого розуму: 
Валер’ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій, red. О. Галета, Київ 2003, 
s. 294. 

3  Г. Зиммель, Большие города и духовная жизнь, „Логос” 2002, nr 3, s. 5.
4  М. Тарнавський, Між розумом та ірраціональністю, Київ 2004, s. 167. 
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ристовує як форму, позбавлену традиційного наповнення. Героїня Хвильо-
вого бачить сільський і міський простори з уже виробленої світоглядної 
позиції. За сюжетною схемою „втрати ілюзій” героїня мусила б протягом 
оповіді змінитися під впливом досвіду, але від початку перебування в місті 
Б’янка називає себе „вже зіпсованою”5. Місто виступає тлом для її свідомо-
сті, котра залишається незмінною протягом оповіді. Змінюється і характер 
деталей міського пейзажу: вони у Хвильового не реалістично-конкретні, 
а гротесково-символічні. Те саме можна сказати і про персонажів. На дум-
ку Володимира Юринця, „як у Достоєвського, в багатьох героїв Хвильового 
весь зовнішній світ є якимось гарячковим привидом чоловіка; а коли так, то 
чоловік всесильний, він собі право й закон і основою дійсности є анархічні 
хотіння одиниці”6. 

Своєрідно охарактеризував В. Юринець і бачення міста Хвильовим: 
(…) він зовсім не розуміє „суті” сучасного міста, дійсної його поезії. 
Місто – для нього не центр праці, а претекст для романтичних мрій. (…) 
Любов міста – це для Хвильового втеча від міста; закинуті квартали – це не 
фабричні передмістя, а граючі ряди ліхтариків; місто – привід для фантазії 
й літературних стилізацій. Бурхливе міське життя паралізує в ньому всі 
чинні душевні елементи й викликає потік безвольних, незв’язних асоціацій7.

Чи аж такі „незв’язні” ці асоціації? На думку Григорія Грабовича, 
у письмі Хвильового маємо до діла з тенденцією надавати наративну 
тяглість моментам внутрішнього життя письменника і тематизувати їх8. 
У цьому контексті можна твердити, що новелістика Хвильового містить 
цілий комплекс взаємопроникних тем і мотивів, пов’язаних із міським 
топосом. Причому ці мотиви майже завжди мають певний філософський 
підтекст, що його автор не експлікує прямо. 

Один із таких концептів – це „міщанство” і семантично близькі до ньо-
го поняття „обивательство”, „матеріалізм”, „практика”. Адже місто є міс-
цем, де в добу боротьби з ідеалізмом і релігійністю як одним із різновидів 
ідеалістичного світогляду торжествує філософія матеріалізму.

5 М. Хвильовий, Сентиментальна історія, http://ukrlit.org/khvyliovyi_mykola/senty-
mentalna_istoriia [доступ: 13.01.2016]. 

6 В. Юринець, М. Хвильовий як прозаїк, [w:] М. Хвильовий, Твори в 5 томах, t. 5, Нью-
Йорк–Балтимор–Торонто 1986, s. 432.

7 Ibidem, s. 436. 
8 Г. Грабович, Символічна автобіографія у прозі Миколи Хвильового, [w:] idem, Тексти 

і маски, Київ 2005, s. 238. 
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У критичній літературі про Хвильового поширеною є думка, що в нове-
лах письменника розкритиковано „обивательство”. Утім, якщо спробувати 
об’єднати в один семантичний ряд усі поняття, які для Хвильового пов’яза-
ні з „міщанством”, то можна зробити висновок, що „міщанство” для нього 
– це не лише об’єкт соціальної критики, а й певна філософська категорія, 
яка протистоїть ідеалізмові.

У новелі Редактор Карк (1923) безіменний персонаж виголошує: „Сила 
за нами. Ха! Обиватель. А обиватель – хвиля, дев’ятий вал. Регулятор… Ми 
теж дещо знаємо. Налетів обиватель – і човен поринув. Обиватель-регуля-
тор”9. Тут-таки Карків антагоніст Шкіц заявляє, в чому, на його думку, му-
сить полягати головний „козир” сучасного міщанина: „Практика – річ вели-
ка. Це життєва пошлість, але й життєва мудрість. Треба жити”10 [курсив 
мій – Г.П.]. Утіленням „життєвої пошлості” у Повісті про санаторійну зону 
(1924) виступає метранпаж Карно, і він не лише позиціонує приземленість 
і пошлість як єдино вартісну життєву філософію, але й дає зрозуміти Анар-
хові в анонімному листі, що лише „приземленість” може врятувати його 
від загибелі: „А людина – людиною, це – філософія сіренького дня: навіть 
великий біль стихає, коли підходить маленький, але ближче. Це філософія 
світової «кобилки»: навіть геній, коли його вкусить несподівано блоха, враз 
забуває свої проблеми і думає тільки про маленьку блоху”11. Саме з „філо-
софією сіренького дня” і співвідноситься „велика річ” – практика. 

Крім того, у новелістиці Хвильового не раз зустрічаємо гротескові діа-
логи-дискусії на „злободенну” філософську тематику, пов’язану з творчіс-
тю Маркса, Леніна, Енгельса. Дуже часто ці „дискусії” ведуться у відверто 
зниженому мовному ключі, до прикладу: „от я і забил: как ето? Фу, чорт. 
Значіт, капіталізм імєєт трі признака: найомний труд… найомний труд… 
найомний труд…”12. Філософію матеріалізму в її максимально огрубленій 
формі транслюють широким масам за допомоги трафаретних і змістовно 
вихолощених „політичних оглядів”: „А то іноді після обіду політичний ог-
ляд послухаєш, і недорого, і гарно, і промовці приличні”13.

9 М. Хвильовий, Редактор Карк, [w:] idem, Вибрані твори, red. Р. Мельників, Київ 
2011, s. 71.

10 Ibidem, s. 83.
11 М. Хвильовий, Повість про санаторійну зону, [w:] idem, Вибрані твори, op. cit., s. 419.
12 М. Хвильовий, Кіт у чоботях, [w:] idem, Вибрані твори, op. cit., s. 99.
13 М. Хвильовий, Силуети, [у:] idem, Вибрані твори, op. cit., s. 133.
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Водночас матеріалістична філософія може бути й об’єктом цілком 
правдивого потягу героїв Хвильового до знань. Так, Христя із оповідання 
Кімната ч. 2 (1922) намагається студіювати Економічне учення К. Маркса 
– К. Кавтського. Сестра Катря із Повісті про санаторійну зону оповідає 
Карно, що „трохи цікавиться філософією. Але її не задовольняє жодний 
представник цієї галузі. Взагалі ж її більше за все цікавить раціоналізм 
і практична справа. Треба пізнати природу людини. Це, безперечно, щільно 
прилягає і до марксизму”14. У цих випадках наголошено, що спроби героїнь 
застосувати матеріалістичне вчення не приносять практичної користі (тоб-
то чисте знання не є потрібним для обивательської „практики” міщанина). 

Таким чином, критика Хвильовим „міщанства” – це не лише демон-
страція соціальних проблем, а й спосіб приховано висловитися про до-
мінуючі філософські настрої того часу. Філософська ідея, коли вона стає 
не досягненням окремого мислителя, а іграшкою для мас, втрачає велич 
і перетворюється на „пошлість”, а відтак стає ще одним проявом того-таки 
„міщанства”.

Штучний, регламентований ззовні та зсередини простір міста у Хви-
льового нерідко протиставлено природному заміському простору: „Майже 
щодня ходив у ярок і вбирав у легені вогкість. З ярка чути було далекий 
шум, у ярках блукало сонце”15. Із простором міста пов’язане, зокрема, таке 
явище, як „служба” і „відпочинок” у місті. На відміну від праці людини на 
землі, робота в місті постає як щось нав’язане людині ззовні і неорганічне 
їй. „Служба” фігурує у багатьох новелах Хвильового, причому як правило 
саме в контексті її „несродності” чи навіть безглуздості для тих, хто її ви-
конує. Але якщо суб’єкт має обов’язок виконувати те, до чого не відчуває 
покликання, то його заняття стає для нього чимось на кшталт „маски”, яка 
приростає до обличчя і спотворює сутність суб’єкта. Близькість героїв Хви-
льового до концепції gęba Вітольда Гомбровича – „пики”, „маски”, яка пе-
ретворює людей на маріонеток, манекенів, відзначав Григорій Грабович16.

„Машиністки, ремінгтоністки, стенографістки, журналістки, – істки, 
сірі – може, красиві, може, погані, просто манекени, просто автомати, на 
яких можна прикрикнути, коли треба, бо це ж вони, радянські баришні, 

14 М. Хвильовий, Повість про санаторійну зону, [w:] idem, Вибрані твори, op. cit., 
s. 372 .

15 М. Хвильовий, Редактор Карк, op. cit., s. 82.
16 Г. Грабович, Символічна автобіографія…, op. cit., с. 240.
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які бояться скорочення штату більш, як гармат, революції, вибухів, Мах-
на, бандитів”17, – так намагається згадати свою нову знайому Сайгор із 
оповідання Пудель (1923). Водночас позбутися нав’язаних новим укладом 
міського життя ролей непросто, якщо не неможливо. Адже час, вільний від 
„служби”, доводиться присвячувати „другосортним” розвагам, таким, як 
аматорський театр у Пуделі чи пародія на постановку Лілюлі в однойменно-
му оповіданні (Лілюлі,1923). При цьому високе мистецтво виявляється не 
лише непотрібним, а й знеціненим (так, віолончелістка мадам Фур’є з Лі-
люлі з презирством називає себе „іскопаємим”). 

Ще одна група образів новелістики Хвильового безпосередньо пов’яза-
на з урбанізмом – це образи трамвая й потяга. Як зазначає Леонід Плющ, 
„трамвай – постійний антропософський образ підрадянської літератури, 
від локомотивів та рейок Штайнера до Заблуканого трамвая Н. Гумільова, 
пародійного трамвая Ільфа й Петрова, М. Булгакова. Це символ кармінного 
(…) проходження через смерть”18. Окрім того, в інтерпретації призначення 
рейок, протиставляючи рух до визначеної мети та шлях „у безвість”, також 
можуть зіткнутися матеріалістичне та містичне світобачення. Так є, напри-
клад, у діалозі між персонажами оповідання Кімната ч. 2: „От, дивіться: 
все далі й далі, а куди – невідомо. Він: – Ви про рейки? Чого ж невідомо? 
Далі станція – одна, друга, третя. Вона: – Тому невідомо, що може, з цих 
рейок раптом потяг і звалиться. От вам і невідомо”19. 

А в оповіданні Лілюлі горбун Альоша ототожнює рух потяга у невідо-
ме із політикою більшовиків в Україні, і концепт технізації поєднується 
з рухом не у світле майбутнє, а саме у безвість: „А коли паровик, минувши 
депо, вилітає в степ, він кричить не то радісно, не то журливо: «Гу-гу-у!»… 
(…) А я чомусь думаю, що паровик гудить спроквола так: «Ка-пе-бе-у! Ка-
пе-бе-у!»”20.

Саме міський топос став тим осердям, де поєдналися між собою най-
важливіші аксіологічні проблеми пореволюційної української дійсності. 
Подальше дослідницьке завдання – це не лише назвати ці концепти, а й 
пов’язати їхнє художнє втілення в українській прозі того часу з європей-
ським та російським літературним контекстом. 

17 М. Хвильовий, Пудель, [w:] idem, Вибрані твори, op. cit., s. 270.
18 Л. Плющ, Його таємниця, або Прекрасна ложа Миколи Хвильового, Київ 2006, s. 602. 
19 М. Хвильовий, Кімната ч. 2, [w:] idem, Вибрані твори, op. cit., s. 229.
20 М. Хвильовий, Лілюлі, [w:] idem, Вибрані твори, op. cit., s. 287.
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City Discourse as an Axiological Component of  
the Ukrainian Modern Prose: Cases of Valeryan Pidmohylny  

and Mykola Khvylyovy 

The article is devoted to axiological analysis of the Valeryan Pidmohylny’s and Mykola Khvylyovy’s 
(the 1920s) prose works. In particular, it analyses the values and concepts attributed to the city 
space. Such concepts as: estrangement, private/public space, materialism and „mishanstvo” – 
work/leisure, tram/train and rail-track – are analyzed.
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Дискурс города как аксиологическая составляющая  
в литературе украинского модернизма:  

на материале прозы Валериана Пидмогыльного  
и Мыколы Хвылевого 

Статья посвящена аксиологическому анализу прозы Валериана Пидмогыльного и Мыко-
лы Хвылевого 1920-х годов, в частности, проанализированы ценности и концепты 
городского пространства, среди которых – отчуждение, личное/публичное пространство, 
материализм и „мещанство”, работа/досуг, трамвай/поезд и рельсы как символ пути 
в „никуда”. 
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Простір міста у прозі Миколи Хвильового

Навіть найоптимістичніші ретранслятори образу міста в перші десяти-
ліття ХХ століття з тривогою очікують змін – деструктивних і невблаган-
них. Розчарування у спробах знайти ідеальний образ міста сучасності по-
винні були привести й, зрештою, привели теоретиків і практиків мистецтва 
та літератури до побудови утопічних моделей міст. 

Для героя Миколи Хвильового, чолового представника української лі-
тератури періоду „Розстріляного Відродження”, місто – це містичний axis 
mundi, вісь світу, яка служитиме початком його світу, відбудови. „Я безум-
но люблю город. Я люблю виходити ввечері зі своєї кімнати, іти на шум-
ні бульвари, випивати шум, нюхати запах бензолу й тоді йти на закинуті 
квартали, щоб побачити японські ліхтарики”1, – зізнається письменник 
в Арабесках (цей і подальші згадані прозові твори опубліковано в першій 
збірці письменника Сині етюди (1923)). „Випивати”, „нюхати”, „побачи-
ти”, „шум” – всі органи чуття задіяні для багатовимірного сприйняття улю-
бленого середовища перебування. Однак, саме така система сприйняття 
й зраджує у Миколі Хвильовому клінічного чужинця в цьому середовищі: 
теоретик культури Ґеорґ Зіммель відзначає, що одним із механізмів психо-
логічного захисту городянина є перевага інтелекту над почуттям: „Індивід 

1 М. Хвильовий, Арабески, [w:] idem, Санаторійна зона. Повісті, оповідання, роман, 
Харків 2009, s. 100.
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тепер реагує не почуттям, а переважно розумом”2, тому що „психологічна 
основа, на якій виступає індивідуальність великого міста, – це підвищена 
нервовість життя, спричинена швидкою і безперервною зміною внутрішніх 
і зовнішніх вражень”3.

Саме тому, що Микола Хвильовий є чужим для естетики „города”, 
у його творчості простежується така відверта суперечність сприйняття 
„городського” життя. І не тільки в прозі – в поезії про місто теж читаємо: 
„Піду я у робітничий квартал, / заховаю там склизький сум…”4, „Тротуари 
бредуть в журбі”5, „життя сучаснеє, що скиглить”6; „як мертво навкруги, 
як мертво!..”7. Усе це все вище й вище піднімає градус відчаю – аж до ге-
ростратівського бажання знищити ненависне довкілля: „Невже не можна 
запалити / Тебе, заводе, хоч одчаєм?”8.

Цей відчай, викликаний катастрофізмом буття, викристалізовується із 
розуміння того, що „я казками снити захотів”, а доля „звернула (…) на тер-
нисту путь”9.

Однак не тільки цим. Письменник намагається розкодувати мегасклад-
ний феномен міста: він помічає, що цей позірно впорядкований соціум від 
початку заворожує, створює ілюзію захисту (адже Хвильовий невипадково 
називав місто „городом”: етимологічно – огорожа, межа, укриття). Так, мі-
сто, штучно організований простір, немовби протистоїть неструктуровано-
му простору – відкритому всім вітрам степу, полю, прихованому символу 
хаосу і смерті. 

Межа між „степом” („селом”) і „містом” символізує також грань, де зустрі-
чаються, взаємопроникають дві онтологічні антиномії – буття і небуття. 
Амбівалентність образу міста виявляється в тому, що саме в місті людина 
може загубити себе, загинути або відродитися, перейшовши в іншу іпостась. 

2 Г. Зиммель, Большие города и духовная жизнь, „Логос” 2002, nr 3–4, s. 24.
3 Ibidem, s. 23.
4 М. Хвильовий, „Моя золота береза…”, [w:] idem, Твори у двох томах, t. 1: Поезія. 

Оповідання. Новели. Повісті, Київ 1990, s. 67.
5 М. Хвильовий, „На мінори розсипалась мряка…”, [w:] idem, Твори у двох томах, t. 1, 

op. cit., s. 77.
6 М. Хвильовий, „Ой, зацвіла папороть, зацвіла…”, [w:] idem, Твори у двох томах, t. 1, 

op. cit., s. 69.
7 М. Хвильовий, „Ах, як мертво навкруги, як мертво…”, [w:] idem, Твори у двох томах, 

t. 1, op. cit., s. 75.
8 Ibidem, s. 74.
9 М. Хвильовий, Тіні, [w:] idem, Твори у двох томах, t. 1, op. cit., s. 62. 



132 Олена Гудзенко

(Так, до речі, гине духовно Степан Радченко, головний герой роману 
В. Підмогильного Місто). У місті відбувається перетин двох просторів: 
географічного, фізичного (ландшафт) і семантичного, символічного 
простору свідомості (місто-текст, місто-символ, знаки міста)10.

Однак особистість у місті, незважаючи на перенаселений мегаполіс 
і величезну кількість щоденних соціальних контактів, є гранично індиві-
дуалізованою: „(…) нема, не може бути, іншого такого явища душевного 
життя, яке б так безумовно відповідало великому містові, як бездушна бай-
дужість”11.

У Хвильового місто сповнене драстичними, кривавими побутовими 
сценами, описаними з позиції Я-наратор, які межують із описом замилу-
вання урбаністичним пейзажем, хоча таке помежів’я може здатися вкрай 
цинічним: 

Повз мене пролетів трамвай, далі пролетів автобус, і я почула крик: автобус 
роздавив дитину. Ішла мати, перелякалась і випустила дитину. Тоді наскочила 
машина – і від дитини залишилось одне м’ясо. Мати тут же збожеволіла, 
і її повезли в лікарню. Далі над ратушею заблимала вечірня зоря, і побігли 
квадрати будинків у присмеркову даль. Стояла струнка вулиця, починалась 
від клубу Товариства радянських асенізаторів12.

Збайдужілому, до краю зануреному в духовну міщанську відчуженість 
герою Хвильового вже „не хотілося знати, що трамваї біжать на край мі-
ста, що трамваї повертаються, що нема далі трамваїв, що далі важкі дороги 
й кістки замучених коней”13 – всесвіт замкнувся на полісі, і внутрішнє Я са-
мозаспокоїлося.

Варто зазначити, що у Синьому листопаді Хвильового з’являється ге-
рой на ім’я Зиммель – однофамілець відомого німецького соціолога, який 
започаткував дослідження з сучасної теорії міста і першим почав писати 
про енергетику та своєрідність сучасних міст, а також про відбиток міста на 
психіці міщанина. Однак, Зиммель у прозі Хвильового для головної героїні 

10 С. Ленська, Образ міста у малій прозі М. Хвильового, „Вісник ЛНУ імені Тараса 
Шевченка” 2011, nr 24, cz. 1, s. 189.

11 Г. Зиммель, Большие города и духовная жизнь, op. cit., s. 27. 
12 М. Хвильовий, Сентиментальна історія, [w:] idem, Санаторійна зона…, op. cit., 

s. 304.
13 М. Хвильовий, Редактор Карк, [w:] idem, Санаторійна зона…, op. cit., s. 31.
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Синього листопаду Марії є „символом всефедеративного міщанства”14. Він 
не соромиться декларувати: „Кожен комуніст мусить бути купцем. Це слова 
Леніна. А скажіть, будь ласка, яка в купця мораль? Не одуриш – не продаси, 
от його мораль і етика. Дурнем буде той комуніст, що має, припустім, гроші 
й не дає їх на проценти”15, – і відчуває повне право бездумно розпоряджа-
тися долями людей. 

Завдяки художній майстерності Миколи Хвильового, як це окреслив 
Сергій Єфремов: „У нього широкі можливості: бистре око меткого спо-
стережника разом з незалежною об’єктивністю художника, вміння різко 
й рельєфно, без страху зачеркнути контури, вложити в них промовистий 
образ, знайти відповідне слово без зайвої розволіклості, округлити цілу 
картину яким-небудь загальним штрихом”16, з’являються майстерно випи-
сані образи і символи, яскраві картини сучасного йому міста – нової реаль-
ності України. Варто зазначити, що в 1920-і роки аналітичний підхід був 
притаманний всім співцям міста. Обшир великого мегаполісу, мінливий, 
динамічний, суперечливий, швидко поглинає автентичне село, яке намага-
ється вписатися у нову реальність, має з містом часто досить розмиті межі, 
формує новий світогляд містянина – і обивателя, і творчої людини. Теоре-
тики та практики літератури бачили нову карту України, на якій стрімко 
зростає роль і значення міст у економічному, політичному та культурному 
житті країни, і розуміли, що вони є свідками суттєвої зміни літературного 
портрету батьківщини. Однак така зміна була причиною руйнування тради-
ційних зв’язків людини із середовищем її життя. Спочатку особа відчуває 
ейфорію, захоплення життям у місті („Гарно приїхати в город із села, коли 
в кварталах дрімає тиша, дрімають візники, а по вулицях метуть двірники, 
коли в городі прокидається ранок і гулко процокотить фаетон”17), а потім 
завжди прагне втечі від нього, шукаючи шляхів відступу з території по-
стійної поразки своєї долі. Серед поетичних символів Миколи Хвильового 
одне з чільних місць посідає образ „загірної комуни”, який має мало спіль-
ного з народжуваним „новим світом”, тобто радянською дійсністю, і мало 
ототожнюється з омріяним ідеалом міста, як вважають деякі дослідники 
творчості письменника: „Для романтика-максималіста М. Хвильового Хар-

14 М. Хвильовий, Синій листопад, [w:] idem, Санаторійна зона…, op. cit., s. 82.
15 Ibidem, s. 78.
16 С. Єфремов, Історія українського письменства, Київ 1995, s. 675.
17 М. Хвильовий, Арабески, op. cit., s. 102.



134 Олена Гудзенко

ків був прообразом „загірної комуни”, про яку він так палко мріяв, за яку 
боровся”18. 

„Вишневоока Україна – цей химерний край диких і темних доріг до 
романтичної комуни”19, легендарна Україна-революція у Хвильового часто 
є жінкою, фатальною, пристрасною, із притаманним їй фемінним авантю-
ризмом і сентиментальністю, природною відразою до логіки: „З далекого 
туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест: то йде Марія”20. 
Однак дійсність швидко трансформує цей романтичний образ, і, приміром, 
відважна і жорстока Гапка-селянка, що зі зброєю в руках відплачує ворогам 
за повішену на ліхтарі дитину, – велична і непереможна у материнському 
горі – стає Товаришем Жучок, Котом у чоботях, звичайним „муравлем 
революції”21 . Ще більш промовистий образ-символ України постає у Со-
лонському ярy – це самотня селянка, яка бреде в сльозах чужим, ворожим 
містом: „Темна наша батьківщина. Розбіглась по кварталах чорнозему 
й зойкає росою на обніжках своїх золотих ланів. Блукає вона за вітринами 
й ніяк не найде веселого шляху”22.

І мати-селянка-Україна, і сам Микола Хвильовий, і кожна людина-за-
ручник обставин опиняються в ситуації, коли „страх керує світом. Влада 
по природі своїй користується страхом. Людське суспільство було побудо-
вано на страху. І тому воно було побудовано на брехні, бо страх породжує 
брехню”23. Екзистенційна тривога огортає особистість, не відпускає, з’яв-
ляються думки про самогубство як єдиний вихід із обставин, що склалися 
(оповідання Редактор Карк, що з’явилося друком ще 1923 року, – то покро-
кова репетиція самогубства письменника, де зав’язкою є фраза: „Кожний 
браунінг має свою історію, криваву і темну, – у нас, на Україні”24).

Отут і став у нагоді „город” – огорожа від жаху буття і себе-незнаного. 
Упорядкований хаос міського руху, кабалістичний передзвін суто міського 
транспорту – трамваїв, удари годинника на ратуші та чітко хронологічні 
заводські гудки, хоча б позірно синхронізують життя людини, надають 

18 С. Ленська, Образ міста…, op. cit., s. 191.
19 М. Хвильовий, Сентиментальна історія, op. cit., s. 295.
20 М. Хвильовий, Я (Романтика), [w:] idem, Санаторійна зона…, op. cit., s. 120.
21 М. Хвильовий, Кіт у чоботях, [w:] idem, Санаторійна зона…, op. cit., s. 50.
22 М. Хвильовий, Солонський Яр, [w:] idem, Санаторійна зона..., op. cit., s. 69.
23 Н. Бердяев, Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого, http://

odiblago.ru/filosofiya/Berdyaev_n_ekzistencialn [доступ: 12.11.2016].
24 М. Хвильовий, Редактор Карк, op. cit., s. 30.



135Простір міста у прозі Миколи Хвильового

йому уявної стабільності, вписаності в навколишню дійсність. У намаганні 
примирити вчора і завтра – село і місто – письменник вдається до спроби 
вписати сільський краєвид у матрицю „города”. Та замолити гріхи міста 
не вдається – на шляху індивідуально авторського очуднення простору 
стає історична дійсність: село знищено голодомором, репресіями, тради-
ції зневажено: „Смердюче промислове місто, велике, але не величне, за-
було слобожанське народження, забуло слобожанські полки, не утворило 
американської казки, не йшли будинки в хмари”25. Тож твори Хвильового 
невипадково завершуються апокаліптичними, драстичними сценами, про-
вісниками майбутньої смерті світу: 

Ішла гроза. Десь пробивалися досвітні плями. Тихо вмирав місяць. З заходу 
насувалися хмари. Ішла чітка, рясна перестрілка... Я зупинився серед 
мертвого степу: там, в далекій безвісті невідомо горіли озера загірної 
комуни26. 

Але матері вже не було. Вже перший удар сокирою переніс її в той загадковий 
світ, де нема ні печалі, ні зітхань, де ніколи не загоряється ніжна смужка 
молодого дня і де ніколи так завзято не кричать жовтогарячі півні, як вони 
кричали в містечку за тієї невеселої передранкової темряви. Але матері вже 
не було27. 

За вікном стояв город у вечоровій задумі. А на горизонті відходило шосе 
в степову бур’янову безвість28. 

Потім я взяв її за крильця, зневажливо подивився на крильця і кинув її 
у помийну яму, де рились бродячі міські пси. То була ластівка29.

Для письменника є очевидним той факт, що спотворене насильницькою 
урбанізацією обличчя сучасної йому України – то карнавальна маска май-
бутнього всенаціонального нещастя. Мертвий степ, мертва мати, мертва 
ластівка – загублена у часі й просторі людина нахромлюється на смерть, 
спричинює її і, зрештою, сама перестає існувати.

Отже, у прозі Миколи Хвильового простір міста отримує сталі, чіткі 
контури: урбанізована Україна, хоч ще не зовсім втратила зв’язок з пасто-

25 Ibidem, s. 47.
26 М. Хвильовий, Я (Романтика), op. cit., s. 138.
27 М. Хвильовий, Мати, [w:] idem, Санаторійна зона..., op. cit., s. 354.
28 М. Хвильовий, Редактор Карк, op. cit., s. 48.
29 М. Хвильовий, Дорога й ластівка, [w:] idem, Санаторійна зона…, op. cit., s. 99.
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ральним минулим і тяжіє до романтичного мрійництва, все ж несе важкий 
тягар розчарувань пореволюційною дійсністю. Багато в чому суперечлива 
творчість Миколи Хвильового, „заспівника” українського ренесансу 20-х 
років ХХ століття, ще більше загострює трагічну антиномію „місто-село”. 
Новий урбаністичний світ має свій образ, звук та аромат (мости, трамваї, 
запах бензолу), навіть власне літочислення: „Іде грудень року від народ-
ження легендарного Христа тисяча дев’ятсот двадцять третього, від народ-
ження епохи громадянських війн – шостого”30, та Україна в ньому – затур-
кана самотня селянка серед вітрин і кварталів. 

30 М. Хвильовий, Арабески, op. cit., s. 104.
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The space of the city in the prose of Mykola Khvylovy 

Paradoxically, Mykola Khvylovy’s works, born by the city and which are heralding the era of Ukra-
inian Renaissance, of the early years of the 20th century, carol the urban scenery and idealize the 
representation of the road, which in a greater extent escalates the resulting tragic contrast „the 
city vs. the village”. The writer tries to fill in the rural landscape – the image of pastoral Ukraine – 
into the matrix of the city. The vision represents the author’s unusual view of this space, and the 
opportunity to atone for its „sins”. However, the final scenes of his works – which, as a rule, tend 
to be apocalyptic – are filled up with tragedy and acute sense of the World’s death. 

Keywords: urban scenery, time and space, national symbolism, existential anxiety, Mykola 
Khvylovy

Городское пространство в прозе Николая Хвылевого 

Парадоксально, но рожденное городом творчество Николая Хвылевого, „глашатая эпохи” 
украинского ренессанса 20-х годов ХХ века, которое поэтизирует урбанистический 
пейзаж, сакрализирует образ дороги, с другой стороны еще больше обостряет трагическую 
антиномию „город-село”. Писатель делает попытку вписать сельский, пасторальный 
образ Украины в матрицу города – это путь индивидуально авторского отстранения 
пространства, попытка замолить его грехи. Однако финальные картины произведений 
автора, как правило, являются апокалиптическими, они наполнены трагизмом и острым 
ощущением кончины мира.

Ключевые слова: урбанистический пейзаж, мифопространственная картина мира, 
национальная символика, экзистенциальная тревога, Николай Хвылевой
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Naprzód do przeszłości?  
Wieś jako obiekt lęku w ukraińskiej i rosyjskiej dystopii

U schyłku XX wieku ogłoszono śmierć utopii. Przekonanie o kresie projek-
tów utopijnych było związane z krachem utopii komunistycznej1, utratą optymi-
zmu technicystycznego2 oraz fiaskiem idei progresywizmu (zatraceniem oświe-
ceniowej wiary w to, że historia prowadzi do nieuchronnego postępu3). Znalazło 
to swoje odzwierciedlenie w literaturze, m.in. w utworach prezentujących wizje 
przyszłości. Była to przyszłość odarta z nadziei – mroczna, groźna, odstręczają-
ca. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX w. przyniosły obfitość utworów 
ściśle wpisujących się w ramki literatury postapokaliptycznej lub spowinowa-
conych z nią tematycznie i fabularnie, m.in. dzieł reprezentujących gatunek 
najczęściej określany mianem antyutopii. Eksplorując problematykę utworów, 
których fabuła osadzona jest przyszłości, warto wszak dokonać uściśleń termi-
nologicznych i zaznaczyć różnicę pomiędzy gatunkiem antyutopii i dystopii. To 
rozróżnienie w przypadku rozpatrywanych zagadnień jest podyktowane nie tyl-
ko wymogami formalnej ścisłości. W języku codziennym, jak i w popularnych 

1 E. Bendyk, Magia utopii, „Polityka. Niezbędnik inteligenta” 2016, nr 2, s. 3. 
2 E. Bendyk, W poszukiwaniu utraconej przyszłości, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta” 2016, 

nr 2, s. 15.
3 A. Krzemińska, Jutro będzie lepiej, „Polityka. Niezbędnik Inteligenta” 2016, nr 2, s. 27.
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słownikach, oba te pojęcia są traktowane jako równoznaczne4. Wynika to za-
pewne z tego, iż w języku angielskim pojęcie „dystopia” obejmuje obszary tych 
znaczeń, które w językach słowiańskich zwykliśmy określać mianem „antyuto-
pii”. Niemniej jednak na obszarze studiów literaturoznawczych (już od począt-
ku lat dziewięćdziesiątych) czy krytyki literackiej i filmowej wyraz „dystopia” 
przestaje być postrzegany jako synonim antyutopii, a jego coraz częstsze użycie 
zyskuje umacniającą się podbudowę definicyjną. 

Jako wytyczną przyjmiemy rozróżnienie zaproponowane przez Andrzeja 
Niewiadowskiego i Antoniego Smuszkiewicza w Leksykonie polskiej literatury 
fantastycznonaukowej. Według tych badaczy antyutopia to: „utwór zbliżony do 
dystopii i często niesłusznie z nią utożsamiany, ponieważ podobnie jak dystopia 
prezentuje zawsze negatywny obraz porządku społecznego. O ile jednak dystopia 
wywodzi swoje wizje bezpośrednio z tendencji rozwojowych współczesnej auto-
rowi rzeczywistości, o tyle antyutopia wyprowadza je z przesłanek utopijnych”5, 
stąd dystopia jest utworem przedstawiającym „koszmarną, choć logicznie uza-
sadnioną, wewnętrznie spójną i niekiedy dość prawdopodobną wizję przyszłej 
egzystencji człowieka”6. Innymi słowy „dystopia nie nawiązuje do utopii, nie 
przeciwstawnia swoich wizji jej obrazom, ale sytuuje się obok niej jako nega-
tywna wersja rozwoju społecznego oraz tendencji, które mogą w przyszłości ob-
rócić się przeciw człowiekowi”7. Joanna Czaplińska, autorka pracy Dziedzictwo 
robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa, wprowadza uściślenie pisząc, 
że „dystopie są ekstrapolacją istniejącego porządku społecznego, hiperboliczną 
konstatacją”8. Podkreślmy zatem, że pomimo różnic pod względem głównego 
obiektu odniesienia (współczesne tendencje versus przesłanki utopijne) obie 
formy literackie należy rozpatrywać jako formy krytyki społecznej, jako utwory 
zaangażowane w niepokoje swoich czasów. Jednocześnie dystopia jest bardziej 
skłonna pokazywać światy powstałe wskutek globalnego lub lokalnego katakli-
zmu, wpisując się tym samym w nurt literatury postapokaliptycznej. Inaczej mó-
wiąc, jeżeli antyutopia opisuje doprowadzone do absolutu „społeczeństwo idei” 

4 A. Czesak, Dystopia, http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/;6639 [dostęp: 05.09.2016].
5 A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, 

Poznań 1990, s. 250. 
6 Ibidem, s. 262–263. 
7 Ibidem, s. 263. 
8 J. Czaplińska, Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa, Szczecin 

2001, s. 31. 

http://sjp.pwn.pl/slowniki/Leksykonie polskiej literatury fantastycznonaukowej.html
http://sjp.pwn.pl/slowniki/Leksykonie polskiej literatury fantastycznonaukowej.html
http://sjp.pwn.pl/slowniki/Dziedzictwo robota Wsp%C3%B3%C5%82czesna czeska fantastyka naukowa.html
http://sjp.pwn.pl/slowniki/Dziedzictwo robota Wsp%C3%B3%C5%82czesna czeska fantastyka naukowa.html
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(np. Rok 1984 George’a Orwella) lub sprowadzone do absurdu „społeczeństwo 
konsumpcji” (np. Nowy wspaniały świat Aldousa Huxleya), to dystopie ukazują 
kondycję „społeczeństw przetrwania”. Centralnymi motywami świata przedsta-
wionego stają się izolacja, regres i chaos (często współistniejące z tyranią) jako 
podstawa nowych warunków społecznych oraz lęk, pasywność i przemoc – jako 
zjawiska psychospołeczne. I właśnie takie „społeczeństwa przetrwania” stają się 
zbiorowymi bohaterami w dramacie Anna (2004) Jurija Kławdijewa oraz powie-
ści Kaharłyk (2014) Ołeha Szynkarenki. 

Tekst rosyjskiego dramaturga powstał w 2004 roku i pokazuje życie pewnej 
rosyjskiej wsi w niedalekiej, ale dokładnie nieokreślonej przyszłości. Wioska 
przypomina oblężoną twierdzę – fizycznie i mentalnie: chronią ją wartownicy, 
ponieważ toczone są nieustanne walki z sąsiednią wioską kanibali, a jednocze-
śnie w swojej izolacji mieszkańcy upatrują ratunku przed zgniłą kulturą miasta, 
diabelskimi pokusami cywilizacji. Z technicznych dobrodziejstw korzysta się 
niechętnie: można słuchać muzyki, ale nie można oglądać telewizji, telefony 
komórkowe są używane z konieczności, ale najcenniejsza jest broń. Broń, która 
w tym miejscu, przypominającym westernowe miasteczko Dzikiego Zachodu, 
jest i warunkiem przetrwania, i znakiem męskiej hegemonii, i atrybutem przy-
należności do wybranej grupy – tzw. strzelców. Lekarzy i nauczycieli zastąpiły 
znachorki, a duchowymi liderami są szamani – kwitną przesądy i zabobony. Wa-
runkiem przetrwania jest umiejętne poruszanie się pomiędzy Scyllą bandyckiej 
swawoli a Charybdą represyjnej wspólnoty. Z jednej strony krew i alkohol leją 
się tam strumieniami, a jedyny przedstawiciel centralnej władzy, ekwiwalent we-
sternowego szeryfa, pozbawiony jest autorytetu i wpływu, a z drugiej – wszyst-
kich obowiązuje Kodeks Ojców, połączenie surowego prawa wyznaniowego 
z archaicznymi normami zwyczajowymi. Charakter tych zasad, a w rezultacie 
i relacji społecznych, w szczególności – rodzinnych, to esencja patriarchalizmu. 
Jednocześnie ludzie przestrzegający tych zasad zdają sobie sprawę z tego, że nie 
są mieszkańcami patriarchalno-agrarnej idyllicznej krainy. Godzą się na wszyst-
kie okropieństwa tej sytuacji – zagrożenie nagłą śmiercią, totalny deficyt towa-
rów czy srogie ograniczenia Kodeksu – ponieważ najgorszym ich koszmarem 
jest powrót czasu chaosu, bezładu i nieskrępowanej żadnymi zasadami przemo-
cy. Podstawową ich motywacją jest pragnienie bezpieczeństwa i poczucia ładu, 
wynikające z lęku przed anarchią wolności i zagrożeniami otaczającego świata. 
Pamięć o czasach, gdy można było „умереть, не оставив даже могильного 
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холмика”9 jest bardzo żywa i dojmująca. Ponadto zewnętrzny świat rzeczywi-
ście nie oferuje im żadnej alternatywy, ani godziwej zapłaty za produkty rolnicze, 
ani możliwości poprawy losu, a wyłącznie zaopatrzenie w używki i kompletną 
obojętność na sprawy wsi. Pozostaje tylko pogodzić się z taką formą egzysten-
cji i nadać jej wyższy sens, swoją opresję ujmując w formuły świętej tradycji, 
a izolację rozpaczliwie tłumacząc na język obrony koniecznej – tak życia, jak 
i wartości. 

