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Żaden bodajże nurt w dziejach światowej kultury nie został tak szybko, sku-
tecznie i trwale zdeprecjonowany jak sentymentalizm. W potocznej świadomo-
ści kojarzy się on przede wszystkim z charakterystyczną konwencją: zbytnią 
czułostkowością, ekshibicjonizmem emocjonalnym i sztuczną modą na prosto-
tę. Zajmuje niepewną i niesamodzielną pozycję epigona oświecenia i prekur-
sora romantyzmu, a w literaturze późniejszych epok pojawia się w charakterze 
(najczęściej ironicznych) stylizacji. Taki stosunek do sentymentalizmu dał się 
zauważyć już pod koniec XVIII wieku. Przyczyną tak szybkiej konwencjonali-
zacji było to, że sentymentalny styl życia stał się powszechnym trendem, przez 
co oderwał się od swych światopoglądowych korzeni. Forma przerosła treść – 
moda na czułostkowość, pasterskie stylizacje i angielskie ogrody przesłoniły 
głęboko humanistyczne treści leżące u podstaw rewolucyjnego nurtu.

Tymczasem zjawiska zachodzące w literaturze rosyjskiej po 1991 roku do-
wodzą, że na przełomie XX i XXI wieku sentymentalne wartości odzyskują 
aktualność, stając się inspiracją dla znaczącego nurtu nazywanego nową szcze-
rością (новая искренность) lub nową sentymentalnością (новая сентимен-
тальность). Określenie specyfiki tej współczesnej sentymentalności wymaga 
jednak zagłębienia się w istotę historycznego sentymentalizmu, przełamania 
konwencjonalnych opinii na jego temat i dostrzeżenia osiągnięć, które wykra-
czają daleko poza ramy czasowe epoki. Związki między osiemnastowieczną 
i nową sentymentalnością dają się zauważyć na wielu płaszczyznach. Popular-
ność zdobywają podobne gatunki – proza epistolarna (por. Daniel Sztajn – pie-
rewodczik [Daniel Sztajn – tłumacz] Ludmiły Ulickiej), dziennik podróży (por. 
Zapiski russkogo putieszestwiennika [Zapiski rosyjskiego podróżnika] Jewgie-
nija Griszkowca1), łzawa komedia (znaczna część dramatów Nikołaja Kolady), 
demonstracyjnie liryczna bezpośrednia poezja (por. tomy poezji Timura Kibiro-

*  E-mail: katarzyna.syska@gmail.com. Autorka wyraża podziękowania Pani dr hab. Kry-
stynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz, prof. UJ, za wnikliwą i krytyczną lekturę tekstu.

1 Tytuł monodramu jest jawnym nawiązaniem do dzieła klasyka rosyjskiego sentymentali-
zmu Nikołaja Karamzina Listy podróżnika rosyjskiego, napisanego w latach 1791–1792.
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wa Intimnaja lirika [Liryka intymna], Santimienty [Sentymenty]). Widoczne są 
nawiązania na poziomie konstrukcji postaci – bohaterowie to kolejne wcielenia 
uformowanego właśnie w sentymentalizmie typu „małego człowieka”, niejedno-
krotnie dzieci (Zima Griszkowca), oraz tematyki – spotkamy tu typowe dla koń-
ca XVIII wieku motywy przeciwstawienia kultury i natury (Medea i jej dzieci 
Ulickiej), dzieciństwa jako prywatnej idylli (Griszkowiec – Kak ja s’ jel sobaku 
[Jak zjadłem psa]), ideał mieszczańskiego życia (Kibirow – Posłanija Lienkie 
[Do Lenki]). Jednak poza wyznacznikami formalnymi uwagę zwraca jeszcze 
jedna cecha, spajająca schyłek XVIII i XX wieku – wyjątkowa rola współczucia 
jako kategorii estetycznej (sposób oddziaływania sztuki) i etycznej (wyznacznik 
moralności).