Zakładnikami syndromu posttraumatycznego są także mieszkańcy krainy, 
którą opisuje w swojej powieści Ołeh Szynkarenko. Akcja utworu rozgrywa się 
na Ukrainie, faktycznie ograniczając się do Kijowa oraz obwodu kijowskiego. 
Minęło sto lat, ukraińskie państwo zniknęło z mapy, ponieważ zostało zaję-
te przez Rosję i przemianowane na Gubernię Południowo-Zachodnią. Jednak 
istnienie samej Rosji też nie jest pewnikiem, bowiem Kreml pochłonęła czar-
na dziura, a w wyniku chińsko-rosyjskiej wojny jądrowej doszło do ekspansji 
Chińczyków – głównie w postaci masowej migracji – na tereny przeciwnika. 
Pomimo tego szczątki rosyjskiej armii („бійці карального загону російської 
визвольної армії «Богородица»”10) krążą nadal po Ukrainie, nie tyle zaprowa-
dzając reżim okupacyjny czy porządek administracyjny, ile nawracając ogniem 
i kałasznikowem na prawosławny fundamentalizm. Jednego z takich żołnierzy 
spotyka na swojej drodze główny bohater powieści Ołeksandr Sahajdacznyj 
(– „А звати тебе як?” – „Богородичное-то имя моє  – Михайло Калашников 
сын”11). Z punktu widzenia reszty świata, terytoria będące miejscem akcji zamie-
niły się w tzw. Szarą Strefę, szczególnie interesującą dla miłośników ekstremal-
nych doznań, badaczy rudymentów zniszczonych cywilizacji oraz zwyczajów 
sprymityzowanych ludów, a więc eksploratorów tzw. stref dekompensacji. Te 
strefy powstały wskutek wybuchu potężnego generatora w Moskwie i stanowią 
pewne obszary anomalii czasowych, gdzie różne poziomy dekompensacji wa-
runkują inną prędkość czasu. Jeden z takich eksploratorów, poszukiwacz wrażeń 
i miłośnik folkloru Bergeer Hansen towarzyszy Ołeksandrowi Sahajdacznemu 
przez część jego podróży po miasteczkach i wsiach. 

Struktura fabularna powieści to obrazy życia postapokaliptycznej Ukrainy 
nawleczone na nić wędrówki protagonisty. Futurystyczna topografia utworu jest 
oparta na obecnym układzie i nazwach topograficznych Kijowszczyzny. Jednak 

9 Ю. Клавдиев, Анна, http://www.theatre-library.ru/authors/k/klavdiev [dostęp: 09.09.2016].
10 О. Шинкаренко, Кагарлик, Київ 2015, s. 22.
11 Ibidem, s. 27.



143Naprzód do przeszłości?…

wskutek kataklizmu doszło do radykalnych zmian proporcji ludnościowych: 
na wpół zrujnowany Kijów prawie opustoszał, w poszukiwaniu bezpiecznego 
miejsca ludzie uciekli do miasteczek i wsi, a najludniejszą miejscowością, swo-
istą trzecią stolicą Ukrainy stało się miasteczko Kaharłyk. Nazwa miejscowości 
jest wyraźnie symboliczna, z utworu dowiadujemy się, że po pierwsze, jej ety-
mologiczne znaczenie to Chazarska Dziura, a po drugie – weszła ona do fraze-
ologizmu o semantyce tanatycznej: „pojechać do Kaharłyka” oznacza umrzeć. 
Niemniej jednak właśnie Kaharłyk jest najbezpieczniejszym miejscem na tych 
terenach, ponieważ czas tam zatrzymał się całkowicie. 

Ми прямуємо у Кагарлик, бо це місто є велике, найбільше у всій Україні, 
і там час давно зупинився, а значить нічого поганого відбуватися вже не 
може”. – „Але ж там і нічого хорошого не може відбуватися”, – зауважив 
Кацнельсон. – „Ну, то бачите, така вже необхідна жертва, без цього в наших 
краях не можна. Краще нікуди не рухатися, бо невідомо, куди приїдеш, і 
що там буде”. І це слова людини розумної, бо давно відомо – все найкраще 
відбулося в минулому, а хто хоче змін, той підспівує чорту. Найкращі люди 
мешкають у Кагарлику, і там справжній центр і сенс існування світу12. 

W innych miejscach upływ czasu również został zaburzony, przyśpieszony 
lub spowolniony, lecz w miejscowościach, przez które autor prowadzi swoje-
go bohatera, obserwujemy wyłącznie stagnację, impas, zastój. Główną intencją 
autora jest więc pokazanie pewnego zespołu destrukcyjnych modeli wspólnoty, 
uwsteczniających dyskursów, a także szkodliwych nawyków psychospołecz-
nych („Взагалі уповільнення часу здебільшого призводить до виникнення 
параноїдальних ідей”13). Pisarz koncypuje szereg obrazów obleczonych w po-
etykę absurdu, które prezentują te zjawiska. Pojawia się m.in. dobrze znana 
z utworów dystopicznych wizja społeczności mieszkającej wyłącznie pod ziemią 
i unikającą promieni słońca. Szynkarenko uzupełnia ją groteskowym obrazem 
gigantycznego kreta, który jest lokalnym bóstwem. Leży, lecz przebierając łapa-
mi przesuwa się powoli do przodu, co stanowi największe zmartwienie miesz-
kańców podziemi. Ważna jest jednak informacja, że znaleźli się pod ziemią, 
ukrywając się przed armią rosyjską. Strategia okazała się skuteczna, obronili 
swoje terytorium, lecz już nigdy nie odważyli się wyjść ze swoich labiryntów. 
W opisie innej wsi Szynkarenko parodiuje chrześcijański topos ascezy i dobro-

12 Ibidem, s. 106.
13 Ibidem, s. 77.
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wolnej pokuty, a przede wszystkim popularny na Ukrainie dyskurs tzw. praw-
dziwej duchowości (ukr. духовність). Wieśniacy, by doskonalić się duchowo 
i przygotować się w ten sposób do przyszłych wielkich czynów, noszą na swoich 
barkach coraz większe ładunki kamieni. Wzór do naśladowania, otoczony aurą 
świętości, to starzec, który nie jest w stanie ruszyć się z miejsca, przykuty ideal-
nie dobraną w tym celu masą kamieni. 

Mamy więc do czynienia z wizją społeczeństwa postkatastroficznego i po-
sttraumatycznego. Przestraszeni chaosem i wyzwaniami otaczającej rzeczywi-
stości „ludzie z kryjówek” (Józef Tischner) bronią terytorium swojego bezpie-
czeństwa poprzez powrót do kultu tradycji i bezwzględne podporządkowanie 
własnego życia jego zasadom. Swoją alienację mieszkańcy odbierają jako stan 
pożądany, a resztę świata traktują z obojętnością lub piętnują jako siedlisko 
duchowej degradacji. Anachroniczność życia mieszkańców Szarej Strefy uwy-
pukla postęp techniczny, który dokonał się w innych częściach świata: rozwi-
nęła się sztuczna inteligencja, zbudowano stacje na Marsie itd. Skonstruowano 
m.in. morfon – urządzenie, pozwalające sporządzać kopie przedmiotów, lecz 
Ukraińcy wykorzystują je do kopiowania i przechowywania ludzkiej świado-
mości. Taka kopia funkcjonuje, nie ma jednak szans na jakikolwiek rozwój czy 
zmianę. Mamy więc do czynienia nie tylko z zastygłym czasem, ale i z zamro-
żoną świadomością. Wyspą, której nie dotknęła plaga inercji i marazmu, jest 
Kijów, zamieszkany przez 124 osoby. Życie tam wymaga nieustannej baczności 
i mobilności, bowiem na każdym rogu czyhają niebezpieczeństwa: urządzenia 
automatycznie strzelające do ludzi, zwykli bandyci, konkurenci do stanowiska 
prezydenta miasta, którzy rozpętali prawdziwą wojnę itd. Jednak tylko tam 
można jeszcze spotkać osoby, które choć nie wiedzą wszystkiego, to dysponują 
generalnym rozpoznaniem sytuacji. Zależy im również na uporządkowaniu sen-
sów otaczającej rzeczywistości (jak chociażby ustalenie dokładnego roku) i m.
in. w tym celu postać, która nazywa się major Hryhorenko, wkłada cały swój 
wysiłek w próby zrekonstruowania historii Ruiny. 

Powieść Szynkarenki, po ukazaniu się na początku 2014 roku natychmiast 
została zauważona przez krytyków i czytelników, doczekała się wielu pozytyw-
nych recenzji, a w 2015 r. – ponownego wydania. Wśród wielu zalet książki, 
zarówno specjalistów, jak i czytelników szczególnie poruszył fakt, że autorowi 
udało się przewidzieć wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pisarz, odżegnując 
się od posiadania zdolności profetycznych, mówił w wywiadach, że tworząc 
koncepcję książki zadał sobie pytanie o to, czego najbardziej boi się większość 
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Ukraińców. I sam sobie wówczas odpowiedział: „Війни. Наприклад, з Росією, 
оскільки на час написання книги це було найбільш ймовірно”14. Znamienne 
jest jednak to, że badania socjologiczne nie potwierdzają słuszności tego rozpo-
znania15, wojna znalazła się na liście największych lęków Ukraińców dopiero 
w 2014 r., czyli już po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego z Rosją.

Wypada zatem zadać pytanie o przyczyny takiej rozbieżności. Podpowiedzi 
w tej kwestii może dostarczyć rozróżnienie, które zastosował Jean Delumeau 
w swojej fundamentalnej pracy Strach w kulturze Zachodu. Francuski historyk, 
rozpatrując dzieje Zachodniej Europy w XIV–XVIII w. przez pryzmat kategorii 
strachu, prowadził badania w dwóch – odmiennych i jednocześnie komplemen-
tarnych – kierunkach. Pierwszy kierunek rzucał światło na strachy spontaniczne, 
czyli lęki większości, a drugi – na strachy wyrozumowane, czyli lęki elity. Te 
drugie, jak pisze badacz, biorą się z „rozważań nad nieszczęściami, prowadzo-
nych przez duchowych przewodników zbiorowości”16. Przyjmując to założenie 
i biorąc pod uwagę konstanty dyskursu patriotycznej elity Ukrainy po 1991 r., 
dochodzimy do wniosku, że w Kaharłyku autor, świadomie lub nie, mierzy się 
przede wszystkim z lękami swojego środowiska. Kreślenie wizji wojny z Ro-
sją opierało się, naszym zdaniem, nie tylko na rozpoznaniu zagrożeń ze strony 
militaryzującego się sąsiada, lecz także na lęku przed jego ekspansją polityczną 
i kulturową oraz niezdolnością Ukraińców do przeciwstawienia się tej pełzają-
cej neokolonizacji. Stąd wykreowana w powieści sytuacja prawie całkowitego 
zaniku języka ukraińskiego: „На этом полумертвом языке и его диалектах 
говорят сегодня ровно две тысячи сто пятьдесят четыре человека”17. Stąd 
ujęte w formy utworu fantastycznego niepokoje o trwałość tożsamości ukraiń-
skiej: „(…) хтось у Москві збирає докупи всі кращі українські мізки, аби 
використати їх у війні з Києвом”18. Stąd wreszcie centralny, naszym zdaniem, 

14 Cyt. za: Р. Козлов, Через 100 років Україні настане „Кагарлик”?, „Версії” 2014, 19 
czerwca http://versii.cv.ua/kultura/cherez-100-rokiv-ukrayini-nastane-kagarlik-2/29390.html [dos-
tęp: 19.09.2016].

15 Українці бояться зовнішнього вторгнення і не дуже – зростання цін та безро-
біття – опитування, „Українська правда” 2014, 11 października, http://www.pravda.com.ua/
news/2014/ 10/11/7040478/ [dostęp: 09/09.2016]. W 2013 r. najwięcej Ukraińców (25,8 %) na-
jbardziej się bało powrotu kryzysu gospodarczego z lat 2008–2009. Найбільше українці бояться 
повторення кризи 2008 року, „Дзеркало тижня” 2013, 13 lutego, http://dt.ua/UKRAINE/nay-
bilshe-ukrayinci-boyatsya-povtorennya-krizi-2008-roku.html [dostęp: 09.09.2016].

16 J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1986, s. 26. 
17 О. Шинкаренко, op. cit., s. 120.
18 Ibidem, s. 40.
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temat krytycznego oglądu kondycji społeczeństwa ukraińskiego – prowincjo-
nalizm. Nad wyraz typowy dla utworów z komponentem fantastycznym, w tym 
antyutopii i dystopii, motyw anomalii czasowych, to w tym przypadku nic inne-
go, jak analiza przyczyn cywilizacyjnego i kulturowego zapóźnienia Ukrainy, 
powodów jej niezdolności do modernizacji, dryfowania, zamiast podążania ku 
wytyczonym celom. 

„Наші годинники без стрілок, як на полотнах С. Далі”19 – pisała Oksana 
Zabużko w latach dziewięćdziesiątych, poświęcając w jednym ze swoich esejów 
dużo uwagi wykazaniu ścisłej współzależności pomiędzy ukraińską mitologiczną, 
nieeuropejską, lokalną temporalnością a syndromem kolonialnego prowincjona-
lizmu. Pisarka również zwracała uwagę, że obecność w ukraińskiej kulturze cha-
otycznego współistnienia różnych społecznych rytmów najbardziej przypomina 
europejskie średniowiecze z jego „wielością czasów”. Szynkarenko w licznych 
wywiadach nie wspomina o ewentualnych inspiracjach myślą Zabużko, ale zbież-
ność diagnozy jest uderzająca, m.in. w adnotacji do powieści czytamy: „Відбулася 
російська окупація, внаслідок якої Україна повернулася в середньовіччя”20. 
Zabużko nazywa ten fenomen społeczno-temporalny „хутірською свідомістю”, 
a Szynkarenko czyni jego symbolem wieś. Należy bowiem zaznaczyć, iż przed-
stawione w utworze miasteczka i sposób życia w nich w żaden sposób, poza kil-
koma wyjątkami, nie różnią się od opisanych wsi i sposobu ich funkcjonowania. 
Miejskość dla autora to nie kategoria topograficzna, a mentalna: „Місто – це не 
стіни та стелі, а простір, прихований між ними”21. W wyraźnie zaznaczonej 
w powieści opozycji Kijów-prowincja można więc bez trudu rozpoznać centralną 
dla historii kultury ukraińskiej kolizję miasto-wieś. W linii dystopiczno-satyrycz-
nej utworu widzimy zaś artystyczne wcielenia szeregu tych przymiotów, które 
przez przeciwników ukraińskiej tradycji narodnictwa były przedstawiane jako 
anty-ideał rozwoju Ukrainy: konserwatyzm, izolacjonizm, pasywność, irracjo-
nalność, etnografizm, intelektualna zaściankowość. 

W przypadku utworu ukraińskiego, podobnie jak rosyjskiego, mamy więc 
do czynienia z uniwersalnym „słownikiem” przeciwników natywizmu, z po-
wszechnie rozpoznawalnymi elementami dyskursu antytradycjonalistycznego. 
Poszukując jednak zakładanej narodowej specyfiki tego dyskursu na materiale 

19 О. Забужко, „Психологічна Америка” і азіатський ренесанс, або знову про Карфаген, 
[w:] eadem, Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика 90-х, Київ 2001, s. 224.

20 Ibidem, s. 408.
21 Ю. Клавдиев, op. cit.
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analizowanych utworów, warto wyodrębnić szereg odmienności w autorskim 
kreowaniu „wiejskiego świata” własnej kultury. Szynkarenko w odróżnieniu od 
Kławdijewa kładzie większy akcent na etnografizm. Ten fakt nie może dziwić, 
gdy uwzględnimy długotrwałość i temperaturę ukraińskiej dyskusji, napędzanej 
lękiem części elit przed etnograficzną skansenizacją kultury ukraińskiej w wa-
runkach kolonialnej zależności, a następnie postkolonialnej inercji. Tym, co 
natomiast wychodzi na pierwszy plan w rosyjskiej sztuce jest patriarchalizm: 
Kodeks Ojców natychmiast przywodzi na myśl pojęcie domostroju. Zarówno 
w rozumieniu spisanego zbioru porad i nakazów życiowych (Domostroj – za-
bytek piśmiennictwa staroruskiego z pocz. XIV w.), jak i krytycznej charakte-
rystyki ultrakonserwatywnego i restrykcyjnego (szczególnie wobec kobiet) mo-
delu życia rodzinnego i społecznego. Ponadto ukraińska „wiejskość” w wydaniu 
Szynkarenki jest egalitarna, przeważnie pokojowa i w istocie swojej – by po-
służyć się określeniem Oksany Zabużko – „безневинно-мазохістська”. Z ko-
lei w świecie wsi Kławdijewa widzimy ścisłą hierarchię, ogrom przemocy oraz 
połączenie masochizmu z sadyzmem (mąż głównej bohaterki bije ją lejcami za 
naruszenie Kodeksu Ojców, a potem na podwórku biczuje się sam). 

Co jednak sprawia, że zarówno ukraiński, jak i rosyjski autor uzna-
ją „wiejsko-miejską” dychotomię i jej problemową treść za nadal aktualne 
i warte uwagi na początku XXI wieku? Jak pisze rosyjski badacz Aleksander 
Czancew: „утопическая и в целом дистопическая литература появляются 
тогда, когда в обществе утверждается мысль, что существующая ситуация 
законсервировалась надолго и имеет явную тенденцию лишь ухудшаться 
в будущем”22. Innymi słowy, w konserwatywnych okresach życia społeczeń-
stwa, w okresie społeczno-politycznej stagnacji23, zarówno wzrasta potrzeba re-
animacji pewnych idei, globalnych utopii przeszłości, jak i pojawia się impera-
tyw przeciwstawienia się ich wpływom. Wyraźne potraktowanie obrazu wsi jako 
symbolu rosyjskiej odmiany natywizmu, ideologii poczwieczenistwa, widzimy 
w dramacie Kławdijewa. 

К нам приезжали и поселялись жить люди, имеющие мало представления 
о другой жизни. Бывшие зеки, пэтэушники, неудачники, сдвинутые 
мечтатели, романтики, мистики, сумасшедшие проповедники, сектанты...24 

22 Cyt. za: Н. Ковтун, Деревенская проза в зеркале утопии, Москва 2014, s. 6.
23 Ibidem, s. 5.
24 Ibidem, s. 408.
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I nie jest to wyłącznie podsumowanie pewnego zamkniętego etapu rodzimej 
kultury, bowiem jak pisze rosyjska badaczka Natalia Kowtun: „Жизнестойкость 
народного утопизма в России – уникальное явление отечественной 
литературы”25. Naszym zdaniem to spostrzeżenie o witalności ludofilskiego 
utopizmu można wyprowadzić poza granice literatury, a także poza granice 
Rosji. Pomimo iż w swoich utworach Szynkarenko i Kławdijew skupiają się 
przede wszystkim na pokazaniu małej apokalipsy własnych terenów, ich nie-
pokojące diagnozy pokrywają się z rozpoznaniem procesów zachodzących we 
wszystkich krajach postkomunistycznych. Boris Buden wymienia następujące 
zjawiska: desekularyzacja, renesans etnocentryzmu, retrospektywne nastawienie 
w myśleniu o przyszłości, w efekcie ekspansja ducha retro-utopii, doświadcze-
nie utraty społeczeństwa, czyli jego post-społeczne funkcjonowanie w postaci 
odizolowanych stref26. Natomiast jeżeli uwzględnimy nie tylko diagnostyczny, 
ale i prognostyczny charakter dystopii, to zobaczymy, że mroczne wizje autorów 
wpisują się w konstatacje globalnych tendencji współczesnego świata. Na zmia-
nę ideałowi postmodernistycznej otwartości – nieskrępowanej narodowymi, 
kulturowymi czy cywilizacyjnymi granicami – zdaje się bowiem przychodzić 
era „nowej archaiki” (Ilja Kormilcew), czyli świat odbudowanych podziałów 
i rehabilitacji wartości nowego Średniowiecza (Dmitrij Bykow)27. W związku 
z tym rozpatrywane dystopie reagując, zgodnie z definicją, na tendencje rozwo-
jowe współczesnej autorom rzeczywistości, koncypują także pierwiastek anty-
utopijny. Jedną bowiem z tendencji współczesności zdaje się być neoutopijny 
zwrot, renesans retrospektywnych utopii. Stąd też swoisty „antyutopijny” bunt 
głównych bohaterów Szynkarenki i Kławdijewa. Rezygnując z pokusy dostoso-
wania swoich oczekiwań do ciasnych murów imitujących horyzonty pomyślnej 
stabilności, wyruszają oni w podróż pełną niebezpieczeństw i znaków zapyta-
nia. Ołeksandr Sahajdacznyj opuszcza Kaharłyk i udaje się do Kijowa, bo zdaje 
sobie sprawę, że tylko tam osiągnie cel swoich poszukiwań, a tytułowa Anna 
również podejmuje decyzję o ucieczce z „oblężonej twierdzy” i pod gradem kul 
kieruje swojego wierzchowca ku granicom wsi.

25 Ю. Клавдиев, op. cit.
26 B. Buden, Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu, tłum. M. Sutowski, Warszawa 2012, 

passim. 
27 Д. Быков, Особое мнение, wywiad przepr. А. Самсонова, http://www.echo.msk.ru/

programs/personalno/990582-echo/#element-text [dostęp: 19.09.2016].
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Forward to the past?  
The village as an object of anxiety in the Ukrainian and Russian dystopia 

The visions of our civilization’s evolution presented in the contemporary literature are pessimistic 
and often catastrophic or apocalyptic, like in the Russian drama “Anna” by Juryy Klavdiyev and 
the Ukrainian novel “Kaharlyk” by Oleh Shynkarenko. Seemingly, these works describe only local 
(Russian or Ukrainian) problems and don’t appeal to any utopian ideology. In actuality, these 
works sit squarely in the middle of the dystopian genre, their tales set in the future and are po-
inting to today’s problems. It’s worth demonstrating that these writers captured the core of the 
contemporary trends. Nowadays, we face new isolationism, renaissance of nationalism, desecu-
larization and the return of retro-utopias. we can see all these phenomena in the images of the 
aforementioned literary texts. Moreover, the Dark Ages described in the novel and the drama, 
mirror the coming of a “new Archaic Era”. Therefore, the analysis of these works could help us to 
describe how contemporary literature reacts to the these new challenges.

Keywords: the village, anxiety, dystopia, anti-utopia, new Archaic Era

Вперед у минуле?  
Село як об’єкт тривоги в українській і російській дистопії 

Образи еволюції нашої цивілізації, представлені в сучасній літературі, сповнені песимізму, 
а  також нерідко катастрофічних і апокаліптичних передчуттів, як в російській п’єсі Анна 
Юрія Клавдієва та українській повісті Кагарлик Олега Шинкаренка. На перший погляд, ці 
твори описують лише локальні (російські або українські) проблеми і не звертаються до 
жодної з утопічних ідеологій. Однак, не зважаючи на те, що ці твори зразково містяться 
в  рамках жанру дистопії (їхні сюжети розігруються в майбутньому, демонструючи 
передусім проблеми сьогодення), варто звернути увагу на те, що автори влучно виявляють 
також суть тенденцій сучасного світу. Сьогодні ми опинилися перед обличчям нових 
тривожних явищ: ізоляціонізму, ренесансу націоналізмів, десекуляризації та повернення 
ретро-утопій. Усі ці феномени втілені в художню матерію аналізованих творів. Крім того, 
темні віки, описані в повісті та п’єсі, відображають прихід „ери нової архаїки”. З огляду на 
це, аналіз обраних літературних текстів може стати внеском у дослідження реакції сучасної 
літератури на згадані виклики.

Ключові слова: село, тривога, дистопія, антиутопія, нова архаїка



Obce/swoje  
Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy

Katarzyna Syska
Uniwersytet Jagielloński

Powieść Лада или радость Timura Kibirowa:  
postkonceptualistyczna idylla

Powieść Timura Kibirowa Łada czyli radość (Лада или радость, 2010) 
stanowi punkt wyjścia do rozważań nie tyle na temat rzeczywistości wiejskiej, 
co sposobów pisania o wsi. W ramach dyskursu wiejskiego wytworzyły się bo-
wiem nurty, konwencje, gatunki na tyle rozpoznawalne, że każdy kolejny tekst 
wchodzi z nimi w jakiś rodzaj dialogu. Podstawowy podział wyznacza obraz 
wsi (i szerzej – prowincji): idylliczny (miejsce duchowej i moralnej czystości, 
prostych wartości wynikających z kontaktu z przyrodą, z doświadczenia pracy 
fizycznej, autentycznej wspólnoty) i naturalistyczny (wieś prymitywna, zapita, 
zrujnowana materialnie i duchowo). W postradzieckiej prozie rosyjskiej prze-
waża naturalistyczna, a nawet koszmarno-apokaliptyczna wizja wsi1. Obrazy 
arkadyjskie są rzadkością, a i te często skierowane są ku przeszłości, okraszone 
nutą nostalgii za minionym rajem określanym raczej w kategoriach czasowych 
(dzieciństwo, młodość) niż przestrzennym – topika wiejska jest tu drugorzędna.

Światy idylliczne w literaturze współczesnej zazwyczaj przedstawiane są 
jako zagrożone lub zrujnowane. W związku z tym konieczne staje się odróżnie-
nie stylizacji (również parodyjnej), którą Renato Poggioli nazywa „idyllą formy” 
od poważnej „idylli ducha”. Poggioli pisze: „Współczesna idylla jest ironiczna 

1 Zob. np.: Р. Сенчин, Елтышевы, Москва 2010; А. Дмитриев, Крестьянин и тинейджер, 
Москва 2013; Л. Петрушевская, Карамзин. Деревенский дневник, Санкт-Петербург 2000.
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i dwuznaczna, ponieważ zaczyna się od stylizacji, a kończy parodią. To idylla na 
opak, prezentuje sielankowy ideał tylko po to, by go wykpić”2.

Minipowieść Łada czyli radość jest pod tym względem nietypowa, ponie-
waż wykorzystując elementy wspomnianych sposobów konstruowania opowie-
ści o wsi, wymyka się obu, transformuje je w kluczu postkonceptualistycznym, 
wnosząc nową jakość. 

Timur Kibirow bywa uznawany za przedstawiciela postkonceptualizmu – 
nurtu wywodzącego się z moskiewskiego konceptualizmu (jednej w form post-
modernizmu). Postkonceptualizm stosuje konceptualistyczne chwyty formalne, 
takie jak radykalna intertekstualność, demonstracyjny kicz, poetyka grafomanii, 
ironia, by osiągnąć z ich pomocą efekt odwrotny – wrażenie szczerości, powagi, 
liryzmu. Jego cechą rozpoznawalną jest właśnie owa migotliwa poetyka (termin 
Dmitrija Prigowa), w której załamują się tradycyjnie sprzeczne jakości, takie 
jak ironia i szczerość, intertekstualna gra i przejmujący liryzm. Według Michaiła 
Epsztejna owa „estetyka nie polega ani na szczerości autora, ani na intertekstual-
ności stylu, lecz na wzajemnym oddziaływaniu obu tych chwytów. Granica po-
między nimi jest nieuchwytna (…)”3. Ważnymi chwytami w ramach tej estetyki 
są antyironia, która „nicuje sens samej ironii, rekonstruując powagę – już jednak 
bez prostoty i jednoznaczności”4, a także przejaskrawiona, demonstracyjna ba-
nalność. 

Literaturoznawcy zauważyli postkonceptualistyczny konflikt pomiędzy 
formalnym i treściowym wymiarem twórczości Kibirowa: „Demonstracyjnie 
wykorzystując (…) najbardziej wyświechtane cytaty (…), Kibirow za każdym 
razem osiąga efekt wstrząsającej szczerości”5; „czysta emocja (…) okazuje się 
silniejsza od ironii”6.

Łada czyli radość była prozatorskim debiutem poety. Na poziomie fabular-
nym jest to historia suczki Łady oddanej pod koniec sezonu przez właścicieli 
– byłych mieszkańców wsi, obecnie letników – na przechowanie do kolejnego 

2 Ibidem, s. 67.
3 М. Эпштейн, Постмодерн в русской литературе, Москва 2005, s. 438.
4 M. Epsztejn, „Po karnawale” czyli wieczny Wieniczka, tłum. A. Pomorski, „Literatura na 

Świecie” 1994, nr 7–8, s. 316.
5 Н. Лейдерман, М. Липовецкий, Современная русская литература 1950–1990 годы, 

Москва 2003, t. 2, s. 444.
6 А. Левин, О влиянии солнечной активности на современную русскую поэзию, „Знамя” 

1995, nr 10, s. 219. Więcej na temat poetyki Kibirowa zob. K. Syska, Neosentymentalne tendencje 
w najnowszej literaturze rosyjskiej, Kraków 2015, s. 205–243.
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lata miejscowej staruszce Aleksandrze Jegorownie. W fabule można rozszyfro-
wać kolaż Disneyowskich bajek: trudne początki relacji z nową właścicielką, 
wielka miłość, która przechodzi przez ogień śmiertelnej próby (Łada, ryzyku-
jąc własne życie, rzuca się na pomoc zaatakowanej przez wilki babie Szurze 
i odnosi ciężkie rany), cudowne ocalenie za sprawą podstępem ściągniętego do 
zabitej wioski pogotowia, happy end. Akcja toczy się w niemal wyludnionej wsi 
Kołduny (między Moskwą a Smoleńskiem), a jej tłem jest życie czworga miesz-
kańców wioski: Jegorowny – świątobliwej wdowy, Rity – byłej sprzedawczyni 
w wiejskim sklepie i handlarki samogonem, Żory – błaznującego alkoholika 
oraz Czebureka – nielegalnego imigranta z Azji Centralnej, który ukrywał się 
w saunie Jegorowny. Zawierająca minimum wydarzeń, błaha przygodowa fabu-
ła opleciona jest gęstą siecią intertekstualnych odniesień, teoretycznoliterackich 
dygresji, które tworzą równoległy wątek metafabularny – historię powstawania 
tekstu, refleksje na temat jego celu i misji. Powieść można z powodzeniem ana-
lizować pod kątem wpływów ukrytych i jawnych cytatów (przynajmniej kilku-
dziesięciu autorów) – byłoby to jednak osobne zadanie badawcze7. W tekstach 
postkonceptualistycznych cytaty „pracują” w specyficzny sposób – są używane 
jako osobisty, niezapożyczony język podmiotu mówiącego. Skomentuję jedy-
nie tytuł, który stanowi nawiązanie do powieści Władimira Nabokowa (jednego 
z ulubionych pisarzy Kibirowa) Ada albo żar (Ада или страсть, 1968). Jest 
to nawiązanie polemiczne – w przypadku utworu Nabokowa, przedstawiają-
cego historię kazirodczej miłości rozerotyzowanych dzieci, podtytuł Kronika 
rodzinna brzmi ironicznie. W minipowieści Kibirowa żar (namiętność) zostaje 
zastąpiony radością, a podtytuł Kronika wiernej i szczęśliwej miłości zapowiada 
wzajemną czystą miłość człowieka i psa (odsyła też zapewne do innego wątku 
miłosnego – wzorcowego małżeństwa Jegorowny). 

Dla naszego wywodu ważne będą nie konkretne cytaty, ale gatunkowe wzor-
ce stylizacyjne: idylla (nie jako gatunek liryczny, lecz model świata przedsta-
wionego, czasoprzestrzeni) i nawiązujące do niej opowieść sentymentalna oraz 
proza wiejska8.

7 O dialogu z tekstami A. Puszkina i W. Nabokowa w powieści zob. А. Леденев, „Песни 
о главном”: стратегии автоинтерпретации  в книге Тимура Кибирова „Лада, или 
Радость”,  „Ярославский педагогический вестник” 2012, nr 1, s. 250–255.

8 O pastoralnym kodzie w rosyjskiej prozie wiejskiej zob. К. Парте, Русская деревенская 
проза: Светлое прошлое, Томск 2004, s. 31–50.
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Wszystkie te wzorce można łatwo rozpoznać w tekście. Najpełniej zreali-
zowany został wzorzec idylliczny, z charakterystycznym odrealnieniem oraz 
idealizacją sielskiej miejscowości. Wiejski zakątek, odgrodzony od reszty 
świata (zimą dosłownie – raz w miesiącu samochód z miasta przywozi emery-
tury) – stanowi locus moralnego ocalenia. Mieszkańcy Kołdunów mimo swoich 
licznych wad są lepsi niż „miastowi” – skorumpowany tchórzliwy kapitan po-
licji i jego pozbawiona duchowego życia, leniwa żona, która „целыми днями 
валялась или на кровати перед телевизором, или на надувном матрасе с 
«ТВ парком», загорая”9. Odcięcie od wielkiego świata chroni mieszkańców za-
równo przed konsumpcjonizmem, jak i przed państwową propagandą – telewi-
zor ma tylko Margarita, w odbiorniku Jegorowny nie działa dźwięk, co narrator 
komentuje z satysfakcją: „не была и не могла быть эта чертова власть, как она 
ни тужилась и ни пыжилась, главным содержанием человеческой жизни, 
уж жизни Александры Егоровны, по крайней мере” (s. 61). Czasoprze-
strzeń Kołdunów spełnia wszystkie wyznaczniki Bachtinowskiego chronotopu 
idyllicznego. W powieści obserwujemy „organiczne zrośnięcie się życia i jego 
zdarzeń z miejscem” oraz wynikającą z niego „jedność życia pokoleń i w ogó-
le ludzi”10 – to przestrzeń zadomowiona pamięcią narratora, bohaterów wcze-
śniejszych pokoleń, znana na wylot, kochana: „Это же твоя родная деревня! 
Вон тупицинский дом, вон старый тополь, вон за Медведкой поднимается 
лес, где любая стежка-дорожка хоть и позаросла, но ведь знакома, хожена-
-перехожена (…)” (s. 10). „Przyjęcie ścisłych ograniczeń jeśli chodzi o dobór 
faktów życiowych: miłość, narodziny, śmierć, małżeństwo, praca, jedzenie i pi-
cie, młodość i starość”, które przedstawiane są jako doniosłe zdarzenia codzien-
ności oraz „łączenie życia ludzkiego z życiem przyrody”11 najlepiej wyraża oda 
baby Szury do prostego życia: 

Блажен взрастивший на сотках собственных 
Сельхозпродукты — белокочанную  
Капусту, и репчатый лук, и свеклу, (…)  
Блажен по осени заготовивший 
Огурцов соленых, капустки квашеной (…) (s. 119).

9 Т. Кибиров, Лада или радость. Хроника верной и счастливой любви, Москва 2010, 
s. 14. Dalej w tekście po cytacie z powieści podaję w nawiasie numer strony.

10 M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, tłum. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 448.
11 Ibidem, s. 48–49.
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Nawet mniej oczywista cecha idyllicznej czasoprzestrzeni, a mianowicie 
złagodzenie granicy między życiem a śmiercią wynikające z włączenia jednostki 
w życie bliskich ludzi i przyrody w zredukowanej postaci występuje w tekście. 
Rytm pracy i przyrody ratuje babę Szurę przed rozpaczą związaną ze śmiercią 
męża i syna:

Как она смогла пережить все это, я не знаю (…). С ума не сошла, криком не 
кричала, истерик никому не закатывала, схоронила, как положено, и стала 
жить дальше. Весной сажать, летом поливать да пропалывать, осенью 
собирать урожай (s. 71).

W powieści pojawia się też charakterystyczny motyw wielopokoleniowej 
radosnej uczty – swoistej koncentracji idylli:

Так вот они и сидели, и пели, и смеялись за полночь в крохотном кубике 
бестолкового человечьего тепла и слабого света, посреди морозного мрака, 
ничем, в сущности, не огражденные от тьмы, кромешной и вечной (s. 157).

Wzorzec opowieści sentymentalnej jest również wyrazisty. Pierwsza właści-
cielka Łady, córka kapitana (kolejne odniesienie) to młode, zanurzone w książ-
kach, dziewczę o imieniu Liza (często dookreśla ją przymiotnik „biedna”). Wyj-
ściowy ideał ulega tu jednak prymitywizacji: „Правда, читала она, бедняжка, 
в основном всякую попсовую дребедень, которую нежный родитель, (…) 
покупал для нее на книжных лотках (…)” (s. 13). Kibirow aktualizuje kla-
syczne sentymentalne opozycje: miasto–wieś, kultura–natura, teraźniejszość–
przeszłość, mitologizuje okres dzieciństwa, wplata motywy arkadyjskie. Narra-
tor uznaje na przykład, że pies to jedyne stworzenie, które po wygnaniu z raju 
pozostało niezmienione i przypomina ludziom stan sprzed upadku. Do literatury 
sentymentalnej odsyła też rozpoznawalny emocjonalno-poetycki styl narracji:

О нет! Никого не покусала и ничего не подавила освобожденная Лада, ни 
одна грядка, ни один цветочек не был смят ее легкой стопой! (…) туда, 
туда, в сторону шоссе, по которому (…) туманную даль умчалась новейшая 
Миньона (s. 9).

Konstrukcja narratora z kolei przypomina prozę Laurence’a Sterne’a. Au-
tor-narrator Łady… dba o ciągły kontakt z czytelnikiem (zwraca się do niego 
„любезный читатель”), wchodzi z nim w dyskusje, jest emocjonalnie związany 
z bohaterami. Powieść ma luźną kompozycję, zawiera liczne dygresje, w tym 
autobiograficzne.
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Z rosyjskiej prozy wiejskiej Kibirow zapożyczył zestaw postaci. Główna 
bohaterka „ludzka” – Jegorowna – to mądra staruszka rodem z powieści Wa-
lentina Rasputina, ostoja tradycyjnych wartości, wzór moralny, a jej drewniany 
dom stanowi centrum wiejskiej przestrzeni. Pozostałe postaci – sprzedawczyni 
handlująca pokątnie samogonem i miejscowy pijak-błazen również zakorzenio-
ne są w utworach autorów tego nurtu. Typowa jest też marginalność bohaterów 
w stosunku do rzeczywistości państwowej czy oficjalnej kultury – dlatego baba 
Szura 4 listopada nadal obchodzi święto Matki Boskiej Kazańskiej, nie wie-
dząc, że władza ogłosiła tę datę Dniem Jedności Narodowej. Do prozy wiejskiej 
nawiązują elementy naturalistyczne – obrazy upadku wsi (degradacji przyrody, 
wyludnienia, kryzysu moralnego) oraz oskarżenie o ten upadek sowieckiej poli-
tyki (kolektywizacja, industrializacja, niszczenie tradycyjnych wartości). 

Wszystkie wspomniane wzorce stylizacyjne komentują się nawzajem, są re-
gularnie kontestowane, czasem wręcz parodiowane poprzez zderzanie różnych 
rejestrów stylistycznych, wprowadzanie elementów niedopuszczalnych w afir-
matywnym dyskursie o wsi, komiczne porównania nieprzystających zjawisk, 
ujawnianie konwencji.

Już skład mieszkańców wsi jest polemiczny w stosunku do literatury idy-
llicznej. Tylko Jegorowna – cnotliwa staruszka i gastarbeiter Czeburek – typ 
dobrego „dzikusa” odpowiadają jej wymogom. Narrator nie potrafi konse-
kwentnie utrzymać maski dobrodusznego sentymentalnego gawędziarza – 
w chwilach wzburzenia agresywnie atakuje czytelnika. Idyllicznym opisom wsi 
i przyrody towarzyszą trzeźwe komentarze: „нечернозёмная русская деревня, 
и не деревня, а коттеджный какой-то поселок. Не элитный, конечно” (s. 29); 
„Правда, последние четыре десятилетия помимо этого названия [Девичий 
борок – K.S.] укоренилось и другое, довольно противное, Сраный лес — 
из-за того что поселяне, возвращающиеся на электричке (...)” (s. 25–26). 
Mając świadomość obranej konwencji, narrator karci się jednak za reporterskie 
dygresje: „Но к ляду весь этот неуместный натурализм” (s. 26).

Często fragmenty rozdziału nawzajem się parodiują. Pierwszy na przykład 
otwiera motto z wiersza Aleksandra Puszkina Piewca (Певец) o rozlegającym 
się w nocnej ciszy smutnym głosie nieszczęśliwie zakochanego młodzieńca. 
Młodzieńcem tym okazuje się Łada, wyjąca pożegnalny hymn do Lizy, którą 
rodzice zabrali do Moskwy. Wycie suczki narrator przetłumaczył na grafomań-
ski tekst: 
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(…) Я тебя любила, а ты забыла! 
Лизавета, где ты?! (…) 
Но иное судьбы — увы — судили! 
Расстоянья меж нами, версты, мили!(s. 5–6).

Rozdział kończy się nieprzyzwoitą czastuszką Żorika, który zdaje się odpo-
wiadać na pytanie zawarte w motcie: „Слыхали ль вы за рощей глас ночной 
/ Певца любви, певца своей печали?” – „Кому не спится в ночь глухую? 
– Собаке, сторожу и х..!” (s. 11). W tekście napotykamy wiele heroikomicz-
nych porównań Łady do bohaterów rosyjskiej klasyki literackiej (na przykład do 
Nataszy Rostowej – według narratora Łada równie organicznie łączyła w sobie 
urok i głupotę). Wewnętrzny monolog suczki wahającej się, czy rzucić się na po-
moc zaatakowanej przez wilki Jegorownie, stylizowany jest na moralitet, a wy-
grana dobra w walce o duszę psa skwitowana zostaje ewangelicznym cytatem 
o oddawaniu swojego życia za przyjaciół.

Przaśny żywioł wprowadza do idyllicznego świata Żora, który, jak twierdzi 
narrator:

являлся этаким стихийным постмодернистом, то есть изъяснялся 
исключительно цитатами (…) и, как многие именитые постмодернисты, 
нисколько не был озабочен тем, что ни происхождение этих цитат, ни их 
смысл собеседнику были зачастую неведомы (s. 45).

Zdawać by się mogło, że to drwina z nielubianych przez Kibirowa postmo-
dernistów. Tymczasem jest to przede wszystkim autoparodia – wszak sam autor 
skleja tekst powieści z cytatów różnego pochodzenia, nie troszcząc się o czytel-
nika. W innym miejscu narrator obnaża swój warsztat, sugerując, że być może 
„это вообще такая сознательная и тончайшая стилизация” (s. 37), a więc 
znów stosuje chwyt autoironii – nawet nieprofesjonalny czytelnik zorientuje się, 
że ma do czynienia ze stylizacją, przy czym niezbyt wyrafinowaną. 

Gruba warstwa ironicznej stylizacji nie unieważnia jednak idyllicznej wy-
mowy utworu, przeciwnie – wzmacnia ją. Dzieje się tak za sprawą specyficznej 
postawy autora-narratora, który balansuje między biegunami karnawałowej bła-
zenady, parodiowania cudzego słowa oraz powagi i szczerości, płynnie zmienia-
jąc intonację. Narrator Kibirowa ma świadomość, że używa skompromitowane-
go języka, że dyskurs sentymentalny, idylliczny, patetyczny nie ma już racji bytu 
– i mimo to z premedytacją po niego sięga, poddaje go parodystyczno-ironicznej 
„obróbce”, która usuwa pierwotną jednoznaczność, monologowość. Tworzy się 
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wypowiedź dwubiegunowa, jednocześnie poważna i komiczna, afirmatywna 
i krytyczna, czuła i ironiczna. 

Symptomatyczne pod tym względem są rozdziały Retardacja oraz Retardacji 
ciąg dalszy zawierające polemiczny dialog autora z wyobrażonym czytelnikiem. 
Wykształcony, dość cyniczny czytelnik zarzuca autorowi moralizatorstwo (natręt-
ne powtarzanie wiecznych prawd), stosowanie banalnych chwytów (mdłe wzru-
szenie nad losem porzuconych psów i staruszek), bezsensowną „intertekstualną 
orgię, stylizatorskie bachanalia”, utopijne dążenie do połączenia w jedno prosto-
dusznego Kryłowa i przewrotnego Nabokowa, stwierdza mierne skutki artystycz-
ne takich dążeń (s. 135–143). Autor na początku próbuje się bronić, ale przegry-
wa walkę na argumenty – wpada w rozdrażnienie, przerywa dyskusję i żałuje, że 
w ogóle wymyślił te rozdziały. Nieumiejętność obronienia się w sporze z jednej 
strony kompromituje go, z drugiej jednak wywołuje efekt bezradnej szczerości, 
jakby mówił: macie rację – to tanie, banalne, moralizatorskie, artystycznie wątpli-
we, i mimo to nie odpuszczę, tak trzeba. Bezradność autora w obliczu intelektual-
nie przekonujących zarzutów czytelnika jest oczywiście przewrotna – ostateczny 
argument dowodzący wygranej autora stanowi sama powieść.

Narrator często przytacza opinie negujące idylliczno-sentymentalny ideał 
(więc pozwala wybrzmieć głosom krytycznym wobec świata przedstawionego), 
nie po to, by obalić je na drodze racjonalnej argumentacji czy pobłażliwie zbyć. 
Niezmiennie reaguje na nie agresją. Rozczulający opis wiejskiego żywota Jego-
rowny zamyka krytyczny cytat z Karola Marksa i obraźliwy atak narratora na 
oponenta:

Весной сажать, летом поливать да пропалывать, осенью собирать урожай. (…) 
В общем, по Марксу – „идиотизм деревенской жизни”. Идиотизм! В зеркало б 
поглядел, урод волосатый, – вон он где, идиотизм-то настоящий! (s. 71)

Taka strategia zachowania buduje obraz narratora (znów autoironiczny i po-
ważny zarazem) jako zdesperowanego obrońcy wiary, a nie światopoglądu czy 
filozofii. 

W demonstracyjnie lirycznych opisach wiejskiej przyrody również widać 
narratorskie napięcie pomiędzy rozumem, który ma świadomość banalności ob-
razu, a uczuciem, na które to banalne piękno za każdym razem działa:

(…) увидеть широкий купол одинокого клена, сияющий таким непостижимым 
светом и цветом, что даже самое заскорузлое сердце сжималось и начинало 
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ныть в унисон, а самонадеянный головной мозг вынужден был признать, 
что ничего он с этим поделать не может — ни понять, ни тем более описать 
(s. 77).

W opisie bohaterów powieści ton krytyczny płynnie przechodzi w pobłaż-
liwie-pochwalny, jakby narrator chciał przyjazną intonacją złagodzić wymowę 
negatywnych faktów. Drobny przestępca Żorik 

сам по себе создание, ей-богу, безобидное и добродушное, если только 
по дурости и повадливости не подчиняется чьей-нибудь действительно 
преступной и злой воле, или моде, или идеологии. К несчастью, такая воля 
и такая идеология, как правило, оказываются тут как тут (s. 41).

Do informacji, że Rita rozpijała wieś, narrator spieszy dodać: 

Надо отдать ей должное, тут она ни капельки не жульничала — питье было 
крепчайшим и почище любой казенной водки, ничего не скажешь, что 
молодец, то молодец (s. 27).

Nostalgiczny motyw degradacji przyrody natomiast („(…) берега поросли 
всякой мусорной ерундой, исполинский сосновый бор на противоположном 
берегу был давно истреблен дачным кооперативом” – s. 16–17) natychmiast 
zostaje podważony optymistyczną konstatacją: „Всего этого волшебства уже 
не было и в помине, но и того, что еще оставалось, хватало с лихвой для 
тех, кто понимает” (s. 17). 

Elementy antyironii można dostrzec w omówionych wcześniej rozwiąza-
niach artystycznych. Najlepszym jednak jej przykładem jest sposób wprowadza-
nia do narracji cytatów biblijnych. Wspominaliśmy o porównaniu czynu Łady 
do przejawu najwyższej formy ewangelicznej miłości. Później cytat z Pisma 
Świętego pojawia się w postaci niezrealizowanego motta do rozdziału, w którym 
moskiewski chirurg Julik ku wściekłości swojej przełożonej udziela pomocy psu 
i zostaje na wieczerzy (taki tytuł nosi rozdział) u Jegorowny. Razem z miejsco-
wymi pije tanią wódkę, je konserwy, śpiewa, śmieje się z obscenicznych przy-
śpiewek Żory. Autor wyznaje:

Я даже хотел к этой главе взять другой эпиграф: „Ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них”. Мат. 18, 20. Но потом все-таки 
одумался. Это уж был бы перебор, может быть, даже и кощунственный 
(s. 157).
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To pozorne usprawiedliwienie. Wzmianka o odrzuconym motcie wprowa-
dza je do tekstu w pozycji być może silniejszej, niż gdyby otwierało rozdział. 
Zestawienie „imprezy” u Jegorowny z sytuacją zgromadzenia modlitewnego, 
w którym uczestniczy sam Bóg, ma potencjał ironiczny, nawet bluźnierczy, 
a jednocześnie potwierdza, że spotkanie przeciętnych ludzi, którzy zdobyli się 
na przejaw zwykłego dobra (uratowali życie kundlowi) jest najwyższą formą 
duchowej wspólnoty. 

W tym kontekście finalny utwór liryczny w powieści – wiosenna Oda do 
radości rozpisana na głosy bohaterów, nie brzmi jak parodia tekstu Frydery-
ka Schillera, lecz euforyczny psalm radości i dziękczynienia, w którym światło 
z góry Tabor (motyw przemienienia natury ludzkiej w boską) oświetla śpiewa-
jących: Ładę („Посмотри, как пляшет Лада, / Славит Бога глупый лай!”), 
Żorę („Радость, гадом буду, радость / Каплет чистым первачом!”), Margaritę 
(„А вообще-то – чем не радость? / В огороде так и прет! / К солнцу тянется 
рассада…/ Чо молчишь, нерусский черт?”), Czebureka („An die Freude! Баба 
Шура! / Ныцух вуха! Мук цэхай!”), Jegorownę („Радуйся, душа, покуда / 
Продолжает свет светить” – s. 182–184), a nawet samego autora. Tu też poja-
wia się motyw nieśmiertelności, którym kończy się nie tylko oda: 

Свет фаворский, незакатный, 
Теплый-теплый вешний свет 
Возвращает нам обратно 
Тех, кого в помине нет. (…) 
– Слушай, умирать не надо! 
– Ладно-ладно, не умру! (s. 184)

lecz również cała powieść:
Ну а Александра Егоровна с Ладой, они-то будут жить долго и счастливо. 
И вообще не умрут. Никогда. Потому что… Ну, потому что какое нам-то, 
в сущности, дело, что все обращается в прах, и над сколькими еще безднами 
предстоит нам с тобою бродить и верить, коченеть и петь (s. 190).

Finał nie tylko utwierdza idylliczny patos utworu, ale poprzez wprowadze-
nie motywu paschalnego stanowi swoistą próbę tekstowej rekonstrukcji Arkadii 
– stanu nieśmiertelności sprzed grzechu pierworodnego. 

W powieści Kibirowa obraz wsi staje się przyczynkiem do refleksji na temat 
żywotności dyskursu sielankowego. Przejaskrawiona stylizacja, wulgaryzmy, 
elementy parodii, ironii, naturalizmu nie deprecjonują samego ideału idylliczne-
go, lecz uelastyczniają i poszerzają jego granice.
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A Novel of Timur Kibirov Lada or Joy:  
Post-conceptual Idyll 

In this article the „village” story of Timur Kibirov „Lada or joy”, is analyzed from the point of 
view of the poetics of post-conceptualism, one of the main representatives of which is Kibirov. 
A distinctive feature of post-conceptualism is combining the formal techniques of modernism 
(intertextuality, irony, pastiche) and sincere emotional tone of the author. In his first work of 
prose the poet uses three interrelated genres or trends – idyll, sentimental novel and village prose, 
to create a stylistic collage, in which parody, irony and idyllic mode do not contradict but comple-
ment each other.

Keywords: contemporary Russian literature, post-conceptualism, new sincerity, village discourse

Роман Тимура Кибирова Лада или Радость:  
постконцептуалистская идиллия 

В данной статье „деревенская” повесть Тимура Кибирова Лада или радость анализируется 
с точки зрения поэтики постконцептуализма, одним из главных представителей которого 
считается именно Кибиров. Отличительной чертой постконцептуализма является 
объединение формальных приемов постмодернизма (цитатная игра, ирония, стилизация) 
и искренней эмоциональной интонации автора. В анализируемом произведении автор 
из трех взаимосвязанных жанровых матриц – идиллии, сентиментальной повести 
и деревенской прозы – создает стилистический коллаж, в котором пародийное 
и идиллическое начала не противостоят, а дополняют друг друга. 

Ключевые слова: новейшая русская литература, постконцептуализм, новая искренность, 
идиллия, деревенский дискурс
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Польское и украинское как „свое”  
в поликультурном пространстве Львова  

в романе Дины Рубиной Синдром Петрушки 

В последние годы вышло немало работ, посвященных анализу культур-
но-цивилизационных процессов, связанных с понятиями „поликультур-
ность” и „мультикультурализм”. В них утверждается, что

поликультурные общества – это общества с исторической этнической моза-
икой социальной среды, которая складывалась веками и прошла проверку 
временем. А мультикультурализм констатирует изменения, произошедшие 
в относительно гомогенном обществе в результате иммиграции, являясь 
своеобразным ответом на вызов глобализационных процессов, провозгла-
шая необходимость сохранения культурных ценностей иммигрантов1.

Игорь Козлик утверждает, что проявления поликультурности и муль-
тикультурализма можно найти в литературном процессе англоязычных 
стран, у 

(…) писателей с кросскультурным опытом, включающим в себя различные 
национально-культурные составляющие. Эти писатели представляют ин-
тернационализированную (…) постколониальную литературу, т.е. их твор-

1 Е.В. Хлыщева, Мультикультурализм: за и против, http:www.rusnauka.com/28_NPM 
_2013/Philosophia/4_145493.doc.htm [dostęp: 21.03.2016]. 
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чество, (…) нельзя однозначно отнести к какой-то одной национальной ли-
тературе2.

Это же демонстрирует и „(…) порожденный советской эпохой «дружбы 
народов» феномен «русскоязычной» литературы (…)”3, авторам которой 
присуща гибридная идентичность. Среди них польскому читателю хорошо 
известны Чингиз Айтматов, Юрий Рытхэу, Анатолий Ким, Тимур Пулатов, 
Фридрих Горенштейн, Андрей Курков и, конечно же, Дина Рубина. 

Творчество Д. Рубиной – израильского прозаика, пишущего на русском 
языке, в полной мере можно отнести к творчеству

(…) писателей-референтов иноэтнокультуры в большой (по объему) нацио-
нальной литературе, которые создают этнокультурные тексты, содержащие 
не только собственную национальную составляющую, но и составляющую 
той культуры, в пространстве которой они создаются и функционируют 
и которая таким путем тоже входит в сферу их национального. В этнокуль-
турных текстах художественный мир автора приобретает очертания, связан-
ные с истоками его культурно-национальной (включая и религиозную) ина-
кости, они рассказывают другому по своей национальной принадлежности 
реципиенту о своем народе, его культуре, национальных образах мира, „вы-
ступая комментаторами, толкователями, посредниками между двумя мен-
тальностями: своей „потому что воспроизводят действительность на «ме-
таязыке» своих национальных образов мира” и иной, „которую содержит 
в себе тот естественный язык, на котором написано произведение”4.

Не случайно, идентифицирующая себя с еврейским народом, Дина Ру-
бина признается, что „русская литература влияет на русского литератора по 
определению, «давлением языка» (…)”5 и традицией. На других языках она 
не писала и не сможет „(…) одолеть иной язык так, как проникла в русский”6. 

Анализируя творчество писательницы, Ю. Козлов отмечает, что

евреи в ранней, „российской”, прозе Рубиной представляют собой надэтни-
ческую общность, в которой процесс идентификации личности осложняет-

2 И.В. Козлик, Мультикультурализм и методологические проблемы литературоведения, 
„Вестник Томского государственного университета. Серия: Филология”, 2009, nr 2, s. 49. 

3 Ibidem, s. 50. 
4 Э.Ф. Шафранская, Мифопоэтика иноэтнокультурного текста в русской прозе ХХ–

ХХI века, Волгоград 2008, s. 4.
5 Д. Рубина, Интервью, беседу вела И. Мяновска, [w:] И. Мяновска, Дина Рубина вчера 

и сегодня, Toruń 2003, s. 138.
6 Ibidem, s. 141.



163Польское и украинское как „свое” …

ся идеологическим давлением: в процессе идентификации Я одновременно 
представляет собой единицу советского социума. Исключение составляют 
произведения конца 80-х годов, в которых все настойчивее начинает звучать 
еврейская тема7.

В израильский же период

в случае с еврейской идентичностью в русском контексте, а, следователь-
но, и в русско-еврейской литературе, к которой принадлежит Дина Рубина, 
ощущается некая двойственность: историческое прошлое израильских ре-
патриантов из России включает в себя нарративы двух народов, еврейского 
и русского. Соответственно, культура репатриантов ориентируется на цен-
ности двух культур и на два языка8.

Однако, думается, все это не совсем так, ибо в текстах писательницы, 
выросшей в поликультурной среде, можно найти нарративы не только двух 
упомянутых выше культур плюс советского социума, но и нарративы куль-
тур, языков совершенно других и для Д. Рубиной также в значительной 
мере „своих”. И истоки того – в генетических корнях, „этническом под-
сознании”, биографии Рубиной и ее предков, ибо „сокровенное чувство 
со-крови человеку навязать невозможно”9. 

Дина Рубина родилась, „(…) выросла, сформировалась и прожила 30 
лет в Азии, (…)”10: ее мать эвакуировалась в Ташкент во время войны, 
отец поселился в этом же городе у эвакуированных родителей, вернувшись 
с фронта. В Узбекистане, в Ташкенте, который, по словам писательницы, 
„был Вавилоном, (…) южной колонией (…)”11, Д. Рубина закончила школу 
и консерваторию, а затем работала в Институте культуры. Реалии, колорит 
и духовная аура этих мест отразились в ее романе На солнечной стороне 
улицы (2006). В середине 80-х писательница переезжает в Москву и про-
никается духом российской культуры, хотя, „спустя годы, уже в Израиле, 
Рубина о проживании в России напишет: «мои взаимоотношения с Россией 

7 Ю. Козлов, Проблема национальной / этнической идентификации в творчестве Дины 
Рубиной, „Literatūra” 2004, nr 2, file:///C:/Users/Ludmila/Downloads/8201-7479-1-SM%20(2).
pdf [dostęp: 11.09.2016]. 

8 Ibidem [dostęp: 11.09.2016].
9 И. Мяновска, Дина Рубина вчера…, op. cit., s. 44.
10 Ibidem, s. 22.
11 Ibidem, s. 74.
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– это эпизод, пусть и крупный, эпизод в моей биографии»”12. В 1990 г. она 
вместе с семьей эмигрирует в Израиль. 

Писательница осознает свою национально-духовную идентичность и в 
произведениях, действие которых происходит в Европе, там проживающих 
евреев „называет «родственниками»”13. Однако, обладая кросскультурным 
опытом восприятия и освоения мира, она в своих текстах нередко моде-
лирует принадлежность и к совершенно другим культурно-национальным 
традициям, как бы „снимая” в создаваемой ею условной реальности оппо-
зицию „свой” и „чужой”, декларируя свои связи с другими народами, ей 
„не-чужими”, и тем подтверждая то действие мнемонических следов про-
шлого в ее бессознательном, что завещано предками и находится вне сферы 
рационального14. Ведь не зря в своей Автобиографии Рубина вспоминает 
„семейные легенды”, связанные с историей их рода, восходящего к сефард-
ским евреям15, а в беседе с Ларисой Васильевой признается, что „ее прабаб-
ка была цыганкой”16, и отсюда у нее идущая от матери „(…) генетическая 
(цыгане в роду) непоседливость”17, страсть к путешествиям и „открытость” 
для восприятия разных культур. 

Не чужим краем для Д. Рубиной является Польша. В интервью с Иоан-
ной Мяновской писательница говорит о ней как о стране своих предков18, 
а в биографии на своем сайте пишет, что ее прадед по отцу был „варшав-
ским извозчиком”19. 

Прадед же писательницы по матери был украинским евреем, и она при-
знается, что ее „(…) ближайшие семейные корни из Украины (…)”20. Мать 

12 Ibidem, s. 24.
13 Ibidem, s. 44.
14 З. Фрейд, Введение в психоанализ, Санкт-Петербург 1999, s. 42–57.
15 Ю. Козлов, Проблема национальной / этнической идентификации в творчестве Дины 

Рубиной, file:///C:/Users/Ludmila/Downloads/8201-7479-1-SM%20(2).pdf [dostęp: 27.08.2016].
16 Д. Рубина, Дрессировать мужа не надо. Лучше здоровый скандал, беседа с Л. Васи-

льевой, www.telesem.ru/heroes/2012-10-23-06-44-00/6989-dina-rubina-dressirovat-muzha-ne-
nado-luchshe-zdorovyj-skandal [dostęp: 11.07.2016].

17 Э. Митина, „Проездом” с Диной Рубиной. Беседа с писательницей, „Алеф” 2002, 
nr 8, s. 14.

18 Д. Рубина, Интервью, op. cit., s. 140.
19 Д. Рубина, Биография, www.dinarubina.com.biography.html [dostęp: 11.07.2016].
20 О. Сметская, Дина Рубина: „Эмиграция – строгий учитель. Из тех, кто розгами 

учит”, „Факты” 2016, 12 maja, http://fakty.ua/216609-dina-rubina-emigraciya-strogij-uchitel-iz 
tech-kto-rozgami-uchit [dostęp: 10.07.2016].
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писательницы родилась в Золотоноше, а выросла в Полтаве, и Дина „(…) с 
детства слышала ее воспоминания об этом крае как о чем-то невероятно 
прекрасном”21. „Позже, – рассказывает писательница, – я сама не нашла 
ничего лучшего, как выскочить замуж за человека из Винницы. (…) Кстати, 
мой папа был харьковским беспризорником”22, – признается она. Сама же 
Д. Рубина оказалась в Украине, когда ей было четыре года. Она бывала 
в Полтаве и Львове, Днепропетровске, Киеве, Харькове и Одессе. „Все это, 
– по ее словам, – весьма примечательные города. Одесса еще и легендарна, 
а Львов – таинственен и чуден”23. И именно поликультурный Львов, как 
магнит, тянет к себе все нити повествования в ее романе Синдром Петруш-
ки (2010): в нем она пишет о польском и украинском его составных как 
о чем-то ей очень близком, „своем”.

Во Львове прошли детство и юность двух главных героев романа – ку-
кольника Петра Укусова и Лизы Вильковской. Здесь же разворачивается 
история их „трагической”24, необыкновенной любви, над которой довлеет 
старинное родовое проклятие, и здесь вырос затем эмигрировавший в Из-
раиль их друг и врач Лизы Борис Горелик. Львовским художником-крас-
нодеревщиком был дед Петра Укусова. Местное художественное училище 
закончила его мать, и все ее воспоминания „(…) относились к далекому 
райскому острову (…) детства и юности под названием «Львов»” (с. 110). 
Со Львовом связан научивший Петра водить кукол Казимир Матвеевич, 
и там жила Бася, к которой Петр приезжал на каникулы. Однажды во вре-
мя оккупации она не смогла спасти от гитлеровцев пятилетнего еврейского 
мальчика (посоветовав ему спрятаться в канализационном люке, она не 
предполагала, что его за пару минут там съедят крысы), а потом самоотвер-
женно „выводила из гетто еврейских детей (…). И переправляла их митро-
политу Шептицкому. Тот их распределял по монастырям, они там выжи-
вали...” (с. 305). Львов также близок живущему в Хайфе доктору Зиву, с 
которым герои встречаются в Иерусалиме. 

21 Ibidem. 
22 Откровенный разговор с Диной Рубиной: „Писатели ревниво относятся к славе”, 

http://www.segodnya.ua/life/interview/otkrovennyy-razgovor-s-dinoy-rubinoy-pisateli-revnivo-
otnosyatsya-k-slave-718446.html [dostęp: 10.07.2016].

23 Ibidem. 
24 Д. Рубина, Синдром Петрушки, [w:] eadem, Золотая нить, Харьков 2016, s. 203. 

(Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках).



166 Людмила Шевченко

Лиза и Борис, представляемый зачастую как субъект повествования, 
с удовольствием вспоминают Львов как свой „город детства” (с. 215). Он 
вызывает у них целый ряд звуковых, вкусовых и ольфакторных ощущений 
и ассоциаций, и передавая их, вводя в повествование так называемый га-
строномический код, как и другие коды, писательница не забывает подчер-
кнуть их поликультурный характер. Описывая в ракурсе видения Бориса 
Горелика „Пирожковую” на Словацкого, она отмечает, что ее 

(…) держал армянин. Все так и говорили – „пошли к армянину”, потому что 
он то ли заведовал, то ли сам поварил – бог весть, не помню. Но готовили 
там умопомрачительные дрожжевые пирожки: тонкое тесто, румяный бо-
чок, полное брюхо изюма (с. 202).

Повторяя расхожие определения Львова как „города с запахом кофе 
и шоколада”, „города среди дождей”, „маленького Парижа” и „украинского 
Лондона”25, Борис Горелик вспоминает, как они когда-то 

(…) сидели в кавярне на Армянской, где кофе варили в турках на раска-
ленном песке. Над узкими горлышками вспухала пенка, пузырясь по бокам 
турки, если сбегала, так что в крошечном помещении витал божественный 
аромат. За окном хлестал дождь; по блестящей кубической, волнистой от 
рытвин брукивке мостовой, сливаясь по обочинам, бежали ручьи, а над 
пупырчатыми лужами плыли, покручиваясь в руках у прохожих, цветные 
зонты (с. 45–46).

Причем как человек искренне любящий Львов он тут же восклицает:

Нет, все же о кавярне на Армянской надо подробнее! Надо бы найти особен-
ные слова, – ведь в пряно-охристом воздухе этого неприглядного помеще-
ния остался витать лохматый призрак нашей юности; наше кофейное брат-
ство (с. 46).

И эти слова принадлежат не украинцу или поляку, а еврею Борису Го-
релику, для которого Львов – его отчий дом, и все в нем для него не чужое 
– „свое”. Причем с данной позиции и одновременно как израильтянин он 
смотрит не только на этот город, но и на свое новое место жительства, и на 
те страны, в которых бывает. 

25 См. напр.: Львов, [w:] Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki%D0%9B%D1%8C%
D0%B2%Do%BE%D0%B2#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4_1914.E2.80.941919.
C2.A0.D0.B3.D0.B3. [dostęp: 21.07.2016].



167Польское и украинское как „свое” …

Появление такого героя у Д. Рубиной не случайно. В беседе с сотруд-
ницей израильского журнала „Алеф” Эллой Митиной писательница при-
зналась, что путешествуя по Европе, она на все „(…) смотрела глазами 
еврейки родом из России, к тому же давно израильтянки”26. С этой же оп-
тикой мы встречаемся в главах Синдрома Петрушки, где повествование 
организовано ракурсом видения Бориса Горелика. Он – обладатель такого 
же кросскультурного опыта и специфики видения / постижения мира, как 
сама Дина Рубина, и поэтому в главном концептосфера понятий „свое” 
и „чужое” у них, характеризующихся сниженной степенью этноцентризма 
и сверхэмпатией, конечно же, совпадают, и польское и украинское для обо-
их их не чужое – „свое”. 

Большинство героев романа Синдром Петрушки – это носители крос-
скультурного опыта или являются персонажами с гибридным националь-
ным или цивилизационным происхождением и воспитанием. Мать Петра 
Укусова украинка, а его отец

русским был лишь наполовину (…). Зато вторая, взрывоопасная половина 
вмещала в себя бог знает какую экзотику: были там и пленный итальянец, 
и тихая осетинка, привезенная дедом невесть откуда (…); бушевал у него 
в крови заядлый западэнец (…) (с. 99).

В Борисе Горелике течет украинская, польская и еврейская кровь; 
польку Лизу Вильковскую в детстве нянчила девушка-русинка; матерью 
Сильвы Жузепповича Морелли была „(…) вертихвостка из итальянской 
дипмиссии”, а он сам „(…) считал себя настоящим русским, хотя, случа-
лось (…) страдал и за армян, и за жидов, и даже за цыган (…)” (с. 63). 
Дочь львовского адвоката еврея Залмана Щупака – дядюшки доктора Зива 
– „вышла замуж за украинца” (с. 232), а еврейки Ханы – за чеха Зденка 
Прохазку. „Молоденькой актрисой Киевского театра кукол Хана за мгно-
вение до выстрела догадалась прыгнуть в ров Бабьего Яра” (с. 170), и она 
с благодарностью вспоминает

(…) украинских крестьян, о которых много чего говорят, но именно они ее 
держали – кто на печке, кто за печкой, а кто в хлеву – и этим спасли жизнь, 
так что про украинский антисемитизм при ней, пожалуйста, ни слова... 
(с. 323).

26 Э. Митина, „Проездом” с Диной Рубиной…, op. cit., s. 15.
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А русского мужа Ханы „(…) в первые же дни оккупации Киева расстре-
ляли в гестапо за укрывательство еврейки-жены” (с. 170). 

Героям романа, как и всему его тексту в целом, присущ также есте-
ственный в данном случае полилингвизм. В детстве Петр и Борис говорили 
по-русски, а их приятель-украинец Тарасик им отвечал по-украински. На 
этих языках, а также на польском и армянском говорили их подружка Гуль-
ка и ее отец армянин Рустам. Кукольник Казимир Матвеевич,

(…) быстро и без акцента говоривший по-русски на сцене, (…) в разговоре 
с Петей то и дело вставлял польские слова, но только те слова, которые, счи-
тал он, мальчиком будут поняты (с. 115–116).

Причем в этом смешении слов Петя чувствовал и игру, и кружение смыс-
лов, и волшебство. Уже будучи взрослыми, он говорит на русском, украин-
ском, польском, чешском, немецком и английском языках, а Борис Горелик 
еще и на идиш. Практически все герои романа говорят на польском, русском 
и украинском языках, а Лиза Вильковска понимала еще чешский и словац-
кий, а также „(…) неплохо щебетала и по-французски, и по-английски (…)” 
(с. 21.) На тех же языках и на идише говорит доктор Зив. Ими, а также 
немецким и чешским владеет профессор Вацлав Ратт. Живущая в Праге 
Хана, не забывая русского и украинского, говорит на словацком, англий-
ском, чешском и на иврите. Воспитавшая осиротевшую Петину мать Бася, 
которая обстирывала всю львовскую интеллигенцию, говорила на русском, 
польском, украинском языках и на идиш. Не случайно знавшая их бабушка 
Бориса Горелика уже в Иерусалиме вспоминает: „У нас во Львове польская 
и украинская прислуга неплохо говорит на идиш...” (с. 309). Разными язы-
ками владеют и львовские дворники. Совершенно естественно в романе 
звучат всем понятные и „свои” для писательницы такие украинизмы и по-
лонизмы, как „кавярня” и „брама”, „фляжка-бутылка”, „цукерня”, „брукив-
ка”, „майстэр”, „филижанка кавы”, „збег околичности”, „не ест живы и не 
ест мартвы” и проч., а уже то, что идет от языков чешского, английского, 
немецкого или иврита как понятных не всем, – подается в кавычках и пред-
ставляется в тексте в транскрипции с переводом подстрочным. Причем все 
это мы встречаем как в повествовании, организованном ракурсом видения 
кого-либо из героев, так и во фрагментах „от автора”. 

В уже упоминаемой беседе с Э. Митиной Д. Рубина отмечала, что 
„(…) география диктует психологию. (…) Национальная психология ведь 
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складывается под влиянием самых разных вещей, в том числе и климата 
страны, и архитектуры, и рельефа местности”27. Кросскультурный опыт ге-
роев романа Синдром Петрушки сформировался под влиянием города, где 
прошли их детство и юность. Культуру живущих в нем разных народов они 
никогда не воспринимали в качестве культуры „чужой”, даже если в отдель-
ных своих проявлениях она была для них не совсем „своей” и понятной: 
культурного шока при встрече с другими культурами они не испытывали. 
Для них не существовало проблем „перевода” „чужого” в „освоенное” и в 
„свое”, не существовало барьеров языковых. Им были понятны кинемор-
фемы и кинесинтагмы, национально-культурные поведенческие стереоти-
пы всех, кто рос, жил рядом с ними. Соизмеримыми, а порой и общими 
были выпавшие испытания. Ими, конечно, улавливались маркеры раз-
граничения „своего” и „чужого”, которыми могли служить повседневные 
вещные бытовые детали; ольфакторные, гастические, звуковые и мелоди-
ческие, темпорально-метрические и тактильные предпочтения, националь-
но- и социально-культурные стереотипы и способы саморепрезентации. 
Они различали обряды, традиции; материальные символы и свидетельства 
национальной истории разных народов; их артефакты; конфессиональные 
знаки и апелляции к ним разных национальных культур, – но все это было 
для них с транскультурным их опытом не „чужим”, а понятным и близким, 
в значительной степени тоже, что не случайно, – „своим”.

Львов и в реальности, и в романе Д. Рубиной являет собой конгломерат 
разных культур. Уже в древности в нем были немецкая, армянская и та-
тарская колонии, жили евреи раббаниты и караимы, „(...) существовала от-
дельная «сарацинская» (мусульманская) община (...)”28. В городе в период 
его нахождения в составе Польши с 1919 по 1939 год, согласно переписи 
населения по состоянию на 1931 г., было 50,5% римокатоликов, 31,9% иу-
деев, 15,9% грекокатоликов, 0.3% православных и 1,4% представителей 
прочих вероисповеданий, из которых родным языком считали польский 
63,5%, идиш 24,1%, украинский 11,3%, другой 1,1%29. Именно этот период 
сейчас старшие жители Львова, в том числе и герои Синдрома Петрушки, 
вспоминают, его же и мифологизируя, как „золотой век”.

27 Ibidem, s. 15.
28 Львов, [w:] Википедия, op. cit.
29 Ibidem. 
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В 1939–1941 во Львове дислоцировались советские войска, а 30 июня 
1941 г. город был занят немцами, и, как утверждает один из героев рома-
на, всем известно, „(…) что стало с еврейским населением Львова: немцы 
изничтожили его под корень (…)” (с. 224). 27 июля 1944 Львов был осво-
божден советской армией и по указанию Сталина в 1945 передан в состав 
УССР. После этого Львов покинуло более 80% его коренных жителей30, 
включая тех поляков, которых в ходе так называемого „(…) обмена населе-
нием между Польшей и УССР в 1944–1947 годах”31 переселили на террито-
рии, отошедшие от Германии. Не случайно доктор Зив, которому в романе 
отведена роль „рупора голоса истории”, напоминает Борису Горелику, что

(…) с приходом русских в тридцать девятом и позже, после войны, прои-
зошла... (…) перезагрузка населения: евреи были уничтожены, поляков вы-
слали Советы (…) ... А армяне где-то растворились, разъехались... К тому 
же Сталин решил превратить торговый, культурный, мистический Львов 
в индустриальный город... Ну, и туда хлынуло окрестное село, те самые кре-
стьяне, которым „за Польски” вообще запрещалось появляться на централь-
ных улицах (…). А с предприятиями приехали советские спецы, и расселась 
повсюду напористая властная Россия – все пришлая публика, другая компа-
ния... (с. 226).

Сопереживая трагедиям прошлого, Д. Рубина в романе показывает, 
с какой горечью доктор Зив говорит о том, что „евреи, (…) те немногие, что 
пережили Холокост, – боялись этого города, как чумы, ненавидели его!” 
(с. 226). Он рассказывает:

Уже здесь, в Израиле, одна моя знакомая – ее монахини прятали в соборе 
Святого Юра – говорила, что не может поехать во Львов, не может ходить по 
его улицам – ей чудится, что она ходит по могилам. Вы, конечно, слышали 
про „Танго смерти”: как немцы согнали профессоров консерватории и орке-
странтов, выстроили кругом и заставили играть какое-то знаменитое танго, 
отстреливая их по одному; нечто вроде „Прощальной симфонии” Гайдна, 
когда, помните, музыканты по одному задувают свечи и уходят со сцены, 
пока не остается гореть одинокий огонек последней свечи и звучать голос 
последней скрипки... но и та угасает... (с. 227).

30 A. Dylewski, Lwów radziecki i ukraiński, [w:] idem, Lwów. Miasta marzeń, Warszawa 
2009, s. 49.

31 Львов, [w:] Википедия, op. cit.
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В свою очередь, еврей Борис, идентифицирующий себя с коренными 
львовянами, добавляет, что „перемещенные поляки тоже не торопятся 
Львов навещать. (…) И кому охота любоваться потерянным наследством? 
Они ведь уходили налегке (…). Со слезами на глазах уходили, и с этим 
своим «Lwów jeszcze będzie nasz»” (с. 228). 

Однако старый Львов тогда окончательно не канул в Лету. Доктор Зив 
вспоминает, как в середине пятидесятых в городе появились стиляги и

(…) приезжал „Голубой джаз” из Варшавы... В отеле „George” еще езди-
ли старые лифты с красной бархатной обивкой, скамеечками и лифтером... 
Еще встречались на улицах странные польские пани с прозрачной кожей на 
лицах. Еще принято было приезжать во Львов – шить костюмы и строить 
пальто у местных портных, это считалось шиком... (с. 229).

Писательница с явной симпатией замечает, что доктору Зиву „хотелось 
говорить о Львове” и нравилось. Он „(…) застал еще тот европейский 
Львов, с его неподражаемым польским шармом” (с. 224), и уверен, что 

городу, породившему фантазии и сны Захер Мазоха, вполне пристало быть 
до известной степени воплощением этих снов... А население, которое века-
ми настаивалось, бродило, как вино? Согласитесь, довольно пряный рецепт: 
треть поляков, треть евреев, русины, немцы, армяне, цыгане... При зажа-
тости и тесноте – какое могучее извержение жизни! А язык – певучий, не 
совсем польский, польский язык Львова... (с. 225).

Доктор Зив и сейчас живет тем Львовом, каким этот город был рань-
ше. И это симптоматично. Как утверждает львовский историк Ярослав 
Грицак, образ Львова принадлежностью его архитектуры, культуры, тради-
ций к Европе для львовян является городом европейским. Одновременно 
в историческом подсознании украинцев, поляков, а также евреев он с утра-
той им статуса бывшей столицы Галиции как бы обрел статус украинской 
„(...) столицы Пьемонта (в случае евреев – «матери Израиля»): их малой 
родины, с которой должно начаться возрождение Великой и вольной наци-
ональной отчизны”32. При этом, как отмечают другие исследователи, сам 
его образ „(…) как европейского города, присутствующий в сознании его 
жителей, скорее является (…) ностальгической реконструкцией «золотого 

32 Я. Грицак, Страсті за Львовом, [w:] eadem, Страсті за націоналізмом: стара 
історія на новий лад. Есеї, Київ 2011, s. 107. (Перевод с украинского наш – Л.Ш.)
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века» (…)”33 в его истории. Не случайно Д. Рубина подчеркивает, что Львов 
в сознании героев романа всегда остается таким, как в их памяти, каким 
ему должно быть и поэтому – вечным. Потому и ее Бася как бы

(…) осталась жить в прежнем мире, „за Польски”: все улицы именовала 
по-старому, ходила в костел, проезжая в трамвае мимо собора, крестилась; 
разговаривала смешно: хулиганов именовала „батярами”, лужи – „баюра-
ми”, чай жидкой заварки презрительно называла „сики свентей Верони-
ки”, и вообще, чуть не каждую фразу начинала с типичного зачина певучей 
„львовской гвары” – „та е-ой”... (с. 145).

Идя на рынок, Бася клала на дно корзины кошелек и страшно удивля-
лась, если его крали: „(…) ведь она всегда так делала «за Польски»” (с. 34). 
Когда же она обстирывала своих клиентов, то пела только две свои люби-
мые мелодии:

(…) довоенного танго „Тылько едно слово, кохам...” и другой известной пес-
ни, какой она помнила ее в исполнении Щепка и Тонька, популярных радио-
сатириков с довоенной „Веселой львовской фали”. Те под гармошку пели, 
задушевно так: „Бо гдыбым се кедысь уродзич мял знув – то ты-илько вэ 
Львове...” (с. 148).

Не случайно и разворачивающиеся во Львове „истории”, повторяясь 
из века в век, также являются вечными, восходящими к местным легендам 
и мифам, к тому же всегда в них присутствуют знаки поликультурности – 
характерной для идентичности жителей города базовой составной. Поэто-
му и легенда о роковой любви жившей в 1580 г. в Вильчковской каменице 
на площади Рынок красавицы Анны Вильчковны и претендующих на ее 
руку и сердце поляка Павла Ельонка и флорентийца Урбана Убальдини, 
перекликаясь с легендой о живших на этой же площади львовских Ромео 
и Джульетте – итальянце Микеллини и украинке Пелагее, которых не раз-
лучила даже смерть во время пришедшей во Львов в 1594 году чумы, акту-
ализируется в романе Д. Рубиной в сюжете роковой любви Петра и Лизы. 
Ведь не случайно на площади Рынок живет в детстве Лиза Вильковска, чья 

33 В. Середа, Д. Судин, „Львів’янин” – окрема ідентичність чи місце прописки?, 
„ZAXID.NET” 2007, 27 listopada, http://zaxid.net/news/showNews.do?lvivyanin__okrema_
identichnist_chi_mistse_propiski&objectId=1046167 [dostęp: 01.04.2017]. (Перевод с украинс-
кого наш – Л.Ш.).
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родовая фамилия отличается лишь отсутствием одной буквы от названия 
каменицы Вильчковской. 

Следует отметить, что близкий Д. Рубиной поликультурализм Львова 
с его для нее не чужими, „своими” как польской, так и украинской куль-
турой, в романе подчеркнут не только акцентом на многонациональном 
составе его населения с его полилингвизмом и его историей. Сам топос 
города Львова дан в произведении как поликультурный. В романе встре-
чаются старое немецкое название города Лемберг, а среди его топонимов 
упоминаются знаковые для разных культурных эпох и народов названия 
улиц типа: Лемковская, Армянская, Руская, Пекарская, Ивана Франко, Сак-
саганского, Шота Руставели, Жовтнева, Энгельса, Щорса, Дзержинского, 
площадь Мицкевича, проч. В произведении широко представлены относя-
щиеся к различным национальным традициям памятники и архитектурные 
сооружения (памятник Мицкевичу, ренессансный Собор Святого Юра, 
костел кармелитов, проч.), упоминаются типичные для Львова „австрий-
ские” дома, построенные в стиле „сецессии”, дома в стиле украинского 
и берлинского модерна и сталинского неоклассицизма. В романе расска-
зывается об устройстве домов типа „польский люкс” и представлено жи-
лье, которое „было вполне типичной польской довоенной квартирой (…)” 
(с. 237). Встречаются описания каминов и утвари, которыми пользовались 
горожане разных национальностей, а также даются этнографически-бы-
товые подробности будничной и такой близкой для автора жизни поляков 
и украинцев львовян. 

С любовью в произведении упоминаются хорошо знакомые автору 
Львовская консерватория, Балетная школа на улице Жовтневой и Культур-
но-просветительское училище с его хореографическим отделением, Львов-
ское художественное училище, львовская математическая школа, Еврей-
ский театр, варьете на Высоком Замке, отель „George”, магазин „Забавки”, 
„Чебуречная”, „Пирожковая”, фабрика Левинского, ликеро-водочное пред-
приятие Бачевского, Галицкий базар, Львовский аэропорт, а также с экс-
курсами в прошлое – знаменитое Лычаковское кладбище, парк Костюшко 
и Стрыйский парк. С особенным пиететом Д. Рубиной в тексте отмечены 
значимые для Львова, а также для украинской и польской культуры фигуры 
митрополита Андрея Шептицкого и промышленника Ивана Левинского. 
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Львов у Д. Рубиной предстает конгломератом различных культур, отно-
шения между которыми, наложение их друг на друга ставят порой под со-
мнение саму возможность вычленения в представляемой автором картине 
мира оппозиции „свое” и „чужое” в плане их четкой национальной иденти-
фикации. И здесь уместно сказать о специфике понимаемого писательницей 
поликультурализма в его конкретном историко-географическом и культур-
ном пространстве, специфике, которую Элеонора Шафранская отмечала, 
анализируя ее роман Вот идет Мессия!.. и акцентируя то „общечеловече-
ское нравственно-этическое поле”34, в которое его и выводит писательница. 
Несмотря на то, что „деление мира на «свой» и «чужой» и соответственно 
на «свое» и «чужое» принадлежит к разряду констант культуры всех на-
родов мира”35, именно в „общечеловеческом нравственно-этическом поле” 
эти онтологичные для любой культурной традиции концепты под пером 
Д. Рубиной не становятся в оппозицию в плане культурно-национальном 
или культурно-конфессиональном, а „(…) соприкасаются, накладываются 
друг на друга”36 и как бы со-дополняются. Гармонизируя и углубляя поли-
культурализм создаваемой в тексте картины действительности, они расши-
ряют свое содержание, а спровоцированный „этническим подсознанием” 
самой Д. Рубиной интерес к его польскому и украинскому составным более 
чем способствует представлению в тексте последних как генетически близ-
ких ей и „своих”.

34 Э.Ф. Шафранская, Поликультурная семантика заглавия романа Д. Рубиной „Вот 
идет Мессия!”, http://science.rggu.ru/article.html?id=51182 [dostęp: 07.08.2016].

35 В. Зинченко, „Свое” и „чужое” в стихотворении Т. Г. Шевченко, [w:] eadem, Свое 
и чужое в европейской культурной традиции, Нижний Новгород 2003, s. 213.

36 И. Мяновска, Дина Рубина вчера…, op. cit., s. 101.
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Ukranian and Polish as „one’s own” in the polycultural space of Lviv  
in Dina Rubina’s novel Petrushka’s Syndrome 

The Parents, ancestors and a husband of Dina Rubina, Russian-speaking novelist living in Israel, 
are from the Ukraine, and both Ukrainian and Polish themes are particularly close to her. The article 
analyzes the representation strategies of the Polish and Ukrainian discourses in the polycultural 
space of Lviv. A particular emphasis is placed on the modes of presentation of the local culture 
of Lviv, variability of perspectives of this presentation that depends on the character’s thinking 
stereotypes and the author’s strategies of representations of „one’s own”. 

Key words: „one’s own”, „someone else’s”, perspectives of presentation, mental stereotypes, 
polyculturalility

Польське та українське як „своє” у полікультурному просторі Львова 
у романі Діни Рубіної Синдром Петрушки 

Батьки, діди-прадіди та чоловік Діни Рубіної – відомої російськомовної письменниці, 
яка мешкає в Ізраїлі, походять з України, саме тому українська та польська тематика їй 
близька. У запропонованій статті проаналізовано стратегії репрезентації польського та 
українського дискурсів у полікультурному просторі Львова в романі письменниці Синдром 
Петрушки. Особливий акцент зроблено на зображенні в тексті локальної культури Львова 
та специфіки авторської репрезентації польського та українського як „свого” залежно від 
його ракурсів бачення та сприйняття. 

Ключові слова: своє, чуже, ракурси бачення, ментальні стереотипи, полікультурний 
простір
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Na ratunek pół-dzikim dzieciom natury.  
Problem syfilisu we wsiach huculskich  

w dziele Włodzimierza Szuchiewicza Huculszczyzna

Wraz z początkiem XIX wieku następuje czas fascynacji Huculszczyzną, 
traktuje się ją jako mityczną słowiańską Arkadię1. Rejon ten stał się terenem eks-
ploatacji nie tylko naukowców: etnografów, językoznawców, muzykologów, ale 
także obszarem inspiracji dla artystów i literatów. Dziewiętnastowieczne genezy 
kształtowania się narodu w jednym „gnieździe” umiejscawiały razem mieszkań-
ców dworu i chaty. Nie negowano różnic istniejących między nimi, a równocze-
śnie utożsamiano szlacheckość i ludową tradycję z tą samą genezą jednej rasy. 
Dowodami na to były przemienne inspiracje szlachty i chłopstwa2. Górale stali 
się postaciami z pogranicza rzeczywistości i wyobrażeń. Rozpowszechnił się 
mit Hucuła – karpackiego górala, który jest pobożny, archaiczny, niewinny, ale 
zarazem „dziki”3.

1 Wśród autorów tego czasu należy wymienić: J. Falkowskiego, A. Fischera, W. Hnatiuka, 
O. Kolberga, R. F. Kaindla, A. Onyszczuka, J. Schnaidera, P., Szekeryk-Donkiw, W. Szuchiewicza. 
Za: P. Zając, O zaświatach niedalekich i cudach nienadzwyczajnych. Nadprzyrodzone w kulturze 
ludowej na przykładzie Huculszczyzny, Kraków 2004, s. 15‒16.

2 E. Lesisz., Huculszczyzna ‒ w kręgu mitów polskich na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 
2013, s. 123.

3 P. Trzeszczyńska, Huculszczyzna i ukraińskie Karpaty w kulturze polskiej dawniej i dziś, 
[w:] Huculi, Bojkowie, Łemkowie – Tradycja i Współczesność, red. J. Cząstka-Kłapyta, Kraków 
2008, s. 29.
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W XIX wieku wśród naukowców i podróżników zrodziła się chęć ukazania 
kultury Hucułów obiektywnie i całościowo. Za podstawowy element ich toż-
samości, języka, kultury uznawano nadal słowiańskość, mimo że w badaniach 
etnograficznych zaznaczano wpływ obcych kultur i przedstawiano je jako de-
cydujące w rozwoju kultury karpackiej. Ewelina Lesisz mówi w tym przypad-
ku o procesie zeswojszczenia Hucułów ‒ włączenia w obręb znanych tradycji. 
Wiązało się to z próbami odkrycia etnogenezy górali karpackich na bazie badań 
kryteriów zewnętrznych, takich jak: język, cechy rasowe, źródła archeologicz-
ne, wierzenia, obrzędy itd., przy jednoczesnym odbieraniu możliwości zabrania 
głosu przez same „dzikie dzieci”4. W artykule powstałym w oparciu o analizę 
czterotomowego dzieła Włodzimierza Szuchiewicza przedstawiam problematy-
kę wyobrażeń o życiu we wsi huculskiej na przykładzie podejścia do choroby 
wenerycznej – syfilisu, który w tym czasie był na terenie Huculszczyzny cho-
robą endogamiczną. Na początku przedstawiam XIX-wieczną mityzację górali 
karpackich, następnie problematykę stanu wiedzy na temat kiły w tym okresie, 
jak i prób walki z nią na terenie Galicji Wschodniej. Kolejną poruszaną kwestią 
jest podejście etnografa Szuchiewicza do samej choroby, jak i kultury Hucułów. 

Włodzimierz Szuchiewicz o Hucułach i ich kulturze

Pod koniec XIX wieku romantyczne wzorce prezentowane dotychczas 
w pismach chciano zastąpić przez monografię etnograficzną, która miała uka-
zywać całościowe oblicze danej kultury. W tym czasie powstają krajoznawcze 
bądź historyczne monografie poświęcone terenowi Huculszczyzny, m.in.: Rys 
historyczny o Hucułach Sofrona Witwickiego, Przewodnik dla zwiedzających 
Czarnogórę położoną w powiecie Kosowskim Jana Gregorowicza i wielotomo-
we dzieło Włodzimierza Szuchiewicza Huculszczyzna. Dzieła te miały zapełnić 
pewną lukę w opisie regionu ‒ stać się syntetycznym uporządkowaniem wiedzy 
dotyczącej kultury huculskiej5. Jednym z przykładów takich prac jest czteroto-
mowe dzieło Szuchiewicza Huculszczyzna, w którym autor przedstawia cało-
kształt kultury regionu, oparty na wieloletnich badaniach terenowych. 

Pod koniec XIX wieku w rezultacie oddziaływania literackich i artystycz-
nych przedstawień postrzegane Huculszczyznę jako region egzotyczny, a przy 

4 E. Lesisz., op. cit., s. 109.
5 Ibidem., s. 32. 
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tym pierwotny. Była ona obrazem idealnej, żyjącej blisko natury, prawdziwej 
społeczności, której wyobrażenie dla „reszty” ucieleśniało tęsknoty za tym, 
co kultura europejska zgubiła6. Szuchiewicz także ulega tej mityzacji: „Hucuł 
dostraja swoje ciało do piękności przyrody, która go otacza; stąd pochodzi, że 
w ubraniu tak jest wymyślny, jak nikt inny”7. W wyobrażeniach Hucuł miłował 
nade wszystko wolność i cechował się wybujałym erotyzmem. Także dla Szu-
chiewicza byli oni ludem pięknym i dumnym, wyróżniającym się spośród górali 
karpackich:

Hucuły odznaczają się silną i piękną budową ciała, niezwykłą energią, swobodą 
w postawie i ruchach. Postacią różnią się oni wyraźnie od wszystkich innych 
mieszkańców naszych Karpat8.

W podtrzymywaniu mitu Hucuła pomagały takie postacie jak zbójnik 
Dowbusz, którego przygody opisane zostały m.in. w dziele Karpaccy górale 
Józefa Korzeniowskiego9. Wyobrażenie o góralach opierało się na wierze we 
wpływ natury na życie górali. Walka o przeżycie, ujarzmianie natury powodo-
wały, że góral traktowany był jako jednostka prawdziwie wolna, znajdująca się 
poza życiem społecznym i regułami obowiązującymi poza huculskim światem10.

Zdarza się wśród tańców i wesela, w karczmie i innych miejscach , topór pogrą-
ża się nagle w piersi obrażającego. Górale uważają taki występek za zupełnie 
naturalny, wcale nie przeszkadzają zbójcy uciekać w góry i ratować się przez 
połączenie z bandą rozbójników. (…) Te same namiętności wrodzone są każde-
mu człowiekowi, lecz my wiemy, że one powinny ustępować przed rozsądnemi 
wymaganiami rządu i siła prawa. Tego zaś po większej części nie pojmują te pół-
dzikie dzieci natury i wskutek tego giną11.

Podobnie jak w legendzie o Dowbuszu, która stała się od XIX wieku pew-
nym kanonem przedstawiania życia i zasad społecznych na Huculszczyźnie12, 
życie we wsiach huculskich nie jest objęte zasadami moralnymi obowiązującymi 
innych. Huculi przez „miejskich ludzi”, czyli rzeszę naukowców, podróżników, 

6 Ibidem, s. 86. 
7 W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t. 1, Lwów 1902, s. 38. 
8 Ibidem.
9 P. Trzeszczyńska, op. cit., s. 30.
10 E. Lesisz, op. cit., s. 29. 
11 W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t. 1, op. cit., s. 44.
12 J. A. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, Wrocław 1991, s. 163.
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lekarzy i turystów traktowani byli jako dzikie dzieci, ich postać była owiana 
tajemnicą i pewną wewnętrzną mocą, która powodowała ich idealizację. 

Na ratunek słowiańskiej Atlantydzie –  
syfilis jako choroba endogamiczna na Huculszczyźnie

Druga połowa XIX wieku wiąże się z walką o zdrowie najbiedniejszych 
mieszkańców Galicji Wschodniej, a przede wszystkim z dziesiątkującymi ich 
chorobami: alkoholizmem, gruźlicą i kiłą. Nowozakładane w tym czasie sto-
warzyszenia lekarskie i towarzystwa naukowe, jak np. Towarzystwo Lekarzy 
Galicyjskich, zajmowały się popularyzacją wiedzy, edukacją społeczną na temat 
znaczenia higieny i zdrowia, ale także czynną walką z chorobami zakaźnymi, 
alkoholizmem i chorobami wenerycznymi13. W zaborze austriackim jest to okres 
dyskusji sejmowych dotyczących „Ustawy o urządzeniu służby zdrowia w gmi-
nach i na obszarach dworskich14” i przymusie wprowadzenia profilaktyki, jak 
i większej ilości lekarzy, w szczególności na obszarach wiejskich15. Niezwykle 
problematyczną kwestią dla zdrowia Hucułów był syfilis, który na tym terenie 
wyewoluował do choroby endogamicznej16. Poseł dr Teofil Okuniewski, ape-
lując o utworzenie specjalnego szpitala dla syfilityków w Żabiu, przyczynił się 
do wysłania dr Józefa Merunowicza17 na Huculszczyznę w celu zbadania stanu 
zdrowia lokalnej społeczności. Szuchiewicz przytacza statystyki zachorowań, 
oparte na wynikach badań Merunowicza – galicyjskiego protomedyka, który 
w 1899 roku prowadził badania dotyczące stopnia zachorowalności na kiłę. 
Przykładowo w Żabiu 25% spośród przebadanych zdiagnozowano jako osoby 

13 A. Bołdyrew, Czasopisma lekarskie i higieniczne na ziemiach polskich na przełomie XIX 
i XX w. jako źródło do badań nad patologiami społecznymi (na przykładzie prostytucji), „Studia 
z historii społeczno-gospodarczej” 2011, nr 9, s. 189.

14 Ustawa zakładała wprowadzenie funkcji lekarza okrętowanego, na terytorium złożonym 
z kilku gmin, który to miał leczyć ubogich chorych i wprowadzać wśród nich profilaktykę. 
Ponadto zakładano, że w każdej gminie powinna być wyuczona akuszerka. 

15 Zob. „Gwiazda Katolicka: czasopismo ludowe, naukowo-religijne, polityczne i społeczne” 
1891, nr 2, Lwów, s.  65.

16 Choroba, która trwa w określonym regionie, utrzymując się na jakimś obszarze przez 
dłuższy czas i dotyka stałej liczby osób.

17 Józef Merunowicz (1849–1912) – dyrektor Departamentu Sanitarnego Namiestnictwa 
we Lwowie. Doktor medycyny i radca ministerialny, działał w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. 
Wydawał m.in. sprawozdania CK Krajowej Rady Zdrowia o stosunkach zdrowotnych w kraju, 
a w 1883 roku opublikował Śmiertelność w większych miastach Galicji w 1882 r.
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wymagające natychmiastowego pobytu w szpitalu, w Kosmaczu natomiast było 
to 60% chorych18. Wyniki badań były zatrważające, potraktowane zostały jako 
apel i próba ratowania społeczności wsi huculskich przed zgubnymi następstwa-
mi choroby.

Leczenie górali Karpackich utrudnione było z powodu samej specyfiki 
choroby; jej przebieg dzieli się na fazę wczesną (pierwsze dwa lat od momentu 
zakażenia) oraz późną. W pierwszych dwóch latach kiła jest w stanie ukrytym, 
a równocześnie charakteryzuje się najwyższą zakaźnością, która w późniejszym 
okresie może zupełnie zaniknąć19.Objawami pierwszej fazy są powiększające się 
węzły chłonne w pachwinie, a także owrzodzenia, które jednak nie są bolesne 
i szybko ustępują. Dopiero po około dziewięciu tygodniach pojawiają się objawy 
wtórne, czyli wysypka na skórze i błonach śluzowych oraz powiększenie węzłów 
chłonnych, po tym czasie następuje kolejna reemisja. Natomiast po kilku latach 
rozwija się kiła zwana późną lub narządową, w czasie której zachodzą nieod-
wracalne zmiany w organizmie. Choroba atakuje układ nerwowy, powodując 
niekiedy chorobę psychiczną. Długotrwały „ukryty” rozwój choroby sprawiał, 
że zarażony, prowadząc życie seksualne, przenosił kiłę dalej, jak również płodził 
dzieci obciążone genetycznie20. Kiła endemiczna, znana pod arabską nazwą bejel, 
rozpowszechniona jest tylko na określonych obszarach, m.in. na Huculszczyźnie, 
natomiast kiła weneryczna rozpowszechniła się na wszystkich kontynentach21. 

W krajach rozwiniętych zachorowanie na kiłę powodowało gettoizację; po-
stawa wobec chorych wiązała się z pewną odrazą moralną i chęcią odseparowa-
nia chorych od zdrowej reszty społeczeństwa22. Już od XVI w. aż do końca XIX 
stulecia uznawano, że kiła jest chorobą przenoszoną drogą płciową; była ona 
traktowana jako oznaka grzechu, co powodowało, że z perspektywy moralnej ro-
zumiano, iż zakażenia i kuracja muszą wiązać się z bólem i niebezpieczeństwem. 
Zachorowanie na syfilis postrzegane było jako oznaka zdrady małżeńskiej, wią-
zało się z silnym piętnem społecznym i miało być dla chorego osobistą hańbą23.

18 W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t. 2, Lwów 1902, s. 56. 
19 O. Jakubowicz, Kiła – realne zagrożenie – część I, „Nowiny Lekarskie” 2009, nr 5–6, 

s. 336.
20 R. Tannahill, Historia seksu, tłum. G. Woźniak, Warszawa 2013, s. 362.
21 S. V. Beck., Syfilis: Morbus gallicus, [w:] Wielkie epidemie w dziejach ludzkości, red. 

K. F. Kiple, tłum. Z. Sidorkiewicz, Poznań 2002, s. 161.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 166‒167. 
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Koniec XVIII wieku i wiek XIX związane były z systematycznymi badania-
mi nad chorobami wenerycznymi. W XIX wieku na terenie całej Europy prowa-
dzono walkę z syfilisem za pomocą kontroli medycznych domów publicznych, 
jednak one nie zahamowały epidemii. Prostytutki, starając się nie stracić pracy, 
udawały zdrowe, co powodowało rozprzestrzenianie się dalsze choroby24. Pod 
koniec XIX wieku w całej Europie walczono o osobne szpitale dla syfilityków, 
dla których miejsc dla leczenia było za mało25. Mimo że liczba przypadków kiły 
nadal wzrastała, w szczególności w wojsku, niechętnie otwierano specjalistycz-
ne szpitale dla syfilityków – powodem był ostracyzm i wiara, że choroba jest 
karą za „grzechy rozwiązłości”26. Interesujące, że w polegającej na profilaktyce 
walce z kiłą zwracano uwagę na uświadamianie dziewcząt „lekkich obycza-
jów”, podobnie jak i wiejskich, wierząc że dziewczyny z dobrych domów tra-
ciły dziewictwo dopiero po zawarciu związku małżeńskiego27. Ten strach przed 
wyuzdanym ludem, atakujący mężów i ojców „rodzin burżuazyjnych” pojawia 
się w wielu XIX-wiecznych tekstach28. O walce z syfilisem poprzez profilaktykę 
nie wiemy zbyt wiele; pod koniec XIX wieku skupiano się raczej na źródłach 
zakażenia, czyli „pannach wątpliwej reputacji”, traktując je jako roznosicielki 
choroby (wieś miała być zarażana przez mężczyzn korzystających z usług pro-
stytutek w czasie jarmarków, a następnie – jak sądzono – choroba była rozno-
szona przez mieszkańców wsi w wyniku ich swobody seksualnej). Dlatego też 
w mieście walczono ze źródłem, natomiast na wsiach z efektami zarażeń. 

Przyczyny niepowodzeń w leczeniu Hucułów –  
perspektywa Włodzimierza Szuchiewicza

Mimo podjętej walki o zdrowie Hucułów, apele lekarzy nie dawały obiecu-
jących rezultatów, również sama inicjatywa zdiagnozowania ciężko chorych Hu-

24 K. Janicki, Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce, Kraków 2015, s. 209. 
25 Dopiero w 1905 roku Fritz Schaudinn odkrył zarazki wywołujące kiłę – krętki blade, 

natomiast cztery lata później chemik Paul Ehrlich dostrzegł działanie arsenu (salwarsan) na 
zarazki kiły, który pozwalał na wyleczenie kiły w pierwszym i drugim stadium choroby. Wraz 
z odkryciem salwarsanu rozpoczęło się stosowanie kuracji, która jest skuteczniejsza w leczeniu 
kiły, niż stosowana do tego czasu terapia rtęciowa, powoli podtruwająca zarażonego.

26 C. Quetel, Niemoc z Neapolu, czyli historia syfilisu, tłum. Z. Podgórska-Klawe, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1991, s. 151. 

27 Ibidem, s. 177. 
28 Ibidem, s. 201.
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cułów, a także akcja protomedyka Galicji dr. Merunowicza, przyniosły mizerne 
skutki. Jak wspomina Szuchiewicz, spośród wytypowanych chorych z 14 wsi 
(600 osób), na badania przybyła ponad połowa wskazanych zakażonych29.Wy-
nikało to z podejścia górali do samej postaci choroby. Epidemie, takie jak kiła 
czy cholera, były szczególnym rodzajem chorób, które wiązano z wiarą w złe 
powietrze, bądź z karą za grzechy; związane one były także z pewnym porząd-
kiem świata, opartym na kontaktach świata pozaziemskiego – „tamtego” świata 
przodków ze światem doczesnym30. Jak zaznaczał także sam autor Huculszczy-
zny, przyczyną marnych skutków leczenia górali z kiły był problem błędnego 
definiowania jej objawów przez samych zarażonych: 

Huculi nie rozumieją choroby i każdy jej objaw inaczej tłumaczą, tak np. jeżeli 
syphilis rzuci się na nos powiadają, że to wołóknicia, która bierze się z wody. – 
objaw na podniebieniu nazywają rakiem, który powstaje z pyłu a może się go 
pozbyć paląc bardzo silny tytoń31. 

Kolejna przyczyną niepowodzeń lekarzy w leczeniu Hucułów był brak hi-
gieny i edukacji zdrowotnej. Przy tych opisach u Szuchiewicza wkrada się oce-
niający i krytyczny stosunek autora do życia wsi huculskiej. Jednym z przykła-
dów jest brak higieny:

Huculi nie myją swego ciała, oprócz rąk i twarzy, a rzadko się zdarza, by nawet 
który z tych, co mieszkając nad rzeką kąpał się kiedy; tylko pod niedzielę zmy-
wają mężczyźni włos swój ługiem, do którego kobiety i kędzierzawi mężczyźni 
dodają burakowego barszczu, ażeby włosy zbite skutkiem całotygodniowego po-
wierzchownego tylko czesania, łatwo rozczesać się dały32. 

Sam syfilis był przez górali karpackich nazywany francą, a choroba trafiła 
nawet do apokryfów. W jednym z nich kiła przedstawiona jest jako kara spada-
jąca na grzeszników, w szczególności tych, którzy utrzymują kontakty seksual-
ne z członkami własnej rodziny. W przypowieści kiła jest karą, która spada na 
miasto po ścięciu św. Jana przez synową cesarza. Zgodnie z jej treścią cesarz 
utrzymywał kontakty seksualne ze swoją synową, co wypominał mu św. Jan. 
Za „prawdę” został on wtrącony do więzienia, a synowa cesarza nie tylko po-

29 W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t. 2, op. cit., s. 58.
30 J. Falkowicz, Zachodnie pogranicze Huculszczyzny dolinami Prutu, Bystrzycy Nadwór-

niańskiej, Bystrzycy Soówińskiej i Łomnicy, Lwów 1937, s. 106.
31 W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t. 2, op. cit., s. 57–58. 
32 W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t. 1, op. cit., s. 39.
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stanowiła pozbawić go życia, ale także zbezcześciła zwłoki – położyła głowę 
świętego na tacy i przeszła z nią przez miasto33. W apokryfie ludzie, na których 
spadła choć jedna z pierwszych siedemdziesięciu kropli krwi z głowy św. Jana, 
zachorowali na uleczalną postać kiły, kolejne krople wywoływały chorobę nie-
uleczalną34. W przypowieści kiła staje się karą za cudzołóstwo, ale także za grze-
chy przeciwko prawdzie i za brak pokory wobec świętości35.

U Szuchiewicza opis problemu syfilisu w huculskich wioskach poprzedzony 
jest wzmianką o życiu seksualnym górali. W opisie etnograf stara się zachować 
obiektywizm, jednak potwierdza opinie mówiące o swobodzie seksualnej panu-
jącej we wsiach huculskich:

Jakkolwiek takie zgeneralizowanie opiera się na pojedynczych faktach, trud-
no zaprzeczyć, że towarzyskie życie u Hucułów znacznie wolniejsze, osobliwe 
w miejscowościach głębiej w górach położonych, jak w Żabiu, Krzyworówni, 
Jasienowie i indziej, gdzie niektórzy żonaci Huculi utrzymują sobie kochanki 
(lubaska), a zamężne kobiety kochanków (lubas); zdarza się i tak, że kobiety 
huculskie stają się kochankami żydów a bywa i nawet tak, że ojciec żyje na wiarę 
z córką, a dziadek z wnuczką36. 

Szuchiewicz stara się zrozumieć i wytłumaczyć czytelnikowi związane ze 
swobodą seksualną praktyki społeczne obowiązkiem spłodzenia dzieci, który 
spada nie tylko na męża i żonę, ale także na teścia: „Najciekawsze jest jednak 
to, że takie pożycie nie razi Hucułów, uważają je bowiem za całkiem natural-
ne37”. Można odnieść wrażenie, że Szuchiewicz chce bronić racji górali. Swo-
boda seksualna we wsiach huculskich jest tłumaczona przez etnografa kwestią 
wczesnego wychodzenia za mąż i małżeństwami aranżowanymi przez rodziców. 
Według Szuchiewicza także charakter pracy Hucułów (w lesie bądź na połoni-
nach) powoduje, że kobiety pozostają same w domach. Idący do wojska Huculi 

33 W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t. 4, Lwów 1908, s. 45.
34 Mitologia huculska. Opowieści Hucułów z Żabiego, Hołow, Jaworowa, Roztok i Berwin-

kowej, oprac. U. Kalita, B. Brach, Lublin 1992, s. 83.
35 Interesującym odwołaniem do huculskiej opowieści dotyczącej źródła kiły jest prawdopo-

dobne pochodzenia samej nazwy „syphilis”, która wywodzi się z powstałego w XVI wieku dzieła 
Girolamo Fracastoro pt. Syphilis, sive morbus gallicus. Poemat opowiadał historię pasterza Syphili-
usa, który za grzech związany z obrazą słońca zostaje ukarany chorobą gnicia ciała. Za: A. Sozańs-
ka, Obraz epidemii na przykładzie kiły i AIDS, [w:] Bogactwo i bieda. Krytyczno-porównawcza 
analiza dyskursów, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2014, s. 136. 

36 W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t. 2, op. cit., s. 56. 
37 Ibidem.
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pozostawiają gospodarstwo, a w nim także i żonę, pod opieką zaufanego towa-
rzysza, co sprzyja rozwiązłości. W próbie racjonalizacji zasad swobody seksual-
nej, panującej we wsiach huculskich, autor „Huculszczyzny” posuwa się nawet 
do argumentów związanych z obrzędowością bądź kulinariami: 

Różnorodne obrzędy weselne, pogrzebowe, ostre przyprawy do potraw, znaczne 
oddalenie chat a tym samym oddalenie od oczów ludzkich, możliwość łatwego 
ukrycia się w lasach, demoralizacja, jaką szerzą obcy ludzie [sic]38. 

Przyglądając się argumentacji autora przy przedstawianiu czytelnikowi po-
wodów „wolniejszego życia” w huculskich wioskach, przyczyniającego się do 
rozpowszechniania syfilisu, widzimy, że Szuchewicz przedstawia górali w kon-
wencji „dzikich dzieci”, na praktyki seksualne których oddziałuje ich kultura 
oraz otoczenie. Interesujące że, jak zaznacza autor, demoralizacja jest związana 
z wpływem „obcych” na życie Hucułów39. Podobnego zabiegu retorycznego 
dokonuje autor przy opisie stanu zachorowań na kiłę w kontekście badań dr. 
Merunowicza. Etnograf wymienia historie rodzin zarażonych kiłą z dwóch naj-
większych miejscowości: Żabiego i Kosmacza. Co ciekawe, u zarażonych ro-
dzin nie wymienia on syfilisu dziedziczonego z pokolenia na pokolenie, a w obu 
podanych przez autora przypadkach choroba zostaje „przyniesiona” przez ojca 
rodziny pracującego sezonowo w Rumunii40. 

Próba zrozumienia przez Szuchiewicza problemu syfilisu we wsiach hucul-
skich powoduje, że życie tam – mimo swobody seksualnej i chorób nękających 
wspólnotę – w jego retoryce nadal pozostaje tajemnicze, naturalne, naznaczone 
mityzacją. Podsumowując przyczyny swobód seksualnych pisał Szuchiewicz: 
„Oto powody, które bez zaprzeczenia przyczyniają się do tego, że pośród ta-
jemniczej huculskiej przyrody ukrywa się też mnóstwo tajemnic życia samych 
Hucułów!”41. W ten sposób autor, niewątpliwie zafascynowany kulturą górali 
karpackich, nie obwinia ich za choroby nękające całe wsie, ich rozwiązłość tłu-
macząc m.in. oddaleniem chat od siebie i ostrymi potrawami. Rozpowszechnie-
nie się syfilisu jest wynikiem „przywiezienia” choroby przez gospodarzy bądź 

38 Ibidem, s. 57.
39 Nie tylko choroby przynoszone są według Szuchiewicza „z zewnątrz” ale także demo-

ralizacja w postaci alkoholizmu jest spowodowana przez społeczność żydowską (rozpijanie, za-
dłużanie i wykorzystywanie górali przez karczmarzy i przedsiębiorców żydowskich).

40 W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t. 2, op. cit., s. 59.
41 Ibidem, s. 57.
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zarażenia ludności miejscowej przez wojsko. Sami Huculi w tej retoryce pozo-
stają „pół-dzikiemi dziećmi”, które stoją „obok czasu i historii”, o które dbać 
powinni lekarze, posłowie, literaci, artyści, a także „ludzie z zewnątrz”.

Podsumowanie

Skupiając się na stereotypowym wyobrażeniu Hucuła, jak również sie-
lankowym życiu społecznym góralskiej wsi, Szuchiewicz – mimo że pragnął 
w swoim dziele przedstawić całościowy, syntetyczny, naukowy opis ich kultury 
– mimowolnie jednak ucieka się do mityzacji. W dziele Huculszczyna jest Hucuł 
jednostką wolną, będącą dzieckiem natury42, człowiekiem pobożnym, rycer-
skim, Słowianinem zapomnianym przez ludzi i historię, buntownikiem stojącym 
przeciwko całemu światu, przedstawicielem zacofanego cywilizacyjnie skrawka 
Europy43. Jednak nie wszystkie opisy sfer życia huculskiej wsi są idealizowane, 
jednym z nich jest wszak kwestia higieny, jak również problem chorób, takich 
jak kiła, czy alkoholizm, zagrażających wspaniałej kulturze górali.

Pod koniec wieku – pomimo rozwoju medycyny i odkrycia zarazków – 
lekarze nadal nie byli w stanie wyleczyć syfilityka, dlatego właśnie skupiano 
się raczej na profilaktyce. Programy rządowe zakładały ustalenie przepisów, 
takich jak nadzór nad prostytucją, nadzór medyczny w wojsku i w marynarce 
wojennej, organizacja instytucji leczących i kształcenie lekarzy-specjalistów. 
Powszechnie uważano kiłę za plagę o podobnym zasięgu oddziaływania jak al-
koholizm i gruźlica, podobnie jak w wymienionych przypadkach lekiem miała 
być społeczna krucjata, polegająca na profilaktyce i leczeniu przede wszystkim 
niższych warstw społecznych. Sam syfilis traktowany był jako efekt grzechu, 
dlatego tak niechętnie budowano oddziały dla zakażonych. Chorych dziedzicz-
nie nazywano „niezawinionymi”, co wskazywało na kontekst moralny w ocenie 
chorych i pewne ich piętnowanie44. W ramach opisu etnograficznego Szuchiewi-
cza wyidealizowane przedstawienie życia na wsi huculskiej zostaje zestawione 
z chorobą dziesiątkującą Huculszczyznę i syfilisem będącym w tym regionie 

42 W podobnym kontekście określano rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, jako lu-
dzi żyjących dziko i swobodnie. Byli oni traktowani jako „ludzie natury” w rozumieniu oświece-
niowymi. Według Rousseau człowiek natury był zdrowy, szczęśliwy, wolny. Zob. A. Bernard, 
Antropologia. Zarys teorii i historii, tłum. S. Szymański, Warszawa 2006, s. 51–53.

43 J. Choroszy, Huculszczyzna w literaturze polskiej, op. cit., s. 55.
44 C. Quetel, Niemoc z Neapolu…, op. cit., s. 165–166. 
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chorobą endogamiczną, a także z opowieściami o rozwiązłości seksualnej miesz-
kańców huculskich wsi. Mit Hucuła jako człowieka półdzikiego, tajemniczego, 
impulsywnego i niedojrzałego powoduje, że jest on sytuowany przez etnografa 
poza ogólnospołecznymi kwalifikacjami winy i kary. Za choroby dziesiątkujące 
Hucułów odpowiedzialni są „inni”, natomiast rozwiązłość seksualna jest przez 
etnografa racjonalizowana jako element kultury wsi huculskich, na który te „pół-
dzikie dzieci” są skazane. 

Save half-wild children of Nature. The Problem of syphilis in the Hutsul 
villages in Huculszczyzna – the work of Włodzimierz Szuchiewicz 

In the narratives of the nineteenth-century ethnographers, the population of Hutsul villages was 
portrayed as: innocent, plain, free, honorable, etc. On the other hand, it was also: naive, brutal, 
wild and promiscuous. The Hutsuls were treated like the wild children, who need to be protected. 
The article raises the issue of health and hygiene, in the Hutuls’ villages, as described in the four-
volume work Huculszczyna, by Włodzimierz Szuchiewicz. The author shows the problem of the 
physicians’ struggles in maintaining the health of the mountain folk and various attempts at 
medical treatments.

Keywords: Hutsuls, syphilis, eastern Galisia, myth, XIX century

На допомогу напівдиким дітям природи. Проблема сифілісу 
в гуцульських селах у праці Володимира Шухевича Гуцульщина 

В етнографічних описах дев’ятнадцятого століття населення Гуцульщини було представлене 
як невинне, просте, вільне, ґонорове, з іншого боку – як наївне, брутальне, дике і розпусне. 
Гуцулів трактували як диких дітей, які потребують захисту. У статті представлено проблему 
охорони здоров’я та гігієни в гуцульських селах, описану в чотиритомному виданні 
Володимира Шухевича Гуцульщина. На прикладі питання сифілісу в гуцульських селах 
автор вказує на проблему боротьби за здоров’я жителів гірських регіонів та спроби їх 
лікування. 

Ключові слова: Східна Галичина, сифіліс, гуцули, міф, XIX століття
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Święto urodzaju – napływ kultury wiejskiej  
do białoruskich miast podczas festiwalu „Dożynki”  

w latach 1996–2014

Białoruskie święto plonów „Dożynki” odbywało się regularnie od 1996 do 
2014 roku. „Stolicami” krajowych „Dożynek” miało okazję być 18 stolic rejo-
nów – niewielkich miast, których liczba ludności wynosi od 20 do 60 tysięcy 
osób. Podobnych miast jest na Białorusi 108, zamieszkuje je około 3 mln. ludzi 
(30% ludności kraju).

Pierwotnie dożynki były ostatnim dniem żniw, który świętowano we wsiach. 
Ta tradycja etnograficzna była rozpowszechniona w zachodnich regionach Bia-
łorusi i składały się na nią różnorodne zwyczaje. Dziewiętnastowieczni chłopi 
nawet nie potrafiliby sobie wyobrazić, jak będzie to wyglądało współcześnie. 

Cechą szczególną przygotowań do festiwalowych „Dożynek” na Białorusi 
stała się gruntowna renowacja centrów miast, o skali porównywalnej do zmian, 
jakie zachodziły w miastach po nadaniu prawa magdeburskiego w XV–XVI 
wieku lub też do powojennej przebudowy w duchu socjalistycznego miasta. 
Transformacje obejmowały zmiany przepustowości centralnych ulic, remon-
ty infrastruktury (od mediów komunalnych do dworców i hoteli), wznoszenie 
okazałych obiektów sportowych (poczynając od 2006 r. zostało zbudowanych 
siedem „Lodowych Pałaców” – kompleksów sportowych skupionych wokół 
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lodowiska do hokeja), tworzenie stref pieszych (od 2006 r.) oraz reprezenta-
cyjnych bulwarów (od 2001 r.), wznoszenie pomników (od 2006 r.) i fontann, 
przebudowę zabytków architektury (w tym wyburzanie 2–3 starych budynków 
niemal w każdym mieście, zmiany nazw ulic, zmiany układu i rewitalizacja 
dzielnic historycznych)1.

Dość często rozwiązania projektowe była opracowywane i realizowane 
bardzo szybko – w przeciągu 6–8 miesięcy. Proces transformacji przybrał sza-
blonowe, standardowe formy, sprzyjając zacieraniu różnorodności kulturowej 
białoruskich regionów i unifikacji krajobrazu kulturowego2. 

Szeroko zakrojone przebudowy miast, poprzedzające wielkie święta maso-
we nazywane są – z angielskiego – mega-eventami. Tego typu „wydarzeniowa” 
renowacja jest ideą modernistyczną. Mega-eventy cechuje ogólnopaństwowość 
oraz powszechna mobilizacja. Są one powiązane z eksponowaniem osiągnięć 
technologicznych, kulturowych i sportowych3. „Dożynki” spełniają wszystkie 
te trzy warunki. Jednakże „Dożynki”, podobnie jak każde współczesne spek-
takularne wydarzenie, są już postmodernistyczne. Szczególnie przejawia się to 
w stylu, jak również w relacjach racjonalności/irracjonalności, industrializmu/
postindustrializmu. Jedną z cech postmodernizmu jest triumf symbolizmu nad 
realizmem. Na przykład, przebudowa stadionów na Białorusi ma na celu nie 
tyle dbanie o zdrowie społeczeństwa, ile szerzenie polityki państwowej. Ponad-
to, w warunkach globalizacji rynku spożywczego obfitość urodzaju już dawno 
nie budzi skojarzeń ani ze powszechnym dobrobytem, jak po II wojnie świato-
wej, ani z bezpieczeństwem w sektorze spożywczym. W epoce urbanizacji praca 
w sektorze rolniczym jest postrzegana jako mało prestiżowa, a określenie „koł-
choźnik” nabyło znaczenia pejoratywnego. Natomiast „Dożynki” dają ludności 
wiejskiej możliwość autoprezentacji i zaakcentowania własnej obecności, co 
ważne – w środowisku miejskim (przynajmniej ten jeden raz w roku).

Kluczową cechą spektakularnych wydarzeń jest możliwość ucieczki od 
codziennej rutyny. „Dożynki” są jednocześnie „maską karnawałową” (wg. Mі-

1 Т. Вадалажская, „Дажынкі” як фактар развіцця беларускіх гарадоў, „ARCHE” 2014, 
nr 4, s. 157–175.

2 С. Стурэйка, „Дажынкі” і архітэктурная спадчына: магчымасці і выпрабаванні для 
беларускіх гарадоў, „ARCHE” 2014, nr 4, s. 196–224.

3 A. Smith, Events and Urban Regeneration: the Strategic Use of Events to Revitalise Cities, 
London 2012, s. 302.
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chaіła Bachtina4), stworzoną do ucieczki od realnych problemów społecznych, 
odciągnięcia uwagi ludu, który, uskrzydlony, miałby później powrócić do swojej 
codzienności, a zarazem instrumentem kontroli społecznej nad zmarginalizowa-
nymi grupami poprzez „chleb i igrzyska”. 

W kontekście miejskiego samorządu podczas transformacji „dożynkowych” 
przemianie ulega sama matryca rozwoju miasta, stając się zaprzeczeniem sta-
rych praktyk społecznych. „Będziemy teraz żyli po nowemu” – głoszą niejako 
organizatorzy „Dożynek”. 

Cechą szczególną zmian przed „Dożynkami” jest nastawienie na obserwato-
rów zewnętrznych, gości święta – chłopów/rolników. Stąd bardzo wyraźne dą-
żenie do jak najlepszego wyeksponowania miasta. Najczęściej wykorzystywa-
ny jest efekt nowości. To zjawisko jest ściśle związane z „wartością nowości”. 
Nowe i odnowione budynki były w badanych miastach wykonane we współcze-
snej stylistyce. Są to funkcjonalistyczne obiekty, w których do stworzenia fasad 
wykorzystano dużą ilość szkła oraz granitu. Miasta po „Dożynkach” wyglądały 
na bardzo czyste (wręcz sterylne) i nowe. 

Z drugiej zaś strony za przygotowaniami do święta stoi szczególna estety-
ka przestrzenna. Podczas badań odnotowano nieznaczne akcenty w stylu retro. 
Miasta ozdobiły kute daszki, poręcze, ławki. Latarnie wzdłuż deptaków również 
były wykonywane w stylu retro. Jednak to działanie nie nawiązywało do jakiej-
kolwiek epoki, nie podkreślało własnej historii i tradycji miasta5. 

Podczas gdy państwo stwarza oficjalny i poważny lub też romantyczny 
obraz „Dożynek”, niezależne media przedstawiają je ironicznie, sarkastycznie, 
a nawet hardcore’owo. Styl ten otrzymał nazwę „agro-glamouru” – jako wizy-
tówka bezguścia i chaotycznego połączenia najróżniejszych elementów styli-
stycznych ze szczególnym akcentem na ostentacyjny przepych. Często jest to 
również widoczne na poziomie nagłówków prasowych: Дажынкі-2007: парад 
камбайнёраў, рыцары ды R-n-B party” [Dożynki 2007: parada kombajnistów, 
rycerze i R&B party], Катарсіс на Дажынках [Katharsis na Dożynkach], 
Бобруйск выиграл битву за урожай [Bobrujsk zwyciężył w walce o plony], 
Дожинки. Потрудитесь отпраздновать [Dożynki: świętuj ze wszystkich sił]6.

4 М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренес-
санса, Мoсква 2010.

5 С. Стурэйка, op. cit.
6 Т. Кедрык, „Дажынкі” і жыццё беларускіх гарадоў у люстэрку прэсы, „ARCHE” 

2014, nr. 4, s. 157–176.
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Najbardziej niejednoznacznym elementem są niewątpliwie słomiane figu-
ry, zdobiące pola przy drogach wjazdowych do miast. Ironizują na ich temat 
praktycznie wszystkie niezależne media, a jedna z gazet nawet zamieściła ar-
tykuł Słomiana kobieta złapała nielegalnych imigrantów7 o tym, jak nielegalni 
imigranci, zauroczeni twórczą fantazją agrostylistów, zatrzymali się by obejrzeć 
słomiany posąg i zostali zatrzymani przez milicję.

Za wyraźnie widoczny efekt przygotowań do „Dożynek” można uznać insta-
lację dużej liczby pomników. Bardzo rzadko jednak upamiętniają one jakieś po-
staci lub wydarzenia. Najczęściej są to symboliczne figury herbów miejskich bądź 
mitologicznych założycieli miast. Wiele posągów nie niesie ze sobą szczególne-
go przekazu: brązowy bóbr w Bobrujsku, Guliwer i bohaterowie bajek w Orszy, 
bosman z papugą na bulwarach w Kobryniu, „Podróżny z walizką” w Lidzie itd.

Pomniki Lenina, powszechnie znajdujące się na centralnych placach miast, 
także zostały poddane zmianom: zburzenie trybun (Mozyrz), przewiezienie na 
„mniej centralne” miejsce (Słuck, Lida, Horki), obniżenie trybuny (Bobrujsk), 
wymiana okładziny cokołu, malowanie itp.

Odrębnym zjawiskiem stało się upamiętnianie samego święta. „Dożynki” 
w szeregu miast są postrzegane przez mieszkańców jako jego „drugie narodzi-
ny”, dlatego w Stolinie nowa ulica została nazwana Dożynkową, w Prużanach 
postawiono głazy z informacją o „Dożynkach” i historią miasta, w Kobryniu – 
głaz upamiętniający „Dożynki” (znajdują się na nim również imiona „patronów” 
święta: Aleksandra Łukaszenki, Konstantyna Symara i Piotra Prokopowicza), 
w Mołodecznie zasadzono aleję „Dożynek”. 

„Dożynki” jednakże nie sprowadzały się wyłącznie do prac renowacyjnych. 
Samo święto, odbywające się podczas jednego z wrześniowych weekendów, gro-
madziło rolników z całego kraju. Apoteozą święta było nagradzanie (przez same-
go prezydenta) zwycięzców republikańskiego konkursu zbierania plonów, świą-
teczny koncert i wędrówki między stołami, uginającymi się od poczęstunków. 

Poniżej, dla przykładu, jeden z wierszyków z okazji święta, opublikowany 
na łamach lokalnej gazety8:

Сёння мы на адпачынку
Будзем весяліцца.
Сёння свята ў нас „Дажынкі”

Dzisiaj odpoczywamy
Będziemy się weselić.
Dzisiaj święto mamy – „Dożynki”

7 Н. Патролина, Соломенная женщина поймала нелегальных мигрантов, „Комсомольская 
правда в Белоруссии”, http://www.kp.by/daily/25641/805075 [dostęp: 19.02.2016].

8 А. Слабуха, Свята дажынкі, „Зара над Неманам” 1997, 13 września, s. 6.
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Ёсць чым ганарыцца
Працавалі мы ўсе ўпарта 
На нашай зямліцы.
Ураджай вырас багаты,
Не грэх весяліцца.

Jest z czego być dumnym
Pracowaliśmy uparcie
Na naszej ziemi.
Plony wyrosły bogate,
Nie grzech się weselić.

Oto jak najważniejsza oficjalna białoruska gazeta „СБ. Беларусь сегодня” 
[„SB. Białoruś Dzisiaj”] opisuje święto w Mozyrzu:

Mozyrz – historyczne centrum białoruskiego Polesia – przywitał uczestników 
i gości święta pięknym wystrojem ulic oraz placu centralnego. Pasaże handlo-
we wzdłuż bulwarów rzeki Prypeć zadziwiają swoją oryginalnością i fantazją. 
W sztucznych stawach pływają żywe dzikie gęsi. Sprzedawcy w tradycyjnych 
strojach bardzo naturalnie wyglądają w różnokolorowych punktach handlowych. 
Na ladach – obfitość: dymi brzuchaty samowar w koralach z bajgli, w powietrzu 
czuć aromat szaszłyków i domowej kiełbasy, a kupujący gubią się wśród różno-
rodności smakołyków… A święto, nabierając tempa, ogarniało coraz to więcej 
osób. Wszyscy oni – pracownicy wsi – zasłużyli na to9.

Święto „Dożynek” za każdym razem znajdowało się na przecięciu starych 
sowieckich wyobrażeń o tym, jak powinno wyglądać święto masowe, nowej ka-
pitalistycznej ideologii społeczeństwa konsumpcji i dostatku oraz białoruskiej 
stylistyki etnograficznej.

Częścią składową każdego święta był pochód rolników – zwycięzców róż-
nych rejonowych, obwodowych i republikańskich konkursów zbierania plonów 
w wielu kategoriach. Wszyscy ci ludzie, w większości mężczyźni, dostawali 
polecenie służbowe wyjazdu do stolicy „Dożynek”. Projektowano i szyto dla 
nich jednakowe stroje: marynarka, spodnie, płaszcz na wypadek niepogody. Na 
piersiach zwycięzcy mieli szerokie wstęgi10. 

Kulminacyjny moment przemarszu miał miejsce na dużej scenie, na któ-
rej odbywało się wręczanie nagród. Uroczysta ceremonia trwała kilka godzin, 
z obowiązkowym udziałem prezydenta Łukaszenki. Na zakończenie odbywał się 
koncert (kontynuowany następnego dnia) gwiazd białoruskiej i rosyjskiej sceny 
muzycznej, z zaangażowaniem dużej liczby folklorystycznych i pseudofolklory-
stycznych zespołów, prezentujących muzykę i taniec w quasi-narodowym stylu 

9 И. Такоева, Праздник, который с нами, „СБ: Беларусь сегодня”, http://www.sb.by/
articles/prazdnik-kotoryy-s-nami-2.html [dostęp: 19.02.2016].

10 И. Веренич, На „Дожинках” встречают по одежке, „Белорусские новости”, http://
naviny.by/rubrics/bomond/2010/09/24/ic_articles_121_170565 [dostęp: 19.02.2016].
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białoruskim. Dominującym językiem części artystycznej był przy tym białoru-
ski, podczas gdy językiem gości oraz oficjalnych przemówień – rosyjski.

Jak już zostało powiedziane, dla osiągnięcia efektu szczególne znaczenie 
miała organizacja przestrzeni w centrum miasta. Po pierwsze, trasa przemarszu 
rolników musiała otrzymać specjalne, świąteczne dekoracje. Po drugie, właśnie 
wzdłuż tej trasy oraz w strefie widzialnej z centralnej sceny miasto powinno 
było wyglądać na zrewitalizowane i czyste. Równolegle z koncertem, a także na 
całej trasie przemarszu, funkcjonował „przenośny handel” – namioty z przeróż-
nego rodzaju żywnością (zarówno daniami gotowymi, jak i samymi produktami 
spożywczymi), wyprodukowanym przez przedsiębiorstwa rolnicze całego kraju. 
Teren zastawiony takimi namiotami mógł zajmować ponad dwa lub trzy kilome-
try11. Pod tym względem stolice „Dożynek” wprost rywalizowały ze sobą. Spe-
cjalne służby nadzorowały, żeby ceny jedzenia i napojów w strefie świętowania 
były na akceptowalnym i optymalnym poziomie. 

W pobliżu namiotów znajdowały się szerokie stoły, przy których przyjacie-
le-rolnicy mogli spokojnie świętować. Teoretycznie dostęp do tych miejsc był 
otwarty dla wszystkich chętnych, jednak w praktyce ta strefa była zajmowana 
przeważnie przez gości. Z jednej strony, po ataku terrorystycznym podczas kon-
certu z okazji Święta Niepodległości w 2008 r. w Mińsku teren święta był otacza-
ny przez milicję, która przy dostępnych wejściach organizowała punkty ścisłej 
kontroli, co znacząco redukowało liczbę chętnych (jednocześnie zorganizowane 
delegacje rolników były przepuszczane w ekspresowym tempie). Z drugiej stro-
ny, specyfika gości oraz tematyka same z siebie odpychały wielu mieszkańców. 
Przez dwa dni centrum miasta znajdowało się we władzy białoruskiej wsi. 

W taki sposób „Dożynki” stanowiły rezerwat wiejskiej kultury, były grą 
w tradycjonalizm, służącą realizacji absolutnie współczesnych celów. „Dożynki” 
to zderzenie żywiołu miejskiego i wiejskiego, gdzie mieszkańcy miasta byli za-
dowoleni z rewitalizacji i rozwiązania wielu miejskich problemów w nieznanej 
dotąd skali, a mieszkańcy wsi – ze specjalnie dla nich skonstruowanego świę-
ta i symbolicznej nagrody za pracę. W 2014 r. w związku z trudnościami eko-
nomicznymi rząd postanowił odwołać obchody ogólnokrajowych „Dożynek”. 
W ich miejsce odbywają się „Dożynki” obwodowe. Obecnie co roku organizowa-
nych jest sześć równoległych świąt, na dużo mniejszą skalę i mniej uroczystych, 

11 Дожинки-2012: не хлебом единым… А лососем и пивом, „Беларускі час”, http://belchas.
by/news/06c398e6-31c0-48cf-b1b2-57265fae7cdb.html [dostęp: 19.02.2016].
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bez szerokiej rewitalizacji, dwudniowych koncertów i obecności prezydenta. Czy 
oznacza to ostateczne zwycięstwo miasta nad wsią, czy po prostu zwycięstwo 
racjonalizmu nad rozpasaniem? Obserwacje muszą być kontynuowane. 

Pomnik Lenina w Mozyrzu, przed i po zmianach (zdjęcia autora)

Słomiane figury, zdjęcie: Aleksandr Korsakow, www.tut.by 

http://www.tut.by
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Nowe figury, tzw. „pomniki”, postawione podczas przygotowań do „Dożynek”  
(zdjęcia autora)
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Celebrating a harvest: a splash of farmer culture in Belarusian cities 
during ”Dažynki” festival (1996–2014) 

The Belarusian harvest festival „Dažynki” was held annually, from 1996 to 2014. 18 regional 
centers became its „capitals”. The main feature of the preparations for this festival was 
a  rapid large-scale renovation of city centers, which can be easily compared to the post-war 
reconstruction. Massive renovations caused profound changes of the cultural landscapes of these 
cities, e.g. disappearance of traditional spaces of memory and implantation of the new ones. 
All these were implemented as a means of political legitimization of the Belarusian authorities 
and reflected a  transitional mode of citizen’s identity that could be followed by examination 
of urban environment transformation and the ways of how rural celebration could be played 
in the city center. The article is based on the results of a  research project “Transformation of 
cultural landscapes of Belarusian towns during the preparation for the Dažynki harvest festival”, 
conducted by the Flying University educational initiative (Minsk).

Keywords: Belarus, revitalization, traditional holidays, heritage, re-enactment

Свята ўраджая – выплеск сялянскай культуры ў беларускія гарады 
пад час фестывалю „Дажынкі” ў 1996–2014 гг. 

Беларускае свята ўборкі ўраджаю праводзілася штогадова з 1996 да 2014 гг. 18 раённых 
цэнтраў сталі іх „сталіцамі”. Галоўнай рысай падрыхтоўкі да гэтага фестываля стала 
шырокамаштабная рэнавацыя гарадскіх цэнтраў, лёгка параўнальная з паваеннымі 
рэканструкцыямі. Буйныя рэканструкцыі спрычыніліся да сурёзнай змены культурнага 
ландшафту гэтых гарадоў, знікненню ў іх старых месцаў памяці і насаджэнне новых. Усё гэта 
рабілася з мэтай палітычнай легітымацыі беларускай улады і адлюстроўвала пераходны 
характар грамадскай ідэнтычнасці, што можна прасачыць праз трансфармацыю асяроддзя 
і тое як сялянскае свята разыгрывалася ў самым цэнтры горада. Артыкул базуецца 
на выніках даследчага праекта „Трансфармацыя культурных ландшафтаў беларускіх 
гарадоў пад час падрыхтоўкі да фестывалю Дажынкі”, які быў ажыцявіўся пры падтрымцы 
„Лятучага ўніверсітэта” (Мінск).

Ключавыя словы: Беларусь, рэвіталізацыя, традыцыйныя святы, спадчына, рэканструкцыя



Obce/swoje  
Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy

Olga Solarz
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Znaki „z góry”.  
Nadprzyrodzone w prezydenturze Wiktora Janukowycza

We współczesnej kulturze ukraińskiej nietrudno odnaleźć elementy miesza-
nia się magii ludowej z kulturą masową. Magia była przedmiotem badań wielu 
antropologów, pomimo tego „nie ma powszechnej zgody ani co do jej treści, ani 
co do zakresu”1. A jednak można wskazać pewne cechy, które w magii występo-
wać muszą. Będzie to na przykład pojawianie się „nadprzyrodzonego”, a więc 
„czegoś” lub „kogoś” spoza ludzkiej ekumeny, które ingeruje w życie „śmier-
telników”. Magiczne zachowania, zarówno w lecznictwie, jak i obrzędowości 
Ukrainy, były tematem rozlicznych opracowań, jednak do tej pory analizie pod 
tym kątem nie poddano politycznego życia Ukrainy. Ponieważ przedstawicie-
le ukraińskiej władzy (niezależnie od zmieniających się ekip), podobnie jak jej 
elektorat, w dużym stopniu wywodzą się ze wsi, bądź też są mieszkańcami miast 
w pierwszym lub drugim pokoleniu, to nie dziwi, iż myślenie typu magicznego 
jest powszechne i w miastach, i na wsi. Pytanie o to, jak bardzo elementy świato-
poglądu magicznego „spenetrowały” życie polityczne, wymaga głębokiej anali-
zy, niemniej prezydentura Wiktora Janukowycza, która rozpoczęła się 25 lutego 
2010 roku, a której towarzyszyły znaki, odczytywane przez obywateli Ukrainy 
jako nieprzypadkowe, może służyć jako wstęp/szkic do szerszego przyjrzenia 

1 A. Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław 2000, s. 29. 
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się temu fenomenowi. Niektóre „znaki z góry” były szeroko omawiane przez 
media, o innych przeczytać można jedynie w komentarzach internautów, nie-
mniej wszystkie one są świadectwem wiary w „nadprzyrodzone”, która istnieje 
zarówno wśród „prostego ludu”, jak i „na salonach”. 

Zaczęło się 23 lutego 2010 roku, gdy w późnych godzinach wieczornych 
rozpołowił się usytuowany przy bulwarze nad Dnieprem pomnik założycieli Ki-
jowa. Wiadomość o pęknięciu pomnika w kształcie łodzi, w której znajdują się 
cztery postacie: Kyj, Szczek, Choryw i ich siostra Łybid’, stała się szeroko oma-
wianą informacją dnia. Przedstawiciel MSW Wołodymyr Poliszczuk skomento-
wał, iż przyczyną takiego stanu rzeczy była wada konstrukcyjna, przedstawiciel 
Urzędu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przypuścił, że pęknięcie pomnika 
na pół było skutkiem zbyt dużej ilości zgromadzonego na nim lodu, natomiast 
zastępca mera Kijowa Anatolij Hołubczenko stwierdził, że pomnik został zde-
montowany przez władze po tym, jak zauważono pęknięcie2. Tę wersję potwier-
dził kierownik urzędu ochrony kijowskich zabytków Rusłan Kucharenko w kil-
kuminutowym reportażu pt. Rozkoł3 w wiadomościach telewizyjnych „Wikna” 
programu „TSN” kanału STB. Dziennikarka Ołena Hajwan poinformowała, że 
jest to drugie „zagadkowe” wydarzenie w tym miejscu: „najpierw zatonęła pły-
wająca restauracja Admirał, a teraz odpadł Szczek i Choryw” i poprosiła o ko-
mentarz ekstrasensa Jurija Kozłowa.

Mianem „ekstrasens” w przestrzeni postsowieckiej określa się człowieka 
obdarzonego szczególnymi – (ekstra)sensorycznymi – właściwościami, a więc 
zdolnego do odczuwania tego, czego nie doznają zwykli ludzie. Już sama nazwa, 
podobnie jak określenie „bioenergoterapeuta”, ma konotacje naukowe, co jest 
jedną z technik uwierzytelnienia magii w kulturze popularnej. Zuzanna Grębec-
ka, opisując mit nauki w krajach postsowieckich, stwierdza: 

Powoływanie się na odkrycia naukowe, wykorzystywanie języka nauki, nie musi 
się łączyć ze ścisłym naukowym, krytycznym myśleniem. O ile nauka była pre-

2 Зруйновано половина знаменитого столичного монумента братам Кию, Щеку, Хори-
ву та їхній сестрі Либідь на Дніпрі, http://tsn.ua/ukrayina/obvalivsya-pam-yatnik-zasnovnikam-
kiyeva.html [dostęp: 25.12.2015].

3 Słowo „rozkoł” oznacza rozpad i tak jak w języku polskim używane jest w znaczeniu roz-
padnięcia się czegoś na części, jak również rozkładu czy upadku jakiegoś systemu, układu lub 
związku (tu i dalej przekład cytatów mój – O.S.). 
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zentowana jako argument przeciwko opium dla mas, o tyle sam naukowy sposób 
myślenia nie był wpajany obywatelom Związku Radzieckiego4.

Tak więc słowa „energia”, „biopole”, „ezoteryka”, „sensoryczny” itp. wyko-
rzystywane w popkulturze mają za zadanie uwiarygodnić magiczny przekaz, zaś 
osobę wypowiadającą je podnieść do rangi eksperta. Neil Postman stwierdził, że 
w wiekach średnich wierzono w autorytet religii, dziś zaś wierzy się w autorytet 
nauki oraz w Postęp. Monopol na wiedzę wynika z faktu, że ci, którzy posiedli 
jakąś technologię, skupiają w swoich rękach władzę5. Stąd najprostszym sposo-
bem uzyskania autorytetu (a co za tym idzie władzy) w tak nienaukowej dziedzi-
nie, jaką jest magia, jest odwołanie się do autorytetu naukowego.

I właśnie takim autorytetem, zdolnym naświetlić możliwe przyczyny rozpo-
łowienia się pomnika, był w reportażu nie – jak można byłoby tego oczekiwać 
– inżynier budownictwa, lecz ekstrasens, który, posługując się fachowym języ-
kiem, wyjaśnił działanie negatywnej energii wyprodukowanej przez złe emocje 
mieszkańców Ukrainy. „Dwóch braci zeszło z tej łodzi. Przestali płynąć razem. 
Łódka jest jedna – to Ukraina” – przestrzegł przed brakiem jedności i nieodwra-
calnymi skutkami „rozkołu”6. 

Fakt pęknięcia na pół pomnika na dzień przed inauguracją prezydentury zo-
stał zauważony również przez internautów, którzy w komentarzach umieszczo-
nych na portalu cenzor.net potraktowali to jako złą wróżbę7.

Użytkownik:
А Ja: Zły znak. Przed inauguracją tego kozła niebiosa wieszczą, że wszystkich 
nas z jego przyjściem czekają biedy i krzywdy;
Bez nazwy: Tak, to znak – rozwaliło się wszystko, nawet pomnik nie wytrzymał;
Bez nazwy: Symbolicznie. Przed dniem inauguracji chama;
Wujko: Nie zdziwię się jak w czasie inauguracji pośród zimy przeszyje go bły-
skawica, gdy będzie kłaść dłoń na Ewangeliarzu Peresopnickim z podpisem sa-

4 Z. Grębecka, Słowo magiczne poddane technologii, Kraków 2006, s. 174.
5 N. Postman, Technopol. Triumf nauki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 

1995, s. 18, cyt. za: Z. Grębecka, Słowo…, op. cit., s. 174.
6 Двое в лодке, не считая Щека и Хорива..., https://www.youtube.com/watch?v=wvZgp 

bzbsi8 [dostęp: 25.12.2015].
7 W „dyskusji” udział wzięli również Rosjanie, dla których znak o możliwym rozpadzie 

Ukrainy stał się źródłem satysfakcji. Internetowa wojna między Ukraińcami a Rosjanami w peł-
ni rozgorzała w czasie Majdanu, jednak posty z 2010 roku wyraźnie pokazują antagonizmy oraz 
zwiastuny „wojny na wróżby”, która osiągnęła apogeum w czasie militarnej interwencji Rosji na 
Ukrainie. Перед инаугурацией Януковича рухнул знаменитый памятник основателям Кие-
ва!, http://censor.net.ua/p114060 [dostęp: 25.12.15.].



200 Olga Solarz

mego Mazepy. Oczywiście, że jest to zły znak dla Janukowycza i Kijowa, może 
i Ukraina się rozpadnie, nie daj Boże!

Wiktora Janukowycza nie przeszyła błyskawica, jak tego chciał komenta-
tor. W tradycji ludowej piorun jest narzędziem boskim, wymierzającym karę za 
pogwałcenie zasad, sprzeniewierzenie się ustalonemu porządkowi czy narusze-
nie tabu8. W opowieściach ludu znane są historie o piorunie, który uderza tam, 
gdzie czort siedzi: jak siedzi w starym młynie, to uderzy w młyn, a jak siedzi 
w człowieku, to uderzy w człowieka9. Trudno wyrokować, czy internauta my-
ślał o Janukowyczu, jako o kimś z diabłem w duszy, czy o jego nieprawościach; 
i choć jego pragnienie się nie spełniło, to być może ucieszył go inny „zły znak”, 
który miał miejsce w czasie zaprzysiężenia.

I stała się rzecz nieoczekiwana, która wygląda jak znak (…) Kiedy Wiktor Janu-
kowycz wszedł do przedsionka Rady Najwyższej, dosłownie przed samym no-
sem, same z siebie zaczęły mu się zamykać drzwi wejściowe do parlamentu… 
Sytuację uratowali wartownicy, którzy nie zważając na protokół rzucili się do 
przodu i odepchnęli drzwi10. 

Zamykanie się przed prezydentem-elektem drzwi było wydarzeniem, które 
zauważyły niemal wszystkie ukraińskie media. Nie jest to dziwne zważywszy, że 
w myśleniu tradycyjnym drzwi stanowią granicę rozdzielającą świat zewnętrz-
ny od wewnętrznego, profaniczny od sakralnego, obszar żywych od przestrzeni 
umarłych, wreszcie ziemian od bogów. Przekraczanie granicy/drzwi ma znacze-
nie symbolicznego przekształcenia, zmiany statusu11. W trójfazowym obrzędzie 
przejścia według schematu zaproponowanego przez Arnolda van Gennepa prze-
kroczenie drzwi w czasie inauguracji jest wejściem do zasadniczej fazy obrzędu, 
zwanej liminalną, w której następuje mistyczne przeistoczenie12. Na tym etapie 
dochodzi do łączności z sacrum i odbywa się najbardziej wymagająca i tajem-
nicza część procesu przemiany. Victor Turner, rozwijając teorię van Gennepa 
stwierdził, że wówczas adept oczekiwanego nowego statusu społecznego nie 

8 K. Moszyński, Kultura Ludowa Słowian, t. 1, Warszawa 1967, s. 487.
9 В. Гнатюк, Нарис української мiфологiї, Львiв 2000, s. 97.
10 Г. Ткаченко, Інавгурація Януковича: перед новим Президентом закрилися двері до 

Верховної Ради, http://www.unian.ua/politics/329242-inavguratsiya-yanukovicha-pered-novim-
prezidentom-zakrilisya-dveri-do-verhovnoji-radi-foto-video.html [dostęp: 25.12.15]. 

11 P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007, s. 101.
12 A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, tłum. B. Biały, 

Warszawa 2006, s. 45. 
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jest „ani tu, ani tam”13. Jest pozbawiony jakichkolwiek insygniów, a przez to 
symbolicznie bezbronny. Wszelkie pojawiające się wtedy aberracje mogą zakłó-
cić proces transformacji, a to może doprowadzić do nie w pełni wykształconego 
nowego statusu społecznego. 

Wymowność tej sytuacji w percepcji Ukraińców wynikała też z faktu, że 
w ukraińskiej tradycji ludowej spotyka się wiele rytuałów związanych z zamy-
kaniem/otwieraniem. Sam gest zamykania ma dwoiste znaczenie, może mieć 
funkcję ochronną lub odwrotnie – szkodzić. Motyw zamykania/otwierania spo-
tyka się w tekstach zaklęć leczniczych, którym towarzyszą gesty. I tak, by za-
mknąć komuś usta „na wieki” wymawia się słowa o zamykaniu ust na kłódkę 
przy jednoczesnym dosłownym zamykaniu kłódki. Wierzono, że aby ściągnąć na 
kogoś nieszczęście należało odprawić odpowiedni rytuał nad kłódką, po czym 
zamknąć ją i ukryć w domu osoby, na którą rzucona jest klątwa. Zamknięta kłód-
ka symbolizuje zamknięty los. I odwrotnie – otwarcie drzwi w czasie ciężkiego 
porodu pomagało rodzącej, podobnie jak otwarcie okien w czasie długiej śmier-
ci stymulowało odchodzącą duszę do szybszego pożegnania ze światem żywych. 
Wszystkie te sposoby opierają się na zasadzie analogii, czyli przekonaniu, że 
podobne działa na podobne14. Stąd zamykające się drzwi w czasie uroczystości 
zaprzysiężenia głowy państwa, nie mogły pozostać niezauważone, gdyż wszel-
kie przesłanki wskazywały, że nowy prezydent będzie miał problemy w sprawo-
waniu swojej funkcji, bo zamknęła mu się droga/szczęście/los. Filmy na portalu 
YouTube, ukazujące to wydarzenie, mają około półtora miliona odsłon i rzecz 
jasna olbrzymią ilość komentarzy, które w przeważającej części nie pozostawia-
ją wątpliwości, iż internauci odczytali ten znak jako jednoznacznie negatywny15. 

Tego samego dnia miała miejsce jeszcze jedna niedobra wróżba. Janukowycz 
składał przysięgę przy w połowie pustych fotelach dla deputowanych Rady Naj-

13 V.W. Turner, Liminalność i communitas, tłum. E. Dżurak, [w:] Badanie kultury. Elementy 
teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004, s. 241. 

14 O. Соляр, Мова магiї – магiя мови. Символiка українських замовлянь, Przemyśl 2011, 
s. 172–173.

15 Инаугурация Януковича, https://www.youtube.com/watch?v=riDIP3myvtE [dostęp: 
25.12.15], Янукович приколы. Сборник, избранное, ляпы. Царь 2ч., https://www.youtube.com/
watch?v=WKfavbir0zk&ebc=ANyPxKqHzZvZ4JZOMeMyZtGMUdFUo-N0BTUaam7wMuIl-
d5SiL6N5mI5IkTQzmEqmZ-yNZH22c2EMlgUI8_9D6UA40AOrMi8w&nohtml5=False 
[dostęp: 25.12.15], Перед Януковичем закрылись двери на инаугурацию, https://www.youtube.
com/watch?v=IIQFjYH_A9g [dostęp: 25.12.15], Пророческий знак для Янукович на его 
инаугурации, https://www.youtube.com/watch?v=NMimpPCjCbA [dostęp: 25.12.15].

https://www.youtube.com/watch?v=riDIP3myvtE
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wyższej16. Jak wiadomo z próżnego nalać nie można, toteż w społecznej per-
cepcji „puste” jest niekorzystne/szkodliwe/złe. Na Ukrainie do dziś powszechne 
jest przekonanie, że przejście komuś drogi z pustym wiadrem w dłoni pozbawi 
tę osobę jakichś dóbr (pieniędzy, zdrowia, szczęścia etc.). To przeświadczenie 
opiera się na zasadzie analogii, podobnie jak w przypadku zamykania/otwie-
rania. Jednak jest jeszcze inna wykładnia strachu przed „pustym”, związana 
z faktem, iż pustkowie jako nieokreślone, a przez to niebezpieczne, kojarzone 
jest z obszarem śmierci17. W tekstach ukraińskich zaklęć ludowych to właśnie 
na pustkowia odsyła się uroki lub inne choroby, co ma dać gwarancję, że więcej 
nie będą męczyć człowieka18. Pustka zatem tchnie światem demonów i śmierci. 
Stąd przy narodzinach/inauguracji znak ten stał się szczególnie widoczny, bo 
napełniony sprzeczną treścią. 

Jednak nie ta sytuacja okazała najbardziej znacząca. 17 maja 2010 r. w cza-
sie oficjalnej wizyty prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa 
stało się coś, o czym mówiła cała Ukraina:

Jedni nazywają to casusami, inni banalnymi zbiegami okoliczności, są też tacy, 
którzy upatrują w tym znaku z góry, od losu. Przy czym zwolenników wersji 
ostatniej jest coraz więcej. Wszystkie te wydarzenia, które prześladują Wikto-
ra Janukowycza są nietypowe, bo nie codziennie na głowę prezydenta spadają 
wieńce żałobne. A kiedy przypominają się poprzednie epizody, robi się nawet 
trochę trwożnie. Tę dziwną sytuację (upadek na głowę Janukowycza pogrzebo-
wego wieńca o wysokości 2 metrów), która miała miejsce w Parku Sławy można 
rozpatrywać jak wydarzenie humorystyczne. Jednak zbyt wiele jest symbolizmu 
i tragizmu w wydarzeniach, które towarzyszą nowym stosunkom ukraińsko-ro-
syjskim, opartym na zasadach „starszego i młodszego brata”, by rozpatrywać 
to na płaszczyźnie banalnego żartu. Obserwując jak obecny reżim oddaje kraj 
Kremlowi, staje się jasne, dlaczego 25 lutego drzwi do Rady Najwyższej „nie 
puszczały” Janukowycza na inaugurację (…) i czemu przed tym wydarzeniem 
rozpadł się pomnik założycieli Kijowa (…). O znakach mówiono już wówczas. 
Powiadano, że ukraiński parlament nie puszcza człowieka, który planuje zrujno-
wać Ukrainę, a założyciele stolicy nie mogą znieść takiego szyderstwa19. 

16 Инаугурация Януковича: хронология, казусы, https://www.youtube.com/watch?v=6JaKIh 
8igBk [dostęp: 14.04.16].

17 P. Kowalski, Kultura magiczna…, op. cit., s. 489.
18 Українськi замовляння, red. М. Москаленко, Київ 1993, s. 114.
19 M. Колiсниченкo, Реальна містика. Це президенство не буде успiшним: знаки згори,  

http://www.chas.cv.ua/22_10/14.html [dostęp: 27.12.15]. 
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Zamieszczony na portalu YouTube film Janukowycz i wieniec ma w chwili 
obecnej ponad milion osiemset tysięcy odsłon (każdego miesiąca przybywa ko-
lejnych kilka tysięcy) i ponad tysiąc komentarzy. Wśród nich znakomitą więk-
szość stanowią głosy szydercze oraz takie, w których internauci postrzegają ten 
incydent jako „znak od Boga”20.

Użytkownik: 
Aleksandr Tikhanov: Znak z góry!;
Anne Anna: Co za mistyczne rzeczy w Ukrainie się odbywają. Drzwi się zamy-
kają, wieńce spadają… Strasznie się robi…; 
Alexei Tokalov: Bóg znak dał, kim on jest w rzeczywistości; 
Prostopol3ivatel444: Jednoznaczna mistyka; 
тимур магомедов: To był znak;
MrKatastar: Bóg wszystko widzi; 
mikado201019: Wieńcem po łbie. Najwyraźniej zasłużył. Bóg nie frajer, wszyst-
ko widzi…

Film pobił rekordy oglądalności. Tylko w ciągu pierwszych osiemnastu go-
dzin, pomimo prób nałożenia na niego cenzury w Internecie, miał ponad 700 
tysięcy wyświetleń. Nie można go było odnaleźć przez rosyjską wyszukiwarkę 
Yandex, choć w tym samym czasie Google pokazywało około dwustu wyników. 
Usuwany był również w sieci społecznościowej WKontaktie, gdzie „wg stanu na 
godzinę 14 w dniu 18 maja można było znaleźć ponad tysiąc udostępnień filmu, 
ale prawie wszystkie zostały usunięte przez administratorów”21. Według danych 
monitoringu przeprowadzonego przez „Telekrytykę” nie pokazano go też w te-
lewizji na kanale ICTV, Inter oraz w programie 1 telewizji państwowej. Zaraz 
po uroczystościach pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Parku Sławy do 
dziennikarzy miał podejść Ołeksij Koszeljew, naczelnik Głównego Urzędu ds. 
Komunikacji Administracji Prezydenta i „poprosić”, by zapisu video nie poda-
wać do wiadomości ogółu. Fakt ten został przez „Telekrytykę” zinterpretowany 
jako próba zastosowania cenzury, a dokładniej „ograniczenia upowszechnienia 
pewnej informacji na podstawie art. 45–1 ustawy «O informacji»” oraz „jako 

20 Dla porównania w dniu 27 grudnia 2015 roku było 1 777 738 wejść zaś 17 kwietnia 
2016 statystyka pokazuje 1 808 456 wejść. Wynika z tego, że pomimo, iż minęło niemal sześć 
lat, film odtwarzany jest dziennie 270 razy. Янукович и венок, https://www.youtube.com/watch 
?v=yPoYDfImnQU [dostęp: 27.12.2015 i 17.04.2016]. 

21 У Рунеті намагалися „зачистити” відео з падінням вінка на Януковича, http://tsn.
ua/ukrayina/u-runeti-namagalisya-zachistiti-video-z-padinnyam-vinka-na-yanukovicha.html 
[dostęp: 28.12.2015].
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działanie zmierzające do utrudnienia pracy dziennikarzy na podstawie cz. 1 art. 
171 Kodeksu Karnego Ukrainy”22. 

Historia ze spadającym wieńcem nabrała znacznego rozgłosu ze względu na 
jej humorystyczne zabarwienie, jak również poprzez odwołanie do symboliki 
związanej ze sferą śmierci. „Deszcz na pieniądze, a wieniec na pogrzeb” – napisał 
użytkownik o nazwie „Szachtar” pod artykułem na portalu Ukraińska prawda23, 
czym odzwierciedlił tradycyjne przekonanie, iż wszystko, co ma odniesienie do 
sfery śmierci przynosi/zadaje śmierć. Zasadę zwaną kategorią przynależności 
scharakteryzował Lucien Lévy-Bruhl i nadał jej istotne znaczenie w tzw. myśle-
niu magicznym. Według niego w wyobrażeniach społeczeństw pierwotnych (co 
ma również zastosowanie w sposobie myślenia współczesnych społeczności sil-
nie zakorzenionych w kulturze tradycyjnej) szczególny wymiar miała idea cało-
ści i ciągłości bytów, stąd każda rzecz, która niegdyś przynależała do czegoś lub 
kogoś nadal partycypuje w tej mocy24. Najbardziej jaskrawym przykładem jest 
wykorzystanie fragmentów ciała lub odzieży potencjalnego kochanka w magii 
miłosnej, albowiem zgodnie z wierzeniem ta część nie tyle reprezentuje osobę, co 
tą osobą jest. Identyczny charakter mają w praktykach magicznych przedmioty 
związane ze sferą śmierci – zaczynając od takich, które miały bezpośredni kon-
takt z nieboszczykiem (grzebień, woda, którą myto umarłego, nazywana przez 
to „martwą wodą”, odzież, włosy), poprzez przedmioty wyniesione z cmentarza 
(ziemia z mogiły, części ciała umarłego, drzazgi z trumny), po atrybuty związane 
ze sferą śmierci (wieniec, trumna, katafalk). W kontekście rytualnym mogą być 
wykorzystane jako elementy Zaświatów tymczasowo znajdujące się w ludzkiej 
ekumenie, a więc zagrażające żywym, stąd zalecenie ludowe mówi, iż wszystko 
to, co miało kontakt z umarłym należy spalić, zaś wodę wylać w miejscu, gdzie 
nikt nie chodzi. Istnieją na przykład wierzenia, iż ziemia z mogiły osoby zmarłej 
śmiercią tragiczną, zgodnie z zasadą analogii może ściągnąć tragiczną śmierć 
na osobę, której się ją podrzuci. W związku z tym wieniec żałobny spadający 
na głowę Janukowycza nie mógł być potraktowany inaczej, niż tylko jako znak 
z Zaświatów, zwiastujący pogrzeb/żałobę.

22 В. Сюмар, Цензура як вона є, http://www.pravda.com.ua/articles/2010/07/21/5235519/
view_print/ [dostęp: 10.04.2016].

23 Медведєва у Києві побило градом, а Януковича ледь не знесло вінком, http://www.
pravda.com.ua/photo-video/2010/05/17/5047887/view_comments/ [dostęp: 18.04.2016].

24  Za: A.P. Kowalski, Myślenie…, op. cit., s. 19.
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O towarzyszących prezydenturze Janukowycza znakach „z góry”, można 
znaleźć znacznie więcej materiałów w przestrzeni wirtualnej, są to zarówno fil-
my, jak i artykuły na mniej lub bardziej znanych portalach. W relacjach tych 
„nadprzyrodzone” często reprezentowane jest w postaci sił natury, jak choćby 
w tekście zamieszczonym na stronie „Ukraińskiej prawdy”, gdzie w samym ty-
tule „Miedwiediewa pobiło gradem” odnajdujemy aluzję do siły wyższej, która 
wymierzyła sprawiedliwość25. Odwołania do nauki to kolejna cecha, która ma 
potwierdzać słuszność tezy, iż w prezydenturę Janukowycza wmieszały się siły 
wyższe. Kapitalnym przykładem jest tekst zamieszczony na portalu cenzor.net, 
w którym obok stwierdzeń „mistyczna aureola nad prezydentem” czy „niebiań-
ska kancelaria, z którą Wiktor Janukowycz najwyraźniej nie jest w najlepszych 
stosunkach” pojawia się wypowiedź politologa/eksperta Ołeksandra Palija: 
„Żołnierze, do których przyszedł [z wieńcem – O.S.] przelewali krew za naszą 
Ojczyznę i oddawali swoje życie, w tym czasie Wiktor Janukowycz zdążył od-
dać nie tylko Krym, ale i całą politykę zagraniczną. W kolejnych, drobnych in-
cydentach widzimy znak z góry”. Według niego „prezydent, jako człowiek wie-
rzący, nie może nie zauważyć tych wieszczych znaków, a więc nie może również 
nie zastanowić się nad przyjętą przez niego strategią polityczną”26. Możliwe, iż 
w tym Palij miał rację, bowiem z wielu źródeł (w tym od osób z bezpośredniego 
otoczenia prezydenta27) wiadomo, iż religijność Janukowycza nosiła znamiona 
ludowe, a to wskazuje, iż do „znaków z góry” przykładał szczególną wagę. A już 
na pewno szczególną wagę przykładali do nich mieszkańcy Ukrainy.

25 Медведєва у Києві …, op. cit. [dostęp: 25.04.2016]
26 Януковича переслідує злий рок. Якщо не повезе Президенту – не повезе й країні, http://

censor.net.ua/f524100 [dostęp: 25.04.2016].
27 Z. Parafianowicz, M. Potocki, Wilki żyją poza prawem. Jak Janukowycz przegrał Ukrainę, 

Wołowiec 2015, s. 28.
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„Signs from above”. The Supernatural in Viktor Yanukovych’s presidency 

Although the phenomenon of traditional peasant culture in Europe, including Ukraine, is 
considered as a  closed chapter of the history, my observations and studies of the modern 
Ukrainian society show that many elements of the so-called folk vision of the world penetrated 
into the city. As a result, the mental state of the city dwellers is balancing between the rational and 
irrational perception of reality. That exact supernatural element, so characteristic for magically-
inclined thinking individuals, is a  prominent proof of deep-rooted peasantry in the Ukrainian 
psyche. The perfect example is Viktor Yanukowych’s presidency, accompanied by various “signs 
from above”, such as: the doors closing by themselves during the presidential inauguration, 
falling mourning wreath, or collapsing chair during the first meeting of the President with 
the newly chosen Minister of Foreign Affairs of Ukraine. There were multiple signs like those 
mentioned, and all of them were read as not accidental by the citizens of Ukraine. 

Key words: Supernatural, signs from above, Viktor Yanukowych, magical thinking, magic

„Знамення”. Надприродне в президентстві Віктора Януковича 

Хоча, як в Європi, так і в Українi явище традицiйної культури давно перестало iснувати, 
однак проведенi мною дослiдження та спостереження українського суспiльства показують, 
що дуже багато елементiв так званого магiчного мислення проникло у мiсто. Таким чином, 
мислення мешканцiв мiст балансує мiж рацiональним та iррацiональним сприйняттям 
дiйсностi. Отож, надприродне, притаманне магiчному мисленню, є вдалим прикладом 
глибокого закорiнення селянства в українську культуру. Наприклад, президентство 
Віктора Януковича, яке супроводжували різні «знамення»: дверi, що зачинилися пiд час 
iнавгурацiї, траурний вiнок, який впав йому на голову, чи крiсло, яке поламалося пiд час 
його першого вiзиту до Мiнiстерствa закордонних справ. «Знакiв з неба» було значно 
бiльше, i для багатьох всi вони були невипадковими.

Ключовi слова: надприродне, знамення, Віктор Янукович, магiчне мислення, магія 



JĘZYKOWE OBRAZY MIASTA I WSI



Obce/swoje  
Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy

Iwona Bielińska-Gardziel
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Wymiary obcości – perspektywa mieszkańców wsi

Opowiadając o własnych losach i codziennym życiu, człowiek porządkuje 
otaczający go świat i jego zdarzenia z własnej perspektywy; wyznaczając swo-
je miejsce w społeczności oraz względem świata, określa więzi, jakie tworzy 
– w ten sposób konstytuuje własną tożsamość. Ważnym wymiarem jest dla mnie 
perspektywa podmiotowa, ujawniająca myśli, odczucia i postawy podmiotu mó-
wiącego – podmiotu, który ma określony system wartości, konkretne doświad-
czenia, uprzedzenia, obawy i przyjęty przez siebie porządek świata1. 

Przedmiotem mojego zainteresowania są zagadnienia związane z kategory-
zowaniem świata poprzez opozycję swój/obcy – kogo postrzega się jako obcego, 
a kto jest rozpoznawany jako swój; czy – i pod jakim warunkiem – obcy może 
stać się swoim? 

W analizowanym materiale ujawnia się sposób wartościowania2 tych, którzy 
przez mieszkańców wsi są postrzegani jako obcy: przybysze, osoby oceniane 

1 Potwierdzeniem słuszności przyjęcia takiej perspektywy (podkreślanie wymiaru pod-
miotowego, dostrzeganie związku językowego obrazu świata z afektem) jest także koncepcja 
amerykańskiego psychiatry Stanleya I. Greenspana, który traktuje emocje jako podstawę rozwoju 
myślenia i mowy. Jego teoria wpisuje się w nurt tzw. zwrotu afektywnego w badaniach human-
istycznych. Zob. S.I. Greenspan, S. Wieder, Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Jak pomóc dzieciom 
nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Metoda Floortime, Kraków 2014.

2 Przyjmuję, że procesy wartościowania są nierozerwalnie związane z językiem, który jest 
nosicielem wartości, a zarazem narzędziem wartościowania. Zob. J. Bartmiński, Językowe podstawy 
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w kategoriach dystansu aksjologicznego oraz mieszkańcy miasta. Owa obcość 
uobecnia się w różnych aspektach i wymiarach. W wypowiedziach moich roz-
mówców ujawnia się „stereotypowa”3 wiedza o otaczającym świecie – tym 
„oswojonym”, dobrze znanym oraz tym obcym – dalekim, postrzeganym jako 
zagrażający. Należy pamiętać, że wiedza o świecie obiektywnym jest „filtrowa-
na” przez społeczną świadomość oraz modyfikowana odpowiednio do przyjęte-
go przez społeczność systemu norm i wartości, potrzeb i postaw.

Bazę materiałową artykułu stanowią rozmowy zarejestrowane przeze mnie 
podczas badań terenowych prowadzonych od 2009 roku na terenie całej Polski4. 
Prowadząc badania w danym miejscu, zasięgałam informacji o potencjalnych 
rozmówcach5 od sołtysa, proboszcza, często też pod miejscowym sklepem; 
w praktyce doskonale sprawdzała się metoda tzw. „śnieżnej kuli” (gdy pierwot-
na nieufność zostanie przełamana i staję się „oswojona”, wówczas informatorzy 
sami chętnie polecają mi kolejnego rozmówcę spośród kręgu swoich znajomych 
bądź członków rodziny6. 

Zastosowałam metodę rozmowy kierowanej – znaczną część materiałów 
nagrałam w wyniku swobodnych opowieści (często bardzo osobistych i poru-
szających), które świadomie prowokowałam, gdy po nawiązaniu dobrego kon-
taktu z rozmówcą nasza rozmowa stawała się coraz bardziej swobodna, a roz-
mówca nie wahał się otwarcie dzielić swoimi poglądami i wypowiadać się na 
różne tematy. W zgromadzonych przeze mnie narracjach przeważa perspektywa 
„z wewnątrz” – cechuje ją brak dystansu wobec środowiska lokalnego i własnej 
społeczności – opowiadający ujawnia własny punkt widzenia; formułuje opinie 
(komunikując je wprost lub w sposób zawoalowany). Metoda rozmowy kiero-
wanej wydaje się szczególnie wartościowa ze względu na to, że oprócz infor-
macji o konkretnych sytuacjach i zdarzeniach, które przywołuje mój rozmówca, 

obrazu świata, Lublin 2006; T.P. Krzeszowski, Parametr aksjologiczny w przedpojęciowych 
schematach wyobrażeniowych, „Etnolingwistyka” 1994, t. 6, s. 29–51.

3 Tj.: podzielana przez członków danej grupy; utrwalona kulturowo i językowo. Jerzy Bart-
miński podkreślał, iż stereotypy łączą charakterystyki opisowe z ocenami emocjonalnymi i war-
tościowaniem, zatem stereotypowy obraz świata jest obrazem subiektywnym, podmiotowym. 
Zob. J. Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku. Studia Etnolingwistyczne, Lublin 2007.

4 W województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, 
podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim.

5 Moi rozmówcy to osoby w wieku pomiędzy 20 a 98 lat.
6 Zob. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.
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uzyskuję dostęp do informacji o emocjach i postawach (akceptacja, niepewność, 
nieufność, poczucie wyższości)7, bowiem sytuacja komunikacyjna, jaką jest bez-
pośrednie mówienie, nadaje przekazowi charakter podmiotowy, indywidualny – 
stanowi świadectwo sposobu doświadczania świata (oraz jego konceptualizacji) 
przez mówiącego, ujawnia jego system wartości i ocen8. 

Ze zgromadzonego materiału empirycznego wyodrębniłam wypowiedzi do-
tyczące obcych – kolejnym krokiem była próba znalezienia w tym materiale od-
powiedzi na pytania: kogo moi rozmówcy postrzegają jako obcego? Czy – i pod 
jakimi warunkami – obcy może zostać uznany za swego? W jakich sytuacjach 
swój staje się obcym?

Owe kategoryzacje i oceny ujawniają się na poziomie leksykalnym i seman-
tycznym; często są to treści komunikowane nie wprost – presuponowane, wyma-
gające wyinterpretowania. 

Przestrzeń, w której współistnieje dana społeczność, zaspokajając swoje 
życiowe potrzeby, tworząc kulturę, tradycję, a także określone warunki życia, 
jest w pewien sposób determinowana przez owe potrzeby, wyznawane wartości, 
sposób i styl życia oraz cały system kulturowy. Ta przestrzeń, zamieszkiwana 
przez społeczność, w której jej członkowie pracują i spędzają czas, jest prze-
strzenią oswojoną, bliską i własną9. 

Opozycja swój-obcy/cudzy10 w analizowanym materiale badawczym odnosi 
się do kilku aspektów. Wartościowaniem pozytywnym objęci są „tutejsi” – ci, 
którzy są postrzegani i rozpoznawani jako „nasi” (swoi, dobrze znani) – to rdzen-
ni mieszkańcy wsi, członkowie danej społeczności wiejskiej „z dziada pradzia-

7 Informacje te ujawniały się niejednokrotnie poprzez zachowania somatyczne oraz prozodię 
wypowiedzi.

8 Zob. J. Bartmiński, O wartościach słowa mówionego, [w:] Historia mówiona w świetle 
etno lingwistyki, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta, Lublin 2008, s. 15.

9 Socjologowie i etnografowie wspomniany zespół cech opisują jako model społeczności 
wiejskiej, w którym wyodrębniają następujące wymiary: ekologiczny (odnoszący się do zamiesz-
kiwanej przestrzeni, niezaliczanej do obszaru miasta), interakcyjny (dotyczący wszelkich relacji 
społecznych – towarzyskich, sąsiedzkich, związanych z pokrewieństwem oraz pracą), struktural-
no-funkcjonalny (związany z układami funkcjonującymi między członkami społeczności – for-
malnymi i nieformalnymi, których celem jest zaspokajanie potrzeb jednostek i całej grupy) oraz 
świadomościowy (oznaczający tzw. „współczynniki humanistyczne”, dotyczący przekonań i post-
aw właściwym danej społeczności). Zob. I. Bukraba-Rylska, Socjologia wsi polskiej, Warszawa 
2008, s. 436.

10 Kilku moich rozmówców zwróciło uwagę na rozróżnienie: obcy/cudzy – obcy to ktoś, 
„kogo nie znają”, cudzy zaś to po prostu „nie nasz” (niespokrewniony).
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da”. Jako obcy postrzegani i traktowani są mieszkańcy miasta („mieszczuchy”, 
„miastowi”) oraz osoby, które weszły do społeczności, poślubiając „tutejszego” 
lub osiedliły się na danym terenie. Jaki jest ich status w społecznej przestrzeni 
wiejskiej? Bywają postrzegani jako zagrożenie dla miejscowej społeczności, 
traktowani są często z nieskrywaną niechęcią:

(...) jak sie bardzo taką ostrą gospodynią czuje ta teściowa, no to nie dopuści sy-
nowej, żeby ona sie tam rządziła, to ona z daleka, obca przecież, ona raczej musi 
słuchać rozkazów, ona to ma robić, to ma robić, to ma robić. Ona nie może sobie 
wybierać roboty. Tak, tak [Kotowice 2012, WT].

Wie pani, ból taki miałam w nerkach, poszłam do lekarza, a on mnie pyta czy ktoś 
z rodziny chorował. Przypomniało mi się, że teściowa niedawno się uskarżała 
i wspomniałam na to, a doktór do mnie, że teściowa to nie rodzina, a obca. I praw-
dę przecież powiedział [Lublin 2013, AZ].

Do przybyszów odnoszono się z nieufnością, ale i ciekawością – musieli dać 
się poznać, zasłużyć na zaufanie miejscowych (następowało to szybciej, jeśli 
byli otwarci na relacje sąsiedzkie i uczestniczyli w życiu społeczności lokalnej, 
także religijnym). Akceptację i fakt włączenia przybysza do społeczności komu-
nikowano wprost, uznając kogoś za „swojego”:

Swój to był taki, co sia razem tam chowało, czy znało od dziecka, to był swój. 
[Ale mówiło się tak na spokrewnionego czy nie?] No nie musiał być spokrew-
niony, nie. Wcale nie musiał być swój, tylko nawet obcy ktoś przyszedł, skądeś, 
nie? Ale jeżeli społeczność go przyjęła, no to jak swojigo traktowali [Kajny 2011, 
ER, CR].

Nawet na tych obcych, na sąsiada, jak poznany był [tak mówili] – to był swak 
[Myszyniec 2011, ZW].

Obcy/cudzy staje się swoim także wówczas, gdy łączy z nim wspólna dola, 
na przykład: 

A tutaj to, pani, dużo obcych osiedlonych, ale jak trzeba działać, skrzyknąć się to 
ludzie umieją. Jak na przedwiośniu podtopiło albo jeszcze tam wcześniej wicher 
dachy poniszczył to razem, nie było że nie, każdy pomagał, czy tutejszy czy obcy 
[Wołosate 2014, AK].

Pamiętam, jak dzieckiem jeszcze byłam, do wsi sprowadziło się małżeństwo 
z dziećmi – nawet nie do wsi, bo dom pobudowali na skraju, pod lasem. Ja z tą 
jedną dziewczynką do szkoły chodziłam, ale oni z dala od ludzi się trzymali, do 
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kościoła nie chodzili, ludzie mówili, że to jehowce czy coś. I im ten dom się spalił 
– sami uciec zdążyli, ale zanim straż gasić przyjechała to i dom, i stodoła zajęło 
się wszystko, aż do lasu doszło. A ludzie litowali się nad pogorzelcami, znosili co 
trzeba było do jedzenia, ubrania, bo to przecież w nieszczęściu każdego wspomóc 
się godzi [Trzciniec 2013, WJ].

Szczególnym wymiarem obcości jest sytuacja wyobcowania, będącego sank-
cją za zachowanie odbiegające od przyjętych i obowiązujących w społeczności 
norm i zasad. Wówczas osoba mająca status „swojego” w pewnym wymiarze 
staje się obca (aksjologicznie) – „oddalona moralnie” i wykluczona – poprzez 
zerwanie wspólnoty wartości. Taka sankcja dotyczyła tych, którzy naruszy-
li obowiązujące zasady, postąpili wbrew oczekiwaniom własnego środowiska 
i podzielanym w tym kręgu wartościom: pary mieszkające wspólnie bez związ-
ku sakramentalnego – „wieruśniki”, „kociarze” (czyli ci, co „żyją na wiarę”, „na 
kocią łapę”, „na wioderku siedzą”), rozwodnicy, panny samotnie wychowujące 
dzieci, rzadko (bo zjawisko jest bardzo powszechne) mąż i ojciec alkoholik, któ-
ry bije żonę i dzieci oraz ci, co weszli w konflikt z prawem dopuszczając się 
przestępstwa karanego więzieniem. W tej sferze również dokonują się powolne 
zmiany, co znajduje odzwierciedlenie w sposobie komentowania takich postaw. 
Jeszcze dziś sankcją bywa jawna krytyka, manifestowana pogarda, ostracyzm 
społeczny, wykluczenie.

Nawet jeśli ocena nie została wypowiedziana wprost, niejednokrotnie była 
presuponowana i można ją było wyinterpretować – na przykład mój rozmówca 
ilustrował temat przykładem, który miał świadczyć o tym, że ten, kto żyje bez 
sakramentalnego ślubu może być przecież dobrym człowiekiem, sugerując za-
razem, że po tym, kto nie respektuje powszechnie przyjętej normy można się 
spodziewać najgorszego:

A to żeby tak na kocio łapę, czy rozwodzili się, to u nas się nie zdarza, ludzie 
kłóco sie, ale żyjo razem. A to niedaleko mój somsiad z naprzeciwka bez ślubu 
żyje z kobito i powiem pani, że to nawet dobry człowiek jest, do pomocy skory 
[Koniecpol 2014, WS].

Informatorzy najczęściej zdecydowanie odcinali się od postaw i zachowań 
w ich ocenie moralnie niewłaściwych (czyli pijaństwo, przemoc, brak szacunku 
do starszych rodziców, „tracenie” ciąży, zdrady małżeńskie, utrzymywanie kon-
taktów seksualnych przez wdowy), zaznaczając, że jeśli nawet taka nieakcepto-
walna sytuacja ma miejsce, to nie u nich, ale u innych, obcych („nietutejszych”):
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[A pani mówiła, że się zdarzało u ludzi, że mężczyźni bili żony, a za co na przy-
kład się tak zdarzało?] Jo pani coś powiem, u nas w sąsiedztwie tak nie bardzo 
zaś tak było, ale jak były, to były nietutejsze kobiety, jak tam jakiś wypady robiły, 
a chłop ją przypilnował, no to ją wtenczas wyłopoł [Kościelisko–Karpielówka 
2013, AB].

Świadomość własnej odrębności (wartościowanej pozytywnie i zarazem sta-
nowiącej podstawę do porównań) – pozwala na budowanie własnej tożsamości 
w opozycji do obcych; „innych”, którzy są postrzegani jako gorsi pod jakimś 
względem (na przykład moralnym): 

Kiedyś ja z przerazeniem patrze w te nase media – córka zagłodziła własną 
matke. Na Podhalu jesce mimo wszystko, jesce u nas sie jako tak... No, ludzie 
siedzą w chałpach z dziadkami, z babkami, no i... Tam niby róznie było casami, 
rózne utarcki byly, ale ale zaś tak, zeby zagłodzić ojcow to juz ja nie slysał zeby 
sie zdarzyło [Szaflary 2009, MR, ur. 1920, JK, ur. 1950].

Częstym punktem odniesienia dla moich rozmówców (mieszkańców wsi) 
było miasto, postrzegane w kategoriach obcości (głównie etycznej i psychicznej) 
i przywoływane jako synonim zepsucia obyczajów, rozwiązłości, upadku moral-
nego. „Miejskiemu” stylowi życia, kojarzonemu z liberalizacją wzajemnych re-
lacji, indywidualizacją oraz obojętnością na drugiego człowieka i jego potrzeby, 
przypisuje się odpowiedzialność także za zmiany dokonujące się w sferze życia 
rodzinnego: rozwody, aborcje, życie bez ślubu oraz brak szacunku względem 
starszych i rodziców:

U nas córka to mnie nigdy nie powie że „ty mamo” ino przez „wy”. To jest jak 
chodziła córka do szkoły, bo ona na przedszkolankę się uczyła w liceum w mie-
ście – w Rabce no i córka jak zajechała to mi tak gada: „mamo” i przez „wy”. 
A profesorka gada: „A dlaczego tak mówisz? Powinnaś mówić „ty mamo”. A ona 
gada: „Tak mnie nauczyli po prostu przez wy, że to jest szacunek do rodziców. No 
a „ty” to tak jakby się z koleżanką rozmawiało [Lubomierz 2010, AK]. 

Albo ten gender – w radiu mówili, że chłopców w sukienki przebierajo, co to sie 
wyrabia?! To wszystko w miastach wymyslajo, bez wiary i sumienia [Rokitno 
2015, WM].

My tu sobie żyjemy po swojemu, nieraz i gorsze czasy bywają, pokłócić sie moż-
na, a i ostrzej co powiedzieć, ile to razy mój chłop naurągał, z domu pić poszed, 
ale przecie trzeba dalej żyć razem, no bo jak inaczej? A w mieście to zaraz – 
najpierw kocha, potem już nie kocha, zdrady i od razu rozwód, proszę pani, nie 
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wstyd im wcale. Moja wnuczka 5 lat ślubnego miała, a teraz już osobno żyją, bo 
żadne ustąpić nie chciało, do zgody woli nie było. Oj, nie po katolicku to tak, ale 
co zrobić? Ja tylko modlić się moge [Sobolew 2016, KL].

W dziewczynie z miasta niechętnie widziano kandydatkę na synową:

A czy ja wiem czy co z tego będzie? Przecie ona za delikatna, na podwórze wyj-
dzie i zaraz krzywi się, bo jej śmierdzi, a w polu robić niezwyczajna, żyta od 
pszenicy nie odróżni. Dziś traktor, maszyny pracujo, ale człowieka to nie zastąpi, 
pojęcie trzeba mieć [Ciemno 2015, AG].

Najlepiej żeby syn jaką tutejszą panne sobie wziął, bo miastowa na wsi nie pora-
dzi, od rodziny odciąga go [Kierzkówka 2014, ZO]. 

Przestrzeń miejską utożsamiano z wyobcowaniem, anonimowością i bezrad-
nością: 

Jezu, ale tam ludzi…! I wszystkie obce..! U nas jak wyjdzie człowiek na droge, 
rozejrzy się, to wszystkie swoje, znajome, somsiady. Zatrzyma się, pogawędzi, co 
u kogo słychać nowego [Serpelice 2014, EB].

W aspekcie psychicznym obcość mieszkańców miasta jest wiązana z chci-
wością, pogonią za zyskiem i brakiem uczciwości. Miasto jawi się jako niebez-
pieczna przestrzeń – sprzyjająca nieuczciwym interesom, wyzyskowi i oszu-
stwom:

Jezusie świenty, co to sie dzisiaj wyprawia? Telewizor strach otworzyć – wojny 
i oszukaństwa, obraza boska. U nas tu wszystkie od dziecka znajome, każden wie, 
czego po kim sie spodziewać można, a w mieście? Ludzie nie znajo sie, jeden 
drugiego sprzeda, w łyżce wody utopi [Rokitno 2015, WM].

W mieście to, proszę pani, adwokaci siedzo, cwaniaki jedne, tylko patrzeć jak 
człowieka uczciwego ograbio i z niczym zostawio. Ja to tak myślałem, żeby 
warsztat naprawy samochodów otworzyć, bo znam się na mechanice, a to zaraz 
kotłować sie tu zaczno, przyjeżdżać, a na co mnie to? Czy mnie czego brakuje? 
Żyję sobie spokojnie, a nie jak w tych miastach – zachłanne to takie, zawzię-
te, goni, byle wydrzeć co komu, bez wstydu żadnego i poszanowania [Koczery 
2016, AK].

Kategoria przestrzeni podlega aksjologizacji, a podział na miasto i wieś jest 
realnie obecny w świadomości informatorów – znajduje to potwierdzenie w py-
taniu, które zdarzało mi się słyszeć od mojego rozmówcy (zwłaszcza, gdy mo-
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głam się wykazać znajomością sprzętów rolniczych lub rodzajów zbóż): „A pani 
to nasza czy miastowa?”

Określony styl życia wpływa na sposób funkcjonowania w różnych aspek-
tach (bytowym, społecznym, psychicznym, kulturowym) – mieszkańcy wsi 
często z dumą podkreślali swoje przywiązanie do tradycji i wartości oraz wię-
zi rodzinnych, nadając tym samym wiejskiemu stylowi życia wymiar aksjolo-
giczny, który w istotny sposób wiązał się z bytowym, na przykład w miejskiej 
przestrzeni większość mieszkań jest przystosowana dla rodzin małych, jedno-
pokoleniowych, zaś domy wiejskie najczęściej są wielopokoleniowe. Pociąga 
to za sobą konkretne konsekwencje w dziedzinie organizacji życia społecznego 
i rodzinnego – w tej sferze szczególnie często podkreślano wyższość wiejskie-
go życia, lecz także wyznawanych wartości, bowiem na wsi, jeśli w domu żyją 
wspólnie dwa lub trzy pokolenia, to zawsze ma kto zająć się małym dzieckiem 
czy zadbać o ludzi starszych – na wsi przy rodzinie, przy dzieciach, spokojnie 
dożywają oni do śmierci, a w mieście często są oddawani do domów spokojnej 
starości11. W przestrzeni wiejskiej trudno natomiast o dyskrecję i anonimowość 
– sfera obyczajowości i moralności podlega wzajemnej kontroli mieszkańców.

Co mogło spowodować przełamanie owej obcości „miastowego”? Na szacu-
nek zasługiwał ten, kto „roboty się nie bał”, jadł wszystko, co podadzą, z apety-
tem, zachowywał się bez wyższości, z każdym potrafił porozmawiać, posługu-
jąc się bezpośrednim, zrozumiałym językiem:

Zdarza się, że i miastowy poczciwy człowiek trafi się – przyjdzie, po ludzku za-
gada, a nie żeby pokazać co to nie on [Ciemno 2013, ZS].

Z uznaniem traktowano „miastowych”, którzy potrafią odróżnić rodzaje 
zbóż, mają rozeznanie w realiach gospodarskiego życia (na przykład znają na-
zwy dawnych i współczesnych urządzeń i maszyn rolniczych):

Przyjedzie taki na wczasy na wieś i, za przeproszeniem, odróżnić ogiera od kla-
czy nie umie; nie wie, co to cep, przetak, grabiarka czy sieczkarnia [Lubartów 
2015, JB].

W prezentowanych powyżej sytuacjach ujawnia się mechanizm, który Ka-
zimierz Dobrowolski nazwał mitem grupowej wartości – tworzy go zespół wy-
obrażeń na temat własnej wartości członków danej społeczności lokalnej. Te 

11 Chociaż obecnie te sytuacje nie są już tak powszechne jak dawniej – styl życia na wsi 
podlega przeobrażeniom.
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wyobrażenia stanowią istotny element konsolidujący społeczność – zaliczają 
się do nich głównie oceny wartościujące własne dążenia i aspiracje, opinie oraz 
konkretny styl życia. Najistotniejszą treścią i sensem tego mitu jest przekonanie 
o wyjątkowości i wyższości własnego stylu życia oraz podkreślenie wartości po-
dzielanych przez członków własnej grupy12.

Mimo dość powszechnej krytyki miejskiego stylu życia i związanych z nim 
niebezpieczeństw w sferze etycznej oraz stosunków międzyludzkich, moi roz-
mówcy prezentowali ambiwalentny sposób wartościowania życia w mieście 
– zwłaszcza w aspekcie bytowym (podkreślając, że w mieście żyje się łatwiej 
i wygodniej, a w umysłowej pracy człowiek się nie zmęczy):

Moje dzieci oboje w mieście mieszkają – syn w urzędzie pracę ma, córka w ban-
ku, ale ręce spracowane to tylko ja i ojciec. Jak wybije 15-ta, to fajrant i do domu, 
a na wsi to całą dobę chodzić trza bez końca – a to świnie nakarmić, a to krowę 
wydoić, a to podsypać kurom [Sobolew 2013, KL].

Miasto postrzegano również w kategoriach awansu społecznego i prestiżu:

Moja świętej pamięci mamusia, proszę pani, to nie lubiła wsi i tak nas wychowy-
wała, mnie i moją siostrę Wandę, żebyśmy do miasta poszły, czyli jak.., no tak, 
żebyśmy samodzielne były i umiały poradzić sobie same. Moja mama woziła do 
miasta na targ jajka, mleko i śmietanę, handlowała, zaradna była bardzo – umiała 
zarobić i zadbać o wszystko. Ona lubiła miasto, cieszyła się jak jechała. I zawsze 
powtarzała: „Dziecko, w mieście się wykształcisz, lepiej ci się będzie żyło niż 
tutaj”, dlatego bardzo chciała żebym ja za siostrą poszła do szkoły w mieście. 
No i pojechałam do Warszawy – Boże, jakie to miasto duże było..! Niczego nie 
znałam, nie wiedziałam jak się obrócić gdzie, jak trafić, gdzie wysiąść. Najpierw 
pomagała mi siostra, a potem to już sama musiałam. Uczyłam się w technikum 
geodezyjnym, tam poznałam Zbyszka, mojego męża, najlepiej uczył się z całej 
klasy i taki przystojny był, zalotny [Koczery 2016, HM].

Pięcioro ich urodziłam, pięcioro wychowałam. Tylko jeden syn z nami został, 
gospodarzem jest – reszta do miasta poszła – starszy syn w Radomiu, dwie córki 
w Warszawie, trzecia uczy się na lekarza. I każde pracę dobrą ma, swoje miesz-
kanie, dobre pensje, za granice na wczasy jeżdzo, Bogu dziękować. Wnuków sie 
doczekałam – a, o tu najmłodsza wnusia moja [Lipinki 2013, ZR].

12 K. Dobrowolski, Studia nad życiem społecznym i kulturą, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1966, s. 76–108.
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O wnukach mieszkających w mieście opowiadano z dumą, chwalą, że mą-
dre i rezolutne:

Dzieci porozjeżdżały się po świecie – w Anglii syn, córka we Wrocławiu miesz-
ka. A wnuki jak do nas przyjado to pani, ile życia, ruchu, gwaru! Rezolutne to 
takie, mądre, wygadane – zabrałam małego do sklepu przy remizie, pytają go: 
„a czyj ty jesteś?”, a on żaden wstydek, hardo na cały głos gada: „rodzice mi za-
bronili rozmawiać z nieznajomymi” – no wie pani?! Kto by to dawniej pomyślał! 
Dzieci za spódnicą chowały się, wstydziły się do obcych gębe otworzyć! [Rudno 
2011, KW].

W migracji do miasta upatrywano szansę na lepsze życie13:

Młode dzisiaj do miasta uciekajom, bo wiadomo lepsze życie, ziemi obrabiać już 
nie chcom, bo umordować się trza i zysków z tego ni ma [Bożydar 2015, SW].

Jak skończyłam naukę w szkole podstawowej, derektor z Sobolewa zawezwał 
mojego tatusia, że trzeba, żebym mogła kształcić się, bo zdolna jestem. Tatuś 
nie chciał się zgodzić, bo jedno dziecko byłam w domu, ale mamusia go nakło-
niła i pojechałam do Lublina uczyć się w technikum elektrycznym na Podwalu. 
Dobrze mi szło, choć matematyka trudna była i techniczne rysunki, radę sobie 
dawałam, bo tak bardzo chciałam się uczyć. Jak mamusia moja zachorowała cięż-
ko na płuca to tatuś przyjechał po mnie i zabrał do domu, bo mamusią zająć się 
trzeba, nie ma kto krów wygnać, podoić, chleba upiec i musiałam wracać. Płaka-
łam bardzo i prosiłam tatusia, ale nic nie pomogło, zabrał mnie, a potem już nie 
wróciłam, zaległości za dużo wyrównać bym musiała i pozdawać u profesorów, 
no i przepadło [Kamionka 2015, JŻ].

W świadomości mieszkańców wsi funkcjonuje opozycja miasto/wieś, 
na podstawie której mieszkańcy miasta (którym przyznaje się autorytet, jako 
bardziej wykształconym) postrzegają wieś i jej mieszkańców jako „zacofany 
i zabobonny ciemnogród”, miasto zaś (w powszechnym przekonaniu) stanowi 
punkt odniesienia; to ono „ustala normę” – świadczy o tym relacja mieszkańców 
Koczer pod Drohiczynem, gdzie opowiadano mi o znanej znachorce z Orli, do 
której wszyscy chodzą „z daleka i z okolicy, po lekarstwo i poradę” – ostatecz-
nym argumentem, świadczącym o sławie i skuteczności owej pani był fakt, że 

13 Zdarzały się i odwrotne sytuacje (choć rzadko), gdy po zdobyciu wykształcenia z dziedziny 
rozwoju ogrodnictwa czy rolnictwa wracano na wieś, aby tu rozwijać nowoczesne metody uprawy 
roślin, wdrażać nowe technologie; działać na rzecz rozwoju regionu.



218 Iwona Bielińska-Gardziel

„nawet te z miasta do niej przyjeżdżają – nauczyciele, lekarze, jeden ksiądz ka-
tolicki w kolejce czekał, choć ona prawosławna” [Koczery 2016, MK].

Moi rozmówcy odnosili się również do przekonań i opinii, jakie na ich temat 
(w ich przekonaniu) mają mieszkańcy miasta – że są biedni, brudni, brak im 
ogłady towarzyskiej i kultury osobistej:

Jak Michał i Sebastian studiować pojechali do Warszawy to wynajmowali po-
kój od jednego warszawiaka w mieszkaniu w kamienicy – stare, zapuszczone, 
przed remontem to i niedrogo było. I przed wakacjami przychodzi ten właściciel 
i mówi, żeby od drugiego roku innego szukali, bo on sprzedać chce. A Michał 
do niego: „Za ile?”, a ten: „A po co ci wiedzieć?”, to syn, że może oni by kupili. 
No, ten zaraz w śmiech, bo myślał, że jak podlasiuki to od razu dziady! W głowie 
mu się nie mieściło, że oni takie pieniądze zapłacić mogli dla niego. A oni BMW 
jeździli, za rok mieli już własne mieszkanie na Woli – stać ich było, ojciec na to 
za granicą pracował [Koczery 2016, LM].

Narzeczona syna, co to zapoznał ją jak na studia do Warszawy pojechał, zaprosiła 
jego do domu do siebie. Tamci rodzice w sądzie pracowali, adwokaty jakie czy 
co, głowa wysoko, no i zdziwili sie musi, że on czysty uczesany, nożem i widel-
cem jeść umie, a i odezwać się [Porosły 2013, RW].

Opozycja swój/obcy nakłada się na wymiar przestrzenny (miasto/wieś) 
i konkretyzuje się w komentarzach typu: „Pani miastowa, a znająca prawie 
jak nasze, tutejsze”; „Nie róbcie siary, bo miastowe przyjechali” (wypowiedź 
chłopaka skierowana do grupki kolegów stojących pod sklepem, będąca reakcją 
na pojawienie się osób przejezdnych), „Boże, co za wieś!” (reakcja nastolat-
ki odnosząca się do zachowania14 uczestników marszu zorganizowanego przez 
środowiska narodowe w Warszawie w dniu 11 XI 2015). W przytoczonych ko-
mentarzach ujawniają się wzajemne antagonizmy, uprzedzenia15 i silne warto-
ściowanie; mają charakter oceny aksjologicznej.

14 Uznawanego za kompromitujące, prostackie, będące wyrazem braku kultury i ogłady. Co 
ciekawe – mieszkańcy małych miejscowości na Podlasiu, ujawniając swoje zamiary uczestnicze-
nia w Marszu Niepodległości w Warszawie, traktowali je jako manifestację patriotyzmu i powód 
do dumy – zapowiadając, że jadą, „żeby im pokazać, kto tu rządzi” (w tym przypadku stolica, 
ośrodek władzy i siedziba rządu, została utożsamiona z poglądami czy też decyzjami nieakcep-
towanymi przez wybierających się na marsz reprezentantów środowisk narodowych).

15 Uprzedzenia – inaczej niż stereotypy, które posiadają walor poznawczy – są społecznie 
krzywdzące, bywają narzędziem kompensowania własnych kompleksów. Zob. J. Bartmiński, Ste-
reotypy mieszkają w języku…, op. cit., s. 107.
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Podstawą dla formułowania ocen odnoszących się do tych, którzy są postrze-
gani jako obcy pod jakimś względem, są różnice kulturowe, światopoglądowe 
oraz poczucie odrębności. Wpływa to na samoświadomość oraz dowartościowy-
wanie własnej społeczności, buduje poczucie tożsamości wspólnotowej16.

W przypadku mieszkańców wsi mamy do czynienia ze świadomością bycia 
postrzeganymi jako gorsi (względem mieszkańców miasta) – ma to wymiar re-
kompensaty za nierówne szanse17 oraz – powodujący rozdźwięk pomiędzy mia-
stem i wsią – rozwój kulturowy i cywilizacyjny, który dynamicznie wkroczył do 
miejskich aglomeracji, omijając tereny wiejskie18.

Zebrany materiał pokazuje, jak ważne dla moich rozmówców jest poczucie 
przynależności oraz możliwość identyfikowania się z konkretną grupą i miej-
scem. Stereotypy funkcjonujące i podzielane przez członków danej społeczności 
lokalnej kształtują sposób postrzegania otaczającej ich rzeczywistości społecz-
nej (stanowiąc podstawę dla procesów wartościowania i służąc wyrażaniu opinii 
i emocji), ułatwiają orientację w świecie oraz sprzyjają integrowaniu wspólnoty. 

W opozycję swój/obcy w każdym wymiarze wpisane jest silne wartościowa-
nie, jednak aksjologizacja najbardziej dotyczy sfery mentalnej, świadomościo-
wej; związanej z kulturą.

16 Aleksandra Niewiara zaliczyła do nich identyfikację, autostereotyp, czas i miejsce wspól-
notowe. Zob. A. Niewiara, Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspekty-
wie etnolingwistycznej. XVI–XX wiek, Katowice 2009.

17 Izabella Bukraba-Rylska zauważa, że „dzisiejszy system edukacyjny nie jest w stanie ni-
welować utrzymujących się nierówności społecznych, a w powiązaniu z innymi determinantami 
nawet sprzyja reprodukcji istniejących różnic między wsią i miastem. Z kolei fakt, iż młodzież wie-
jska o najniższych aspiracjach zdecydowanie częściej niż ich bardziej ambitni rówieśnicy planuje 
pozostanie na wsi, może zapowiadać pogłębianie się tych różnic w przyszłości. Wyłaniający się 
z tych przewidywań obraz wsi jako środowiska zamieszkanego przez ludzi o niższym bądź mniej 
wartościowym wykształceniu, zatem o gorszych kompetencjach cywilizacyjnych, skromniejszym 
statusie materialnym, mniejszych ambicjach i dynamice życiowej, oznacza jeszcze silniejszą niż 
obecnie polaryzację społeczeństwa na jej część «wiejską» i «miejską»” – I. Bukraba-Rylska, Soc-
jologia wsi polskiej, Warszawa 2008, s. 447. Zdaniem socjolożki, utrzymywanie się takiej sytuacji 
będzie sprzyjać utrwalaniu się podrzędnego statusu wsi i rolnictwa wobec reszty społeczeństwa 
oraz pogłębianiu się „zapaści komunikacyjnej na skutek braku ekwiwalentnej, równorzędnej 
wymiany idei oraz wartości między środowiskami wiejskimi i miejskimi”  – ibidem, s. 447.

18 Zob. ibidem; K. Gorlach, Z. Drąg, Z. Seręga, Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. 
Aspiracje życiowe w przededniu integracji z Unią Europejską, Warszawa 2003.
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Dimensions of strangeness –  
the perspective of inhabitants of the countryside 

Based on semi-structured interviews, the authoress investigates the perspective of rural residents 
on who is a  stranger (and why) and who is ‘one of their own’, and whether a  stranger can 
change his/her status to become ‘a fellow villager’?

An analysis of the material reveals the way in which inhabitants of villages evaluate those 
whom they regard as strangers, i.e., newcomers, people valuated from an axiological distance, 
and urban residents. The authoress seeks to show the different aspects and dimensions in which 
the opposition familiar/strange becomes manifest—a positive valuation is placed on ‘locals’, i.e. 
those who are perceived and recognized as being ‘fellow villagers’–the indigenous inhabitants of 
a village who have been members of a given rural community ‘from time immemorial’. The label 
‘strangers’, on the other hand, is reserved for residents of towns and cities (burghers, townies) 
and individuals who have married into the community or have settled in the area. Evaluations 
of strangers are formulated on the basis of cultural and ideological differences and a sense of 
otherness. The opposition city– countryside is alive in the consciousness of rural residents—the 
dimension of space is subject to axiological evaluation: the city is viewed in terms of strangeness 
(mainly ethical and psychological) as a  synonym for the corruption of morals, promiscuity, 
moral degradation, alienation and indifference towards others. Although this critical attitude 
predominates in the study material, the interviews also show that people living in the countryside 
have an ambivalent way of evaluating life in the city—especially with regard to living conditions 
and the social aspect of city life.

The material collected in the study shows that the subjects attach great importance to 
a sense of belonging and the possibility of identifying themselves with a particular group and 
place, which helps them build a sense of common identity.

Key words: narration, valuation, the stereotype, opposition familiar/stranger, countryside, city

Рівень відчуженості: перспектива мешканців села 

Авторка статті здійснила спробу наблизити перспективи мешканців села, шукаючи 
відповіді на запитання, кого вони сприймають як чужого (і чому), а кого трактують як 
свого, й чи так званий чужий може змінити статус та стати своїм. Матеріалом для статті 
стали інтерв’ю, записані авторкою під час експедицій. Застосування методу керованої 
бесіди дозволило отримати інформацію про емоції та погляди співрозмовників, а також 
про притаманну їм систему норм та цінностей. На основі аналізованого матеріалу вдалося 
з’ясувати, як мешканці села характеризують тих, кого сприймають як чужих: прибульців, 
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яких оцінюють в категоріях аксіологічної дистанції, та мешканців міста. Виявилося, що 
опозиція місто–село насправді присутня у свідомості мешканців сільської місцевості 
– вимір простору підлягає аксіологізації: місто трактується у категоріях відчуженості 
(в основному етичної та психічної) як синонім до зневаження звичаїв, розбещеності, 
морального занепаду, відчуження та байдужості щодо іншої людини. Незважаючи на 
загальну критику, в досліджуваному матеріалі виявлено амбівалентну оцінку життя в місті, 
зокрема що стосується суспільного та побутового аспектів.

Ключові слова: нарація, оцінювання, стереотип, опозиція свій-чужий, місто, село



Obce/swoje  
Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy
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Obce/swoje: miasto i wieś w języku i kulturze Białorusi

Relacje między miastem a wsią mają na Białorusi szereg cech specyficz-
nych, spośród których najważniejsza jest ta, że miasto i wieś nie są wartościami 
opozycyjnymi. Przyczyny tej sytuacji wymagają wyjaśnienia historycznego.

Białoruś to kraj tradycyjnie rolniczy. Na początku XX wieku na wsi miesz-
kało 90% ludności ziem białoruskich, z czego 98% stanowili etniczni Białoru-
sini. „Kultura i mentalność narodu białoruskiego na początku XX wieku była 
wiejska, rolnicza”1. Warunki geograficzne i przyrodnicze oraz bieda nie pozwa-
lały Białorusinom zakładać dużych osad wiejskich. Przeciętna wieś liczyła 103 
osoby mieszkające w 17 gospodarstwach po około sześć osób w każdym2. Praca 
na roli była dla Białorusinów procesem nie tylko produkcyjnym, lecz także spo-
łecznym: algorytmy białoruskiego współdziałania i wzajemnej pomocy do dziś 
są głęboko zakorzenione w wiejskim trybie życia.

Po rozbiorach Rzeczpospolitej pod koniec XVIII wieku ziemie białoruskie 
dostały się pod panowanie Imperium Rosyjskiego. Do tego czasu właściciel-
ką majątków ziemskich była szlachta polska, a od końca XVIII wieku zaczęła 
je nabywać także rosyjska. Jeszcze pod koniec XIX wieku A. Philippson za-
znaczał: „(...) w północnej części Rosji zachodniej ludność rolnicza składa się 

1 В. Кириенко, Белорусская ментальность: истоки, современность, перспективы, 
Гомель 2009, s. 116. Wszystkie tłumaczenia moje – N.K.

2 Ibidem, s. 116.
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z Białorusinów (...); właściciele majątków to przeważnie Polacy, którzy również 
wraz z Żydami są mieszkańcami miast”3. Żydzi stanowili większość ludności 
miejskiej ze względu na rządowy zakaz osiedlania się na wsi. Koncentracja Bia-
łorusinów na terenach wiejskich i pozbawienie ich praw obywatelskich spowo-
dowało, że nie posiadali tożsamości narodowej, a jedynie tożsamość zbiorową 
i przynależność lokalną, określaną jako tutejszyja (tutejsi).

Natomiast język (staro)białoruski od sejmu warszawskiego w 1696 roku 
przestał pełnić funkcję oficjalnego języka urzędowego w Wielkim Księstwie 
Litewskim, ustępując pola polszczyźnie i łacinie. Białoruszczyzna trwała wy-
łącznie jako język potoczny, zwłaszcza w formie gwar ludowych, które w XIX 
wieku stały się podstawą nowoczesnego języka literackiego4. Wcześniej pojęcie 
„język białoruski” nie istniało. Białorusini twierdzili o sobie, że rozmawiają „po 
naszemu”, „po tutejszemu”. Język białoruski, kojarzony ze wsią i nazywany 
chłopskim, nie posiadał prestiżu społecznego.

Pod koniec XIX wieku Białorusini stanowili 17,1% mieszkańców miast, Ży-
dzi – 57,5%, Rosjanie – 16,7%, Polacy – 6,1%5. Wieloetniczne i wielowyznanio-
we miasta oraz miasteczka były wtedy dla Białorusinów kulturowo obce (a przy-
najmniej inne). Białoruszczyzna zaczęła zdobywać wysoką pozycję społeczną 
dopiero w latach dwudziestych XX wieku wraz z odrodzeniem narodowym, tak 
zwaną „białorutenizacją” i kształtowaniem się inteligencji narodowej, jednak 
wkrótce rozpoczęły się stalinowskie czystki inteligencji białoruskiej6 i tym sa-
mym prześladowanie języka: posługiwanie się nim zostało uznane za przejaw 
zakazanego „nacjonalizmu”.

Białoruś w pierwszej połowie XX wieku była wyraźnie zróżnicowana pod 
względem językowym: od utworzenia Białoruskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej w 1920 do 1936 roku oficjalnie funkcjonowały aż cztery języki 
urzędowe: białoruski, rosyjski, polski i jidysz. Białoruski język literacki był 
jeszcze „młody” i dopiero się rozwijał, ale wkrótce i tak stał się znakiem „na-
cjonalizmu” i wrogości względem reżimu komunistycznego. Posługiwała się 

3 А. Филиппсон, Европа, пер. В. П. Воронцова, Санкт-Петербург 1896, s. 653.
4 Беларуская мова, red. A. Lukašanec, M. Prigodzič, L. Sjameška, Opole 1998, s. 279; 

Л. Лыч, У. Навіцкі, Гісторыя культуры Беларусі, Мінск 1996, s. 62.
5 Е. Ширяев, Беларусь: Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах, Минск 1991.
6 W 1930 roku spośród około 20 pracowników Instytutu Językoznawstwa Białoruskiej Aka-

demii Nauk większość została aresztowana lub zwolniona, przy czym represjom poddano całe 
kierownictwo instytutu – zob. С. Запрудскі, Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай 
літаратурнай мовы: 1920–1930 гады, Мінск 2013, s. 223. 
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nim przeważnie nieliczna warstwa inteligencji miejskiej, a reszta Białorusinów 
nadal mówiła gwarami wiejskimi. W tym okresie literacka białoruszczyzna stała 
się znakiem „inności”, wręcz stygmatem, ale ciągle była językiem oficjalnym, 
wydawano w niej książki, funkcjonowała niewielka liczba szkół z białoruskim 
językiem nauczania.

Na sytuację językową oddziaływały także czynniki urbanizacyjne. Od poło-
wy XX wieku bardzo zmienił się skład etniczny miast. Z jednej strony po drugiej 
wojnie światowej zwiększył się napływ ludności wiejskiej, która przybywała tu 
w poszukiwaniu pracy lub jako siła robocza odbudowująca miasta po zniszcze-
niach wojennych. Z drugiej strony Holokaust i emigracje drastycznie zmniejszy-
ły liczbę Żydów. Miasta coraz bardziej się „białorutenizowały”, Białorusini nie 
tylko opanowywali kulturę miejską innych narodów, ale tworzyli także własną 
narodową kulturę na drodze mieszania się miejskości i wiejskości. Tak kształto-
wała się nowa kultura syntetyczna, odrębna zarówno od wieloetnicznej kultury 
miejskiej, jak i od białoruskiej kultury wiejskiej. Stopniowa zmiana składu na-
rodowego mieszkańców miast i coraz większa liczebność białoruskiego miesz-
czaństwa spowodowały transformację „oblicza” etnicznego i wyznaniowego 
miast Białorusi. Mimo to w czasach radzieckich najintensywniejsza rusyfikacja 
sfery językowo-kulturowej miała miejsce właśnie w przestrzeni miejskiej.

Główną tendencją zmian sytuacji językowej w latach powojennych było stop-
niowe ograniczanie komunikatywnych funkcji języka białoruskiego, wypieranie 
go z różnych sfer, w tym z języka potocznego, przez rosyjski. Tendencja ta była 
uwarunkowana takimi czynnikami zewnętrznymi, jak: (...) brak suwerenności, 
funkcjonowanie języka białoruskiego w warunkach oficjalnej dominacji języka 
rosyjskiego jako pokrewnego i asymilacja do rosyjskiej przestrzeni kulturowo-
-językowej7.

Wynikiem tych procesów była trasianka – język hybrydowy, mieszanka ro-
syjskiego i białoruskiego z przeważnie rosyjską leksyką i białoruską fonetyką8. 

7 Беларуская мова, op. cit., s. 280.
8 Zespół językoznawców z Niemiec i Białorusi pod kierunkiem Gerda Hentschela z Uniwer-

sytetu Oldenburskiego dokonał badań socjolingwistycznych nad miejskim językiem białorusko-
-rosyjskim w ramach projektu naukowego „Trasianka na Białorusi: kod mieszany jako skutek 
białorusko-rosyjskiego kontaktu językowego. Tworzenie struktur językowych, socjolingwistyczne 
mechanizmy identyfikacji i «oszczędność» języka” (2008–2013). Wyniki badań zostały zapre-
zentowane w szeregu publikacji, pełna bibliografia i wszystkie materiały znajdują się na: https://
uni-oldenburg.academia.edu/GerdHentschel; korpus udostępniony jest na: https://uni-oldenburg.
academia.edu/GerdHentschel/Corpora.

https://uni-oldenburg.academia.edu/GerdHentschel
https://uni-oldenburg.academia.edu/GerdHentschel
https://uni-oldenburg.academia.edu/GerdHentschel/Corpora
https://uni-oldenburg.academia.edu/GerdHentschel/Corpora
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Termin pochodzi od słowa trasianka – mieszanka siana i słomy na zimową paszę 
dla bydła. Znanym użytkownikiem tego hybrydowego języka jest pochodzący ze 
wsi prezydent Republiki Białoruś Alaksandr Łukaszenka.

Trasianka stała się cechą dystynktywną pochodzącego ze wsi Białorusina, 
który mieszka w mieście od pierwszego, najwyżej drugiego pokolenia i stara 
się mówić po rosyjsku, czyli w języku będącym symbolem awansu społeczne-
go, lecz nie jest w stanie go w pełni opanować, bo wcześniej przyswoił sobie 
wymowę białoruską. Trasianka stała się zatem cechą charakterystyczną miast 
Białorusi. Na wsi używano gwary, więc trasiankę uważano za cechę miejską, 
także dlatego, że Białorusin ze wsi nie zawsze odróżniał ją od języka rosyjskie-
go. Na przykład pochodząca z powiatu miorskiego na Witebszczyźnie, ale od 
dawna mieszkająca w Mińsku, współczesna białoruska autorka bajek dla dzie-
ci, podczas spotkania z czytelnikami w jej rodzinnej wsi, chcąc podkreślić swe 
pochodzenie, zaczęła mówić w gwarze miejscowej. Obecni zdziwili się: „Tyle 
lat mieszka pani w Mińsku i nadal nie nauczyła się rosyjskiego?” Utożsamili ją 
z miastem, dlatego nie mogła być swoja. 

Dla Białorusinów ze wsi jeszcze wyżej w skali obcości lokuje się białoruski 
język literacki. Uważany jest wyłącznie za mowę inteligencji miejskiej, ewen-
tualnie za język opozycji politycznej. „Codzienna komunikacja miejska ciążąca 
ku białoruskiemu językowi literackiemu posiada status socjolektu, przez co po-
zbawia go możliwości konkurowania z językiem rosyjskim, który obsługuje bez 
wyjątku sferę komunikacji miejskiej i znacznie wpływa zarówno na kształtowa-
nie substandardu (...), jak i na wariantywność (zwłaszcza leksykalną) samego 
standardu mówionego”9.

Mamy zatem do czynienia z paradoksem, na którym opiera się perspektywa 
rozwoju języka białoruskiego jako uniwersalnego języka narodowego Białoru-
sinów. Jednocześnie ze zmniejszaniem się roli języka narodowego jako środka 
komunikacji coraz bardziej wyraźna staje się funkcja języka białoruskiego jako 
symbolu narodowego i podstawy tożsamości narodowej, co może odegrać głów-
ną rolę w zachowaniu jego statusu.

Dodać należy, że w obecnej sytuacji politycznej białoruski język literacki 
kojarzy się z opozycją wobec władzy, co wywołuje opór i lęk przed jego pu-

9 Т. Рамза, Беларускае гутарковае маўленне ў славянскім кантэксце, Мінск 2015, s. 5.
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blicznym używaniem10. Uczucie to jest wzmacniane przez pamięć zbiorową, 
wiążącą białoruskojęzyczność z zagrożeniem. Olga Guszczewa powołuje się na 
słowa pisarza Walancina Akudowicza, który zauważa, iż represje stalinowskie, 
a potem powojenna rusyfikacja prowadziły do tego, że język białoruski stał się 
„znakiem nieszczęścia” (aluzja do tytułu powieści Wasila Bykaua, poświęconej 
tragicznym dla białoruskiej wsi wydarzeniom drugiej wojny światowej)11.

Podkreślić należy, że „używanie języka rosyjskiego nie prowadzi do przy-
jęcia tożsamości rosyjskiej czy też do powstania podwójnej tożsamości”12. Ba-
dania terenowe pokazują, iż „dla rosyjskojęzycznych Białorusinów język bia-
łoruski pełni funkcję symboliczną, jest tym, co wiąże się z niepowtarzalnością 
Białorusinów i kultury białoruskiej”13. 

Zróżnicowanie językowe miasta i wsi na Białorusi kształtuje w sposób na-
stępujący:
a)  w mieście dominuje trasianka, występuje tam również terytorialny wariant 

standardowego języka rosyjskiego oraz białoruskiego; sfera użycia tego 
ostatniego rozszerza się (artyści, humaniści, młodzież); obecnie język bia-
łoruski jest cechą dystynktywną inteligencji narodowej i środowisk opozy-
cyjnych wobec władzy; białoruszczyzna jest cechą „inności”, podczas gdy 
gwara – „obcości”.

b)  na wsi dominują gwary miejscowe, obecna jest trasianka, języki standardo-
we nie są w użyciu. Osoba mówiąca literackim językiem rosyjskim czy bia-
łoruskim jest na wsi uważana za obcą.
Różnica powyższa nie oznacza przeciwstawienia miasta i wsi, bowiem mia-

sto białoruskie pozostaje nadal w znacznym stopniu wiejskie pod względem 
językowym i kulturowym. Pod względem językowym miasto i wieś łączy rosyj-
sko-białoruska dwujęzyczność, często przyjmująca formę hybrydowej trasianki. 
Główną cechą bilingwizmu jest to, że język rosyjski nie jest postrzegany jako 
wartość, lecz jako przyzwyczajenie. Natomiast język białoruski, chociaż ma 
ograniczoną sferę funkcjonowania, kojarzy się ze swojskością i pełni funkcję in-

10 O. Guszczewa, Język a tożsamość kulturowa w warunkach bilingwizmu białorusko-rosy-
jskiego, [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 2: Tożsamość wobec wielojęzyczności, red. E. 
Golachowska, A. Zielińska, Warszawa 2012, s. 255–262.

11  Ibidem.
12  Ibidem, s. 261.
13  Ibidem.
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tegracyjną w społecznościach lokalnych, rodzinie i w grupach rówieśniczych14. 
W ostatnim czasie trasianka pociąga za sobą negatywne konotacje, na przykład 
w dyskursie artystycznym użytkownik języka hybrydowego coraz częściej uwa-
żany jest za przedstawiciela nowej formy kultury i tożsamości – jest „innym” 
Białorusinem, bez względu na to, czy żyje w mieście, czy na wsi. Przypisywane 
są mu negatywne cechy autostereotypu Białorusina: uległość wobec władzy, nie-
zdolność do głębszej refleksji, obojętność wobec rodzimej kultury, brak poczu-
cia własnej godności. 

Na Białorusi, której naród ma głębokie korzenie wiejskie, język białoruski 
i rosyjski implikuje wartości odzwierciedlające sytuację społeczno-kulturową 
kraju.

Na zakończenie chciałabym podać dowód głębokiej wiejskości Białorusi-
nów wyrażony w tekście humorystycznym napisanym trasianką. Jest to piosen-
ka popularnych bohaterów – Sawki i Gryszki – w imieniu których występuję 
znany śpiewak i przedstawiciel kultury białoruskiej Lawon Wolski:

Мы ўсе ізь дзярэўні, вот цібе на!  
І эта наша з табою страна.  
Нас тут з табой, старына, да храна!  
А есьлі хтота не ізь дзярэўні,  
Эта, канечне, навявае падазрэньні –  
Адкудава тагда – з райцэнтру, з ГП? 
Вот анкета – усё напішы пра сябе. 
 
   (Лявон Вольскі, Саўка і Грышка)

14 Ibidem, s. 259.
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Ours/Alien: the city and the village in Belarussian language and culture

The paper presents a brief view of the specifics of the relationships and interactions between 
the city and the village, in the Belarus, as well as at the reflection of these relationships in the 
Belarusian language, culture and society in regards to the “ours” and “foreign/alien”. The author 
highlights the main specific feature of the Belarus, that is a very late urbanization of the Belarusian 
people (20th Century) and other ethnic groups in the cities – Jewish, Polish, Russian, German, 
Tatar. The special attention is paid to the perception of what’s “ours” and what’s “alien”, through 
the different language formations: the Belarusian literary language, the Belarusian dialects and 
the “trasyanka” (a mixed Belarusian-Russian spoken slang).

Key words: Belarus, city and village, ours and aliens, national mentality

Сваё/чужое: горад і вёска ў мове і культуры Беларусі 

У артыкуле даецца кароткі нарыс асаблівасцей узамаадносін і ўзаемаўплыву гораду і вёскі 
на Беларусі і вынікі гэтах узаемаўплываў у беларускай мове, культуры і грамадстве з погляду 
падзелу на “сваё” і “чужое”. Падкрэсліваецца галоўная спецыфічная рыса Беларусі – вельмі 
позняя урбанізацыя беларускага народа (ХХ ст.) і пераважнае пражыванне ў гарадах 
іншых этнасаў (яўрэі, палякі, рускія, немцы, татары). Асобна разглядаецца успрыманне 
“свайго” і “чужога” праз розныя формы існавання мовы: беларускай літаратурнай мовы, 
беларускіх дыялектаў і “трасянкі” – мяшанага беларуска-рускага маўлення.

Ключавыя словы: Беларусь, горад і вёска, сваё і чужое, нацыянальная ментальнасць



Obce/swoje  
Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy

Wiktoria Hojsak
Uniwersytet Jagielloński

Leksemy село / wieś oraz pochodne od nich nazwy  
osobowe we współczesnym języku ukraińskim i polskim

Języki polski i ukraiński są językami blisko spokrewnionymi, ale nawet 
w takich językach (a może przede wszystkim w takich) występują pułapki i na 
pozór oczywiste pary wyrazów-korelatów przy dokładniejszym spojrzeniu oka-
zują się daleko nie identycznymi znaczeniowo. Bliskość semantyczna jednostek 
leksykalnych (np. przymiotników) wzrasta w językach spokrewnionych, jednak-
że nawet w blisko spokrewnionych językach liczba całkowitych semantycznych 
korelatów nie jest tak duża, jak się wydaje na pierwszy rzut oka1.

Przedmiotem niniejszej analizy porównawczej są leksemy село w języku 
ukraińskim oraz wieś w języku polskim, a także pochodne od tych leksemów 
nazwy osobowe. Materiał badawczy został zaczerpnięty ze źródeł leksykogra-
ficznych, narodowych korpusów tekstów2 oraz współczesnych tekstów publicy-
stycznych. 

W języku ukraińskim i polskim leksemy село i wieś są odpowiednikami 
używanymi w podobnych kontekstach i raczej nie stwarzającymi problemów 
przy tłumaczeniu.

1 І. Кононенко, Українська та польська мови: контрастивне дослідження, Варшава 
2012, s. 178.

2 Корпус української мови, www.mova.info [dostęp: 29.01.2017], Narodowy korpus języka 
polskiego, http://nkjp.pl/ [dostęp: 29.01.2017].
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Село́ (ВТССУМ3)
1. населений пункт (звичайно великий) неміського типу, жителі якого 

займаються перев. обробітком землі; 2. сільська місцевість узагалі; 3. збірн. 
жителі села. сільської місцевості. 

Wieś (SJP PWN)
1. miejscowość zamieszkała przez ludzi, którzy trudnią się pracą na roli; 

2. mieszkańcy takiej miejscowości; 3. tereny pozamiejskie, rolnicze, letnisko-
we; 4. ludzie trudniący się pracą na roli.

Całkiem inaczej ma się sprawa z ich derywatami. W języku ukraińskim wy-
razy o wspólnym rdzeniu сел- / сіль- tworzą dwa wielkie gniazda słowotwórcze: 
z ośrodkiem селити oraz село4. Większość derywatów ukr. селити i odpowia-
dającego mu polskiego leksemu siedlić o tym samym rdzeniu prasłowiańskim to 
czasowniki, które nie będą przedmiotem niniejszych badań. Natomiast derywaty 
leksemu село to: 
• zdrobnienia: селечко, сельце, сільце
• nazwy osobowe: селянин; селяниця; селянка – селяночка; селюк – селюча, 

селючка, селючок; селюх; сільчак; односелець; чужоселець; чужосілець; 
односільчанин; односільчанка

• nazwy abstrakcyjne: селянство, селюцтво 
• przymiotniki: сільський, селянський, селюцький, сільськогосподарський; 

чужосільний; чужосільський
• przysłówki: по-селянськи, по-селянському, по-сільськи, по-сільському
• kompozyty z komponentami:

- сіль-: сільрада, сількор, сільмаг itd.
- сільгосп- : сільгоспвиставка, сільгоспмашина, сільгоспмашинобудування, 

сільгосптехніка, сільгоспугіддя itd.
W niniejszym artykule wezmę pod uwagę tylko derywaty będące nazwami 

osobowymi. Przymiotniki, przysłówki oraz kompozyty utworzone od przymiot-
nika сільський będą przedmiotem odrębnych badań. 

3 Rozwinięcia wszystkich skrótów, używanych dla oznaczenia słowników, znajdują się na 
końcu tekstu.

4 Є. Карпіловська, Кореневий гніздовий словник української мови, Київ 2002, s. 755–757.
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W języku polskim od leksemu wieś można utworzyć następujące wyrazy5: 
zdrobnienia: wioska, wioseczka, lekcew. wioszczyna 
zgrubienia: pogard. wiocha 
nazwy osób: wieśniak, wieśniaczka, wieśniaczek, pogard. wsiok (wsioch)
przymiotniki: wiejski, wioskowy, wieśniaczy, wieśniacki, wsiowy
przysłówki: po wiejsku
nazwy abstrakcyjne: wiejskość, wieśniactwo.
Chciałabym zaznaczyć, iż w języku polskim odpowiednikami interesują-

cych mnie derywatów leksemu село są również leksemy utworzone od innych 
rdzeni: rol- (rolnik, rolnictwo itd.) czy też chłop- (chłop, chłopstwo itd.). Nie-
wątpliwie na rozwój badanego słownictwa miały wpływ czynniki o charakterze 
politycznym, które bardzo boleśnie dotknęły język ukraiński w wieku XX. Mam 
na myśli różnego rodzaju zakazy, usuwanie z leksykonu jednostek kwalifiko-
wanych jako „burżuazyjne” czy „nacjonalistyczne”, sztuczne zbliżanie norm 
języka ukraińskiego do norm języka rosyjskiego. Larysa Masenko umieszcza 
leksem рільництво w rejestrze wyrazów poddanych „represjom”. Został on 
zastąpiony przez землеробство według ros. земледелие6. Tamiła Pańko w ar-
tykule poświęconym tłumaczeniu dzieł Lenina na język ukraiński, które jej 
zdaniem bardzo wzbogaciły zasób słownictwa ukraińskiego, pisze, iż dążenie 
do zbliżenia ukraińskiej terminologii z rosyjską sprzyja rozwojowi terminologii 
narodowej zgodnie ze strukturą języka oraz zaznacza, że termin землеробство 
wyparł swoje poprzedniki хліборобство і рільництво jako bardziej poprawny 
(правомірний), zapewne w nawiązaniu do ros. земледелие7. Słowniki lat dwu-
dziestych rejestrują dawne ukraińskie wyrazy z rdzeniem ріль-. W rosyjsko-
-ukraińskim słowniku terminologii prawniczej Ahatanheła Krymskiego (1926) 
ros. земледелие przetłumaczono jako хліборобство, рільництво, земледелец – 
хлібороб, рільник, земледельческий – хліборобський, рільницький, рільничий, 
m.in. рільнича школа8. Rosyjsko-ukraiński słownik Owsija Iziumowa (1926) 
również rejestruje leksem рільничий9, słownik Hnata Hołoskewycza (1929) po-

5 Słownik języka polskiego, www.sjp.pwn.pl [dostęp: 29.01.2017].
6 Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду, red. Л. Масенко, Київ 2005, 

s. 347–348.
7 Т. Панько, Збагачення української соціально-економічної термінології в процесі 

перекладу творів В. І. Леніна українською мовою, [w:] Українська мова у ХХ сторіччі: 
історія лінгвоциду, s. 387.

8 Російсько-український словник правничої мови, red. А. Кримський, Київ 1926.
9 О. Ізюмов, Російсько-український словник, Київ 1926, s. 189.

http://sjp.pwn.pl/sjp/wioska;2536539.html
http://sjp.pwn.pl/sjp/po-wiejsku;2506546.html
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daje: рільник, рільництво, рільницький, рільничий10; słownik języka biznesu 
M. Doroszenki (1930) też rejestruje leksemy рільник, рільництво11. W żadnym 
z wymienionych słowników nie występuje utworzony sztucznie według rosyj-
skiego земледелие leksem землеробство. Natomiast słownik rosyjsko-ukraiń-
ski P. Mustiacy z roku 1937 już nie rejestruje żadnego terminu z rdzeniem ріль-, 
pojawia się w nim obok tradycyjnych хліборобство, хлібороб, хліборобський 
nowe słownictwo землеробство, землероб, землеробський, co prawda z kwa-
lifikatorem rzadko12. O rozwoju tych terminów na gruncie języka ukraińskie-
go, o niuansach semantycznych można by pisać więcej, ale to już temat na inną 
okazję, odsyłam do tekstów Andrija Buriaczka13, Lubowi Pustowit14, Michała 
Łesiowa15. Obecnie terminy рільництво, рільничий, рільник pojawiają się m.in. 
w Słowniku tematycznym polsko-ukraińskim oraz Słowniku polsko-ukraińskim 
i ukraińsko-polskim z 2004 r.: uprawa ziemi – землеробство, рільництво, 
обробка землі (STPU 428), rolniczy – сільськогосподарський, землеробський, 
рільничий (STPU 429); рільник – rolnik, рільництво – rolnictwo, рільничий 
– rolniczy (SPUiUP). Nie są to jednak leksemy powszechnie używane we współ-
czesnym języku ukraińskim.

Dziś ukraińskie i polskie odpowiedniki oznaczające małą miejscowość, któ-
rej mieszkańcy żyją z rolnictwa oraz jej mieszkańców tworzone są od różnych 
rdzeni: ukr. сел- / сіль- oraz pol. wieś-. Nie zawsze tak było. System leksykal-
ny jest najbardziej zmienną płaszczyzną języka: wciąż powstają nowe słowa 
lub nowe znaczenia w wyrazach już istniejących, podczas gdy inne jednostki 
leksykalne przechodzą do historyzmów czy archaizmów lub też poszczególne 
znaczenia leksemów są kwalifikowane jako przestarzałe16. Ciekawe jest prześle-
dzenie w obu językach ewolucji znaczeń leksemów tworzonych od wspólnych 
rdzeni prasłowiańskich (ЕСУМ І 365, ЕСУМ V 210, SEJP 618–619, 491–492). 

10 Г. Голоскевич, Правописний словник, Харків 1929.
11 М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич, Словник ділової мови, Харків–

Київ 1930.
12 Російсько-український словник, red. П. Мустяца, Київ 1937, s. 235.
13 А. Бурячок, Відповіді на запитання: Хлібороб, рільник, хліборобство, http://www.

kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/mix/6-18-35-19.pdf [dostęp: 29.01.2017].
14 Л. Пустовіт, Хлібороб – трудівник села, http://www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/

mix/6-18-35-19.pdf [dostęp: 29.01.2017].
15 М. Лесів, Мої мовні поради. Статті і діялоги з читачами, Перемишль 2015, s. 200–

204.
16 І. Ющук, Українська мова, Київ 2008, s. 150.
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We współczesnej polszczyźnie wyrazy z rdzeniem siel-17 (sielski „wiejski i sie-
lankowy”, sielsko, sielskość; sielanka „niczym niezmącone, pogodne, spokojne 
i beztroskie życie”, „utwór poetycki przedstawiający w sposób wyidealizowany 
uroki życia wiejskiego”) utraciły wyraźne powiązanie z wsią, natomiast leksem 
sioło – „osiedle wiejskie” (SJP PWN) słownik kwalifikuje jako dawne, dziś 
zdecydowanie wyparte przez leksem wieś. Z kolei w języku ukraińskim wyszły 
z użycia wyrazy z rdzeniem весь-. Весь – заст. „село” (СУМ-11). Весь – заст. 
„село”, весняк – заст. „селянин” (ЕСУМ І 365). Dlatego też pol. sielanka 
i ukr. селянка, pol. sielski i ukr. сільський, pol. wieś i ukr. весь „wszystek, cały” 
można uznać za homonimy międzyjęzykowe.

W obu językach od podstaw село / wieś tworzone są derywaty deminutywne 
będące korelatami semantycznymi: селечко, сельце, сільце – wioska, wioseczka. 
Jednak w języku polskim w odróżnieniu od ukraińskiego dodatkowo występują 
nacechowane negatywnie zdrobnienie wioszczyna: lekcew. „mała uboga wioska” 
(SJP PWN) oraz augmentatyw wiocha – pogard. „wieś” (SJP PWN).

Znacznie ciekawsze są pochodne od село / wieś nazwy osobowe, które 
w analizowanych językach nie tworzą par korelatów semantycznych. W języku 
ukraińskim podstawowe określenie mieszkańców wsi to селянин oraz селянка. 
Derywat utworzony przy pomocy formantu –иця селяниця przytoczony wyżej 
według słownika Jewheniji Karpiłowskiej nie występuje ani w jedenastotomo-
wym słowniku języka ukraińskiego (СУМ-11), ani w nowszym słowniku języka 
ukraińskiego (ВТССУМ), nie rejestruje go również korpus języka ukraińskiego. 
Podobnie potoczne сільчак – розм. „житель села” (ВТССУМ) nie występuje 
w korpusie współczesnego języka ukraińskiego, a wyszukiwarki internetowe 
podają znikomą liczbę użyć tego apelatywu, głównie w tekstach literackich 
(Emma Andijewska). 

Селянин (мн. селяни) – „житель села, основним заняттям якого є обро-
біток землі”. Селянка – „жіночий рід до селянин” (ВТССУМ). Słownik po-
daje dwa komponenty znaczenia leksemów: 1) mieszka na wsi, 2) żyje z pracy 
na roli. Czy obydwa są obligatoryjne? Okazuje się, że nie. Ilustruję to przykłada-
mi z korpusu tekstów (zbiór ograniczono do tekstów publicystycznych).

Відтак, селянам вигідно культивувати цукрові буряки, а нам – переробляти 
(„Дзеркало тижня” № 43 (771) 7–13.11.2009 р.). 

17 Według A. Brücknera szesnastowieczne zapożyczenie ruskie zamiast rodzimych wyrazów 
z zachodniosłowiańską grupą –dl-: siodło, siodłak (SEJP 491).
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За главу держави і лідера „Нашої України” агітують рядові партійці з різ-
них сфер життя: селяни, підприємці, науковці, спортсмени, інженери, 
представники інтелігенції („Львівська газета” 19.11.2009).

W powyższych zdaniach селянин to ktoś, kto mieszka na wsi i zajmuje się 
rolnictwem, polskim odpowiednikiem ukr. селянин jest w tych kontekstach lek-
sem rolnik.

W przykładach umieszczonych niżej селянин oznacza mieszkańca wsi, nie-
koniecznie jednak rolnika:

Селяни перекрили дорогу на Кіровоградщині через закриття школи 
(„Цензор”, 07.09.16).

Якщо позитивно оцінюють її по 7% і городян, і селян, то негативно – 34% 
городян і 40% жителів села („Дзеркало тижня”, 2012).

Synonimem leksemu селянин w tym znaczeniu jest połączenie wyrazowe 
сільський житель.

Продукти з особистих підсобних господарств використовують в основному 
сільські жителі та меншою мірою жителі невеликих міст („Дзеркало 
тижня”, 2016).

Pozorny polski odpowiednik wieśniak we współczesnej polszczyźnie nie mo-
że być uznany za odpowiednik, gdyż jego dawne znaczenie „chłop, rolnik” uległo 
zmianie. Obecnie wieśniak ma zdecydowanie konotacje pejoratywne.

Wieśniak – przestarzałe: „mieszkaniec wsi trudniący się rolnictwem; chłop, 
rolnik, włościanin”; 2. pogardliwie: „człowiek pochodzący ze wsi lub miesz-
kający na wsi; wsiok”; 3. pogardliwie: „człowiek nieumiejący się odpowiednio 
zachować w towarzystwie; wsiok” (SJP). Derywat wsiok został utworzony po-
przez dodanie sufiksu –ak w wersji gwarowej ze ścieśnioną samogłoską [a], co 
poprzez skojarzenie z gwarą ma jeszcze bardziej podkreślić pogardliwy stosu-
nek do osoby określanej w ten sposób. W znaczeniu trzecim wieśniak nie musi 
być mieszkańcem wsi. Ciekawe, że właśnie to znaczenie potoczne dominuje we 
współczesnej polszczyźnie, zwłaszcza w języku młodzieży. W języku mediów 
używa się leksemu wieśniak nie tylko w wymienionym znaczeniu potocznym, 
ale też dla określenia mieszkańca wsi z reguły pracującego na roli, tyle że w kra-

http://sjp.pwn.pl/sjp/wiesniak;2536281.html
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jach słabo rozwiniętych18, np.: „To coś leciało w kierunku ziemi iskrząc i ośle-
piająco świecąc – opowiada wieśniak spod Chartumu, który widział eksplozję” 
(„Super Express” nr 18/3–1998; wytłuszczenie moje – W.H.).

Jak należy zatem tłumaczyć селянин, селянка na język polski? W znaczeniu 
historycznym, jak również w tekstach opisujących realia historyczne, zapewne 
możliwe jest tłumaczenie wieśniak, chłop, zgodnie z tym, co podaje większość 
słowników: селянин – chłop, wieśniak (SUP), (WSPUiUP), chłop (STPU); 
селянка – chłopka, wieśniaczka (SUP), chłopka (STPU); cелянин, селянка – 
chłop, rolnik, mieszkanka wsi, chłopka (УПСТ). Jednak w tekstach opisujących 
realia współczesne takie tłumaczenie nie wydaje się być właściwe. Jedynie Te-
matyczny słownik ukraińsko-polski proponuje tłumaczyć селянка (dlaczego nie 
селянин?) m.in. jako mieszkanka wsi. 

W języku ukraińskim wyrazy селянин / селянка mogą być użyte również 
w znaczeniu ironicznym, jednak w odróżnieniu od odpowiedników polskich 
zachowują związek z zamieszkaniem na terenach wiejskich i nie mają tak depre-
cjonującego znaczenia jak pol. wieśniak / wieśniaczka. 

Селянка Герман не хоче ремонту дороги, бо любить ходити босою по 
бездоріжжю („Українська правда”, 18.10.2012). 

Mowa o doradczyni byłego prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza, 
Hannie Herman, która mieszka w willi na wsi pod Kijowem i zaprzecza, jakoby 
wydano dużą sumę państwowych pieniędzy na remont drogi prowadzącej do 
wioski, gdyż jako osoba pochodząca ze wsi lubi boso spacerować wiejskimi 
drogami i ścieżkami .

Ukraińską nazwą mieszkańców wsi o konotacji negatywnej jest leksem 
селюк (селюх) oraz jego derywaty: селюча, селючка, селючок. Селю́к – розм. 
„житель села” (ВТССУМ). Słownik kwalifikuje jako potoczne zarówno leksem 
селюк jak i wszystkie jego derywaty. Definicja słownikowa jest dość skromna 
i chyba niewystarczająca. Z analizy kontekstowej wynika, iż wcale nie musi to 
być mieszkaniec wsi, nie musi mieć nawet chłopskiego pochodzenia. Mówi się 
tak o człowieku niewykształconym, nieokrzesanym (podobną definicję podaje 
ukraiński słownik współczesnego slangu19). Oto kilka przykładów.

18 M. Gaze, Językowy obraz wieśniaka we współczesnej polszczyźnie, „Studia Obszarów 
Wiej skich” 2015, t. 40, s. 181–187.

19 Словник сучасного українського сленгу, red. Т. Кондратюк, Харків 2006.
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Януковича рекомендують називати „городянином”, на відміну від „селюків” 
Кучми і Ющенка („Українська правда”, 29.09.2004).

Powyższy przykład odwołuje się do broszurki wydanej przed wyborami pre-
zydenckimi w 2004 r. w celu agitacji wyborców do głosowania na Janukowycza 
urodzonego w mieście w przeciwieństwie do pochodzącego ze wsi kontrkan-
dydata Wiktora Juszczenki oraz poprzedniego prezydenta Leonida Kuczmy, 
których pogardliwie określa się mianem селюки. Gdyby chodziło tylko o za-
znaczenie ich pochodzenia zupełnie wystarczyłoby użyć neutralnego określenia 
селяни. Słownik ukraińsko-polski tłumaczy селюк – pogard. chłop (SUP).

W kolejnym przykładzie селюки są mieszkańcami miasta, a nie wsi, choć ze 
wsi pochodzą.

Йдеться не про багату, красиву, природну мову росіян, а той неприродний, 
легкопереляканий, догідливий „гешокаючий” суржик міських селюків, за 
який це явище хтось із російських інтелектуалів уже охрестив як „мовний 
мазохізм” („Українська правда”, 12.11.2010).

Specyficznymi nazwami występującymi w języku ukraińskim dla określenia 
osoby pochodzącej z tej samej bądź też innej wsi są leksemy: односельчанин, 
односелець, односельчанка; чужоселець, чужосілець. Te złożenia tłumaczone 
są na język polski przy pomocy konstrukcji opisowych.

W języku polskim duża grupa derywatów od rdzenia wieś- jest częścią 
slangu młodzieżowego o wyraźnej pejoratywnej konotacji. W języku ukraiń-
skim takich jednostek jest znacznie mniej. Iryna Kononenko w swoim studium 
kontrastywnym zaznacza, iż zarówno w języku ukraińskim jak i w polskim 
występują żargonizmy łączące komponenty znaczeniowe „wiejskość” i „ocena 
negatywna” oraz podaje przykłady takich nazw osobowych: жлоб, бик, вася, 
кугут, колгоспник, рагуль; burak, wieśniak, kmiot, żłób, jarema20. Jak widać, 
tylko wśród polskich przykładów podanych przez badaczkę pojawia się derywat 
od interesującego nas rdzenia: wieśniak. W języku polskim żargonizmów utwo-
rzonych od rdzenia wieś- jest znacznie więcej niż w ukraińskim od cел- / сіль-. 
W języku ukraińskim to przeważnie nazwy osób, w polskim można wyróżnić 
także inne kategorie semantyczne: nazwy imprez, nazwy niezręcznych sytuacji, 
a nawet nazwy przedmiotów. Miejski słownik slangu i mowy potocznej podaje 
następujące leksemy21:

20 І. Кононенко, Українська та польська мови…, op. cit., s. 249.
21 Miejski słownik slangu i mowy potocznej, http://www.miejski.pl [dostęp: 31.03.2017]
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Nazwy osób:
wieśniak – „soba, która jest ubrana bezgustownie, źle, nie potrafi ubrać się odpo-

wiednio do sytuacji”; wieśniara – „dziewczyna, która wyglądem, mową 
lub zachowaniem kojarzy się ludziom cywilizowanym z osobą niecywi-
lizowaną” – utworzone na wzór szczęściara; wsiur / wsiór, wsiun – „wie-
śniak pospolicie”; wsiura – „określenie dziewczyny zachowującej się nie 
na miejscu, bez wychowania bądź ubierającej się w kiepskim stylu”; 

wiesław – „człowiek z problemami, najczęściej posługujący niezrozumiałym dla 
innych językiem; po prostu wieśniak” – utworzone na podstawie zbież-
ności fonetycznej imienia męskiego Wiesław z rdzeniem wieś-; wiesiek – 
„osoba robiąca wstyd” – zdrobnienie od Wiesław, na podstawie zbieżności 
fonetycznej; 

wieśman – „o osobie, która pochodzi z miasta, ale której brakuje gustu, stylu, kul-
tury lub ogłady, albo też specjalnie stylizuje się na człowieka nie znającego 
wielkomiejskich realiów”: – Czego się tak rozpychasz?! Trochę kultury 
wieśmanie!; wiochmen – „najczęściej używane jako określenie człowieka 
ze wsi o ogólnym braku kultury; inaczej – człowiek bez gustu, chodzący 
w łachmanach” – dwa powyższe przykłady to kompozyty podstawy wieś- 
lub pogardliwej wioch- oraz angielskiego man „mężczyzna, człowiek” 
z zachowaną grafiką angielską bądź też zaadaptowanego graficznie men.

Nazwy dyskotek, imprez:
wieś party – „dyskoteka na wsi, w której puszcza się samo disco polo” – znacze-

nie pogardliwe wzmocnione poprzez użycie angielskiego party.
Nazwy niezręcznych sytuacji:

wieś tańczy, wieś śpiewa – „coś żenującego, żenująca sytuacja”; wiocha – „ina-
czej: obciach”: – Ale wczoraj wiochę zrobiłeś. Cała szkoła o tobie mówi.

Inne nazwy (nazwy przedmiotów):
wieśbłysk – „srebrny łańcuszek, najczęściej gruby i pokaźny, na szyi zazwyczaj 

dresiarza”; wieśwagen – „potocznie samochód marki volkswagen”: – 
Patrz na tego wiochmena w wieśwagenie!

Ukraińskie słowniki slangu rejestrują następujące leksemy utworzone od 
rdzenia сел / сіль:
село – ‘неосвіченість, неотесаність’: Та що з тебе візьмеш? Село... 

Таких речей не знати!; Село, стерня, колгосп – ‘про обмеженість, 
неосвіченість’ (ССУС);
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селюк – ‘груба, неосвічена людина (сільське походження необов’язкове)’: 
Не бери цього селюка з нами: не хочу компрометувати компанію 
(ССУС);

cільпо, невідм., ч. і ж. – ‘некмітлива, розумово обмежена людина; виходець 
із села; провінціял’ (УЖ);

Царське Село, жрм. – ‘район міста з респектабельними, заможними 
будинками’ (УЖ) – nawiązanie do nazwy rezydencji carskiej Царське 
Село w imperium rosyjskim.

Komentarza wymaga zapewne nazwa cільпо. Jest to złożenie, z ros. 
сельпо – сельское потребительское общество, укр. сільське споживче 
товариство: Сільпо́, розм.: 1. низова організація споживчої кооперації; 
сільське споживче товариство; канцелярія сільпо; правління сільпо; 2. 
крамниця сільського споживчого товариства (СУМ-11). Nowszy słownik ję-
zyka ukraińskiego (ВТССУМ) już nie podaje tego hasła. Jest to historyzm, jeden 
z licznych skrótowców epoki totalitaryzmu, który pojawił się we współczesnym 
slangu młodzieżowym nieprzypadkowo. W Ukrainie od 2001 r. istnieje sieć su-
permarketów pod nazwą „Сільпо”. Wyraz ten wrócił więc do języka jako nazwa 
własna i żargonizm.

Przeprowadzona analiza porównawcza leksemów село/wieś oraz ich dery-
watów – nazw osobowych – w języku polskim i ukraińskim pozwala na wysnu-
cie następujących wniosków: 
1. gniazda słowotwórcze rozpatrywanych leksemów są rozbudowane w obu ję-

zykach, od analizowanych podstaw wciąż są tworzone nowe wyrazy; 
2. można zaobserwować ewolucję znaczeń nazw osobowych w obu językach, 

np. wieśniak w znaczeniu potocznym nie musi być związany z wsią jako 
miejscem zamieszkania, podobnie селюк;

3. pozorne odpowiedniki leksykalne nie są ścisłymi odpowiednikami seman-
tycznymi w języku polskim i ukraińskim (селянин – wieśniak);

4. w polskim slangu młodzieżowym występuje bardzo dużo jednostek utwo-
rzonych od interesującego nas rdzenia o negatywnym nacechowaniu, w ję-
zyku ukraińskim takie jednostki też występują, jednak jest ich zdecydowanie 
mniej;

5. słowniki obu języków oraz słowniki przekładowe nie zawsze odzwierciedlają 
zmiany zachodzące w znaczeniu analizowanych leksemów.  
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Lexical items село / wieś and derivative personal names  
in the contemporary Ukrainian and Polish languages 

The article deals with the comparative lexical and semantic analysis of the lexical items село – 
wieś and the resulting derivatives of the personal names, in the contemporary Ukrainian and 
Polish languages. The meaning of the lexical items is analysed on the basis of dictionary items. 
In the article, the attention is paid to the use of the lexical items in the featured material and 
their stylistic markings, in both languages. This analysis demonstrates differences in the usage of 
these items in the Ukrainian and Polish, and shows a development of their meaning and defines 
some degree of the uncertainty, in the bilingual dictionaries.

Keywords: vocabulary, word formation, comparative semantics, slang, faux amis

Лексико-семантичні особливості лексем село / wieś та похідних  
від них особових назв у сучасних українській і польській мовах 

У статті проведено порівняльний лексико-сематичний аналіз лексем село / wieś та їх де-
риватів – особових назв – у сучасних українській та польській мовах. Проаналізовано се-
мантику лексем за лексикографічними джерелами, приклади вживання в публіцистичних 
текстах та їх стилістичну маркованість в обох мовах. Виявлено розбіжності у функціонуван-
ні аналізованих слів у сучасних польській та українській мовах, еволюцію значень та деякі 
неточності у перекладних словниках.

Ключові слова: лексика, словотвір, зіставна семантика, молодіжний сленг, міжмовні 
омоніми
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Obce/swoje  
Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy

Swiatłana Kurs
Europejskie Radio dla Białorusi

Urbanizacja jako trauma i szansa:  
miasto i wieś w literaturze białoruskiej XX–XXI wieku

Po kilku stuleciach kolonialnego panowania imperium rosyjskiego Białoruś 
w końcu wieku XIX była krajem przeważnie rolniczym i dość biednym. Jednak 
stopniowo rozwój przemysłu i sieci kolejowej przyczynił się również do rozwo-
ju miast. W 1897 roku w miastach i miasteczkach „Siewiero-Zapadnego Kraju” 
(nazwy „Białoruś” i „Wielkie Księstwo Litewskie” były zakazane na mocy de-
kretu carskiego) żyło 648 tysięcy osób, czyli 9,8% ludności. Większość stanowi-
li Żydzi, Rosjanie i Polacy. Wysoka koncentracja w miastach Białorusi ludności 
żydowskiej wynikała z wprowadzenia przez władze carskie strefy osiedlenia – 
w imperium rosyjskim od 1791 do 1915 roku Żydzi mogli zamieszkiwać tylko 
na określonym terytorium (głównie na terenach dzisiejszej Białorusi i Ukrainy). 
Ludność białoruska i białoruskojęzyczna mieszkała przede wszystkim na wsi 
(około 90%), a same miasta nie były duże. Pod koniec XIX wieku największy 
z nich Mińsk liczył nieco ponad 90 tysięcy mieszkańców, a Witebsk około 65 
tysięcy. Tak więc do II wojny światowej wieś była naturalnym i podstawowym 
środowiskiem białoruskiej kultury etnicznej. 

Na początku ХІХ wieku Franciszak Bahuszewicz w wierszu Niemiec 
(Немец, 1891) pisał: 
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Не люблю я места (па-расейску – горад). 
Надта там цяснота і вялікі сморад. 
А паноў як маку ды серад гароду, 
Апроч таго, пропасць рознага народу! 
Наш брат як увойдзе, – сам сябе баіцца: 
Ці ісці без шапкі, ці гдзе пакланіцца? 
 
Ja nie lubię miasta – po rosyjsku gorodu 
Wielka w nim ciasnota i wiele w nim smrodu 
A panów jak maku pośród ogrodu, 
Oprócz tego ciżba wszelkiego narodu 
Nasz brat, kiedy wejdzie, własnego cienia się boi: 
iść by bez czapki, a może się ukłonić?1

Ten wiersz jest swego rodzaju mottem białoruskiej tradycji narodowej do 
początku XX stulecia. Wieś – chłopi oraz szlachta – pielęgnowali sielankową 
wizję. Najwyraźniej widać ją w twórczości romantyków. Popularna była nastę-
pująca koncepcja: naród białoruski – panowie i chłopi – może zjednoczyć się 
dzięki starej tradycji ludowej. W komedii Wincentego Dunin-Marcinkiewicza 
Idylla (Ідылія, 1846) młody panicz wraca z Paryża do swojej posiadłości i bie-
rze ślub z córką miejscowego chłopa. Miasto występuje tu jako symbol obcości, 
grzechu.

Trzeba było wiele poświęcić, żeby osiągnąć status szanowanego mieszczani-
na. Źmitrok Biadula2 w opowiadaniu Na gwiazdkę do syna (На каляды к сыну, 
1913) opisuje losy marzycielki Tekli. Jednak nic z jej marzeń nie wynikło – 
oprócz małżeństwa z dworskim leśnikiem Cyprukiem, który ją bił. Kiedy Tekla 
urodziła pięknego syna Lauruczka, powróciły do niej marzenia. Pewnego razu 
zauważył chłopca bezdzietny pan, przygarnął i wychował jak własnego syna. Po 
latach, czując nadchodzącą śmierć, starowinka poszła do miasta, żeby zobaczyć 
syna. Służba nie wpuściła jej do pałacu: „Jaki Lauruczok? Mecenas Laurenty 
Kiprianowicz”. Jednak Laurenty Kiprianowicz wyszedł czerwony na twarzy, bo 
akurat przyjmował gości, przy których nie chciał zdradzać swojego prawdziwe-
go pochodzenia. Dał matce kilka rubli (to duża suma, za którą można było kupić 
konia lub krowę) i powiedział: „Idź stąd, pomylona starowinko”.

Taka gorzka antyopowieść wigilijna.
1 Tłum. Katarzyna Kotyńska. Pozostałe przekłady pochodzą od autorki tekstu.
2 Właśc. Samuił Płaunik (1886–1941); nawet wybrany przezeń pseudonim oznacza „bidulka, 

nieszczęśnik”.
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Jednakże tradycja białoruska nie tylko przetrwała, ale i poszła do miasta. 
Przełom XIX i XX wieku to czas poety, poligloty i teoretyka literatury Maksi-
ma Bahdanowicza, pierwszej białoruskiej gazety „Nasza Niwa”, największych 
klasyków literatury białoruskiej: Jakuba Kołasa, Janki Kupały, wydawców pe-
riodyków oraz książek braci Łuckiewiczów. Milczenie białoruskie w miastach 
zostało przerwane. 

Rewolucja przyszła do nas z Rosji. W 1918 roku Białorusini podjęli pró-
bę utworzenia Białoruskiej Republiki Ludowej pod herbem Pogoni, ale Rosja-
nie szybko wybili im te „fanaberie” z głów. W 1919 roku powstała Białoruska 
Socjalistyczna Republika Radziecka. Jednakże i wówczas duch białoruski nie 
zanikł ani na wsi, ani w mieście. Prężnie działały szkoły, ośrodki literackie, pań-
stwem bolszewickim kierowali pisarze białoruscy: Wacław Łastowski, Zmitrok 
Żyłunowicz, Branisłau Taraszkiewicz. Powstały ugrupowania literackie „Maład-
niak” i „Uzwyszsza”. 

W latach 1911–1923 Jakub Kołas pisze poemat-encyklopedię życia wiej-
skiego Nowa Ziemia (Новая зямля), który niejako zamyka rustykalną trady-
cję literatury białoruskiej. Poemat opisuje roczny cykl życia i historię rodziny 
chłopskiej, jej edukację, dorastanie, pracę, zwyczaje. Rodzina przez pokolenia 
gromadzi środki, żeby kupić własną rolę i wybrnąć z zależności od innych. Jed-
nak głowa rodziny, Michał, umiera, wycieńczony bezskutecznymi wysiłkami. 
Jego rodzina zostaje z niczym i musi radzić sobie w zmieniającym się życiu. Po-
dobna tragedia zostaje pokazana w dramatach Janki Kupały Zniszczone gniazdo 
(Раскіданае гняздо, 1913) oraz Tutejsi (Тутэйшыя, 1922).

Wykorzenienie, utrata gruntu w sensie dosłownym i metaforycznym – to 
podstawowy temat literatury białoruskiej w okresie rewolucji oraz stalinowskiej 
industrializacji i kolektywizacji. 

Białorutenizacja miast przebiegała w ogromnym tempie – w latach dwu-
dziestych i trzydziestych chłopi i inteligencja wiejska masowo przenosili się do 
miast. Powstawały białoruskie szkoły, uniwersytety, teatry. Ale już w latach trzy-
dziestych stalinowska władza postanowiła przeprowadzić pierwszą akcję wyna-
radawiania Białorusinów. Określano ją mianem „walki z zarazą nacjonalistycz-
no-demokratyczną”. Tysiące białoruskich działaczy zostało poddanych torturom 
i rozstrzelanych. Tylko jednego dnia, 29 października 1937 roku, zginęło stu 
poetów i pisarzy. Według przybliżonych szacunków, w BSRR podczas represji 
stalinowskich od lat dwudziestych do pięćdziesiątych fizycznie zlikwidowanych 
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zostało około 600 tysięcy osób. Egzekucje przeprowadzano przynajmniej w je-
denastu miejscach: oprócz najbardziej znanych Kuropat (na obrzeżach Mińska), 
były to Bobrujsk, Borysów, Ihumień (Czerwień), Witebsk, Homel, Mohylew, 
Mozyrz, Orsza, Połock, Słuck. Ponad 250 tysięcy mieszkańców BSRR wywie-
ziono w północne regiony Rosji. Dotychczas tylko 176 tysięcy Białorusinów 
zostało oficjalnie oczyszczonych z zarzutów.

Według historyka represji Leanida Marakowa „sowiecki moloch” zabił oko-
ło 560 pisarzy białoruskich. Byli wśród nich Todar Klasztorny, Andrej Mryj, 
Zmicier Zyłunowicz, Branisłau Taraszkewicz, Wacłau Lastouski.

Tak więc w latach dwudziestych i trzydziestych naród białoruski był naj-
pierw przymusowo urbanizowany na drodze kolektywizacji oraz industrializa-
cji, a następnie został wykrwawiony masowymi represjami. 

II wojna światowa i okupacja hitlerowska zabrała białoruskich Żydów: przed 
wojną prawie co dziesiąty mieszkaniec Białorusi był Żydem, po wojnie zostało 
ich zaledwie 30 tysięcy. Zniszczona została cała warstwa, cała tkanka kulturowa.

W latach powojennych skład ludności na Białorusi ogromnie się zmienił. 
Część przeciwnej bolszewikom inteligencji uciekła z wycofującymi się Niem-
cami, z którymi wcześniej kolaborowała. Miasta ziały pustką, spalone, zbom-
bardowane. 

Do opustoszałych miast lawinowo ruszyli mieszkańcy wsi. Był to początek 
drugiej fali urbanizacji. Zaczęły powstawać duże zakłady produkcyjne i bloki 
mieszkalne. Nowym „mieszczuchom” przeszkadzały stare budynki i zbędne 
zabytki architektury. Michaś Stralcou, poeta, opiniotwórczy historyk i teoretyk 
literatury porównuje to przybywanie wiejskich Białorusinów do miast w latach 
1940–1960 do „siana na asfalcie”. Zaczyna się okres, który dla tkanki miasta 
białoruskiego był równocześnie bardzo zły i bardzo dobry. 

Mińsk w XX wieku rozrósł się ze stu tysięcy do dwóch milionów miesz-
kańców. To najszybsze tempo urbanizacji w całej Europie. Jednak mentalność 
wiejska to nie mentalność miejska. Stulecia rozwoju miast białoruskich poszły 
w niepamięć. Nowi mieszkańcy zaczynali tworzenie tkanki miejskiej niemal 
od nowa. To dlatego w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych miasta utraci-
ły swoje historyczne oblicze. Wyburzono prawie wszystkie starówki, a także 
wiele świątyń (m.in. barokowy kościół jezuitów p.w. św. Stanisława w Pińsku, 
jedenastowieczną cerkiew Objawienia Pańskiego w Witebsku, Farę Witoldową 
w Grodnie, kościół św. Stefana w Połocku). Siarhiej Chareuski, pisarz i urba-
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nista, twierdzi, że żadna wojna, poczynając od wojen litewsko-moskiewskich, 
nie przyniosła takich katastrofalnych strat w tym zakresie. Naczelnym architek-
tem Mińska miał zostać wizjoner z Moskwy, który po wyburzeniu Trojeckiego 
Przedmieścia oraz Górnego Miasta chciał usypać na ich terenie wysokie wzgó-
rze i zwieńczyć je olbrzymią fontanną – posągiem Stalina. Jego pomysły były 
jednak zbyt kosztowne i ostatecznie architektem Mińska został inny Rosjanin, 
obdarzony mniej kontrowersyjnymi pomysłami, ale tak samo głuchy na tradycję 
i historię miasta. 

Trzecia fala urbanizacji była najpotężniejsza, trwała około dziewięciu lat 
(1970–1979). Powstało wówczas 350 nowych dużych zakładów i pięć nowych 
miast przemysłowych liczących 100–200 tysięcy mieszkańców. Radziecka urba-
nizacja wiązała się z wynarodowieniem. Na język rosyjski, który uważano za 
bardziej prestiżowy, zazwyczaj przechodzono dobrowolnie. W latach osiemdzie-
siątych XX wieku w miastach nie było już ani jednej białoruskiej szkoły. Język 
białoruski, jako archaiczna wiejska pozostałość, miał zniknąć, zastąpiony przez 
miejski, postępowy język rosyjski. Na gruncie prawie całkiem rosyjskim po-
wstawały szkoły sztuk pięknych, ośrodki choreograficzne, malarskie, muzyczne.

Białoruska gazeta „Nasza Niwa” w latach dziewięćdziesiątych pisała: „Wieś 
nie będzie przejmować się takimi głupstwami, jak centrum miasta, dusza mia-
sta, genius loci, jakieś stare spróchniałe domki z krzywymi uliczkami, omszałe, 
brudne ściany. Stary budynek – to powód nie do dumy, ale do wstydu. Po co te 
stare rupiecie, skoro można postawić jasne, piękne bloki z nowoczesnych mate-
riałów”.

Jednakże w latach osiemdziesiątych w Białorusinach znów coś pękło. Za-
częło się od świętowania w 1982 roku stulecia urodzin Janki Kupały i Jakuba 
Kołasa, założycieli oraz klasyków literatury białoruskiej. Państwo urządza pom-
patyczne świętowanie. I już w 1986 roku odbyła się w centrum Mińska pierwsza 
masowa demonstracja narodowa, zorganizowane przez młodzież „Przywoły-
wanie Wiosny” („Гуканне вясны”). W 1988 roku nowoutworzony Białoruski 
Front Narodowy przywraca powszechnej świadomości Kuropaty – nekropolię, 
na której spoczywa około 250 tysięcy mieszkańców Białorusi zabitych przez 
radzieckich katów. Od tego roku zaczyna się wyraźne odcinanie białoruskiej tra-
dycji narodowej od tradycji radzieckiej. Proces ten trwa do dziś.

Po 2010 roku pojawia się ruch w przeciwnym kierunku: młodzi Białorusini 
wracają na wieś, żeby poszukać tam utraconego świata. Jeden z nich, Andrej 
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Horwat, pisze: „To, co białoruskie, uważano za wiejskie, biedne, rustykalne. Ale 
nikt nie wiedział, że wchodzimy w Erę Wyszywanki. I teraz wyszywanka z bab-
cinego fartuszka jest wszędzie”.

A co z miastem? Nie ma duszy? Nie ma punktu wyjścia, punktu zero na osi 
rozwoju? Wokół czego zaczyna się kształtować tożsamość białoruskiego mia-
sta? Ta kwestia pozostaje otwarta. 

Dawnymi czasy w naszych miastach żyli Litwini, Żydzi, Polacy, Moskale, 
Tatarzy i Niemcy; katolicy, unici, prawosławni, muzułmanie, kalwiniści; szlach-
ta, bojarzy, kronikarze, kapłani i mnisi, rzemieślnicy, ale i przedstawiciele niż-
szych warstw – „ludzie luźni” i „hultaje”, chłopi bez ziemi, którzy szukali pracy 
i wyżywienia w mieście, prostytutki, złodzieje, włóczędzy i żebracy. Ich histo-
rie znajdują się w miejskich archiwach i w zbiorowej pamięci Białorusinów, 
i wszystkie potrzebują zrozumienia oraz przewartościowania. 
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