Historyczny sentymentalizm, wprowadzając kult czucia, za najwyższą jego 
formę uznał współ-czucie, czyli rodzaj emocjonalności nastawiony na drugiego 
człowieka, co zaważyło na temperaturze promowanych uczuć – łagodnych, ele-
gijnych, delikatnych (Kostkiewiczowa 1975: 203–209). Specyfikę sentymentalnej 
emocjonalności bardziej wyrazistą czyni zestawienie z bardziej jeszcze emocjo-
nalnym romantyzmem, który jednak preferował uczucia egotyczne i, w efekcie, 
destrukcyjne. Jean Jacques Rousseau – literacki i światopoglądowy mistrz epoki 
– istotę moralności i przeciwwagę zła upatrywał właśnie we współczuciu:

Jest jeszcze inna zasada, której Hobbes nie zauważył; zasada ta, dana człowiekowi dla 
łagodzenia w pewnych okolicznościach dzikości jego egoizmu, miarkuje zapał, z jakim 
każdy pożąda swego dobra, przez wrodzony wstręt do widoku cierpień swoich bliźnich. 
Sądzę, że nie wpadam tu w żadną sprzeczność, przyznając człowiekowi tę jedyną cnotę 
naturalną […]. Mówię tu o współczuciu. […] Ludzie, przy całej swej moralności, byliby 
potworami, gdyby natura nie obdarzyła ich współczuciem, które przychodzi na pomoc 
rozumowi […] (cyt. za: Schopenhauer 2006: 34).

Pisarze sentymentalni natychmiast zareagowali na poglądy filozofa, kreu-
jąc galerię postaci nie tyle czujących, ile współczujących, i promując to uczucie 
w swoich manifestach. Znamienne wydaje się, że współczujący stosunek do świa-
ta uważany był przez wielu twórców, zarówno polskich, jak i rosyjskich, za wy-
znacznik talentu poetyckiego2. W eseju pt.: Szto nużno awtoru (Co powinien po-
siadać autor)3 nestor rosyjskiego sentymentalizmu Nikołaj Karamzin stwierdził:

2 Por. fragment manifestu poetyckiego Stanisława Staszica: „Czuj twe związki ustawnie 
z tym, co cię otacza. / Z tym warunkiem masz życie […] / Czucia bliźnich najżyw-
sze uczucia w tobie zbudzą; / Kochaj ludzi, cierp, widząc, podobni gdzie cierpią” (cyt. 
za: Kostkiewiczowa 1975: 207). Również Franciszek Karpiński w traktacie O wymowie 
w prozie albo w wierszu, parafrazując poglądy Rousseau, sukces literacki wróżył tylko 
tym, którzy „[…] boleć umiecie; którym nie wstyd i poczciwe czasem łzy wylać; których 
nędza bliźniego, nie oglądając się na nic, na pierwsze zaraz wejrzenie wzrusza; i którzy 
przyjaciołami narodu ludzkiego będąc, tę człowieka cechę, która nas od inszych różni 
zwierząt, w sercu swoim nosicie – politowanie” (cyt. za: Kostkiewiczowa 1975: 208).

3   Tytuły i cytowane fragmenty utworów z języka rosyjskiego – jeśli nie zaznaczono ina-
czej – w tłumaczeniu autorki.
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Chcesz być pisarzem: czytaj historię nieszczęść rodzaju ludzkiego – i jeśli serce twoje 
nie obleje się krwią, odłóż pióro – inaczej pokaże nam ono chłodny mrok twojej duszy 
(Karamzin 2003: 137).

Współczucie stało się niewątpliwą dominantą światopoglądu sentymental-
nego, jednak w rosyjskiej kulturze prawosławno-ludowej już wcześniej zajmo-
wało ono pozycję szczególną. W języku rosyjskim dla wyrażenia tego koncep-
tu używa się następujących słów: sostradanije (współcierpienie), soczuwstwije 
(współczucie), żalost’ (litość), soboleznowanije, sierdobolnost’, uczastije, a samo 
bogactwo określeń świadczy o żywotności pojęcia w rosyjskiej przestrzeni ję-
zykowej. Niezwykłą rolę odgrywa ono w chrześcijańskiej myśli prawosławnej, 
gdzie traktowane jest jako odpowiednik agape – miłosiernej Boskiej miłości, 
natomiast w ruskiej kulturze ludowej żalet’ (współczuć, litować się) często 
oznaczało tyle, co „kochać”4 (Lewontina 2005: 278). Motyw współczucia jako 
najdoskonalszej postaci humanizmu lub miłości pojawiał się u niemal wszyst-
kich klasyków rosyjskich literatury i filozofii, niemniej najgorętszym jego zwo-
lennikiem był niewątpliwie Fiodor Dostojewski, który w usta swojej ulubionej 
postaci – księcia Myszkina, włożył maksymę:

Współcierpienie jest najważniejszym, a może i jedynym prawem istnienia ludzkości (Do-
stojewski 2006: 171).

Dlatego powrót do współczucia w nowej rosyjskiej literaturze można widzieć 
szerzej, jako reaktywację tradycyjnych dla przedrewolucyjnej kultury rosyjskiej 
wartości.

W dziedzinie estetyki współczucie / litość na trwałe zaistniały dzięki Arysto-
telesowi, który w swojej Poetyce uznał je (obok trwogi) za strukturalny składnik 
tragedii, prowadzący do przeżycia katharsis. Litość miało w widzu wzbudzić 
nieszczęście będące skutkiem tragicznego zbłądzenia (hamartia) człowieka nie-
winnego, trwogę zaś – nieszczęście człowieka podobnego do nas (Arystoteles 
1983: 35). Rozważania o estetycznej naturze współczucia / litości należały jed-
nak zazwyczaj do obszaru badań poetyki tekstu lub mechanizmów percepcji 
dzieła, a nie praktyki twórczej. Wynika to zapewne z tego, że, zgodnie z teorią 
Arystotelesa, przeżycie katharsis przez litość i trwogę nie mogło stać się tema-
tem lub przedmiotem przedstawienia tragedii. Powinno być ono niejako funkcją, 
wpisaną w strukturę tragedii i wynikającą z samego układu zdarzeń (Arystote-
les 1983: 39).

Tymczasem w wielu sztukach Nikołaja Kolady, często zaliczanego przez 
krytyków literackich do przedstawicieli nurtu neosentymentalnego, dokonuje 
się ciekawa transformacja Arystotelesowskiej koncepcji – katharsis przez li-

4 Tytułowy Idiota Dostojewskiego bezpośrednio stwierdza istnienie dwóch przeciwstaw-
nych rodzajów miłości, wyjaśniając Rogożynowi rodzaj swoich uczuć wobec Nastasji 
Filipowny: „Przecież wytłumaczyłem ci już kiedyś, że kocham ją nie miłością, tylko 
litością. Myślę, że nazywam to prawidłowo” (Dostojewski 2006: 155).
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tość przybiera strukturę dwupoziomową, staje się udziałem nie tylko czytelni-
ka / widza, lecz samych postaci dramatu. Oczyszczająca sytuacja wzajemnego 
współczucia, jaka wytwarza się między bohaterami, stanowi kulminację akcji 
dramatycznej. W tej przestrzeni podwójnego współodczuwania widz-czytelnik 
zostaje zaproszony do przeżywania współczującego stanu bohaterów. Tego typu 
strategię twórczą można odczytywać w kluczu postmodernistycznego obnaże-
nia chwytu literackiego, jednak niezaprzeczalny liryzm tekstów Kolady każe 
szukać innych jej źródeł. Analiza takich dramatów jak Perski bez (Persidskaja 
sireń), Nudziarz (Zanuda), Królowa nocy (Carica noczi) czy Martwa królewna 
(Miortwaja cariewna) pozwala dostrzec w działaniach postaci wyraźne cechy 
rytuału, co zresztą odsyła do rozpowszechnionych hipotez o obrzędowych ko-
rzeniach katharsis (Thompson 1956: 381–392).

Przyjrzymy się temu mechanizmowi na przykładzie sztuk Królowa nocy 
i Martwa królewna, gdzie „rozgrywana” między postaciami litość została wpi-
sana w ramy obrzędów pogrzebowych.

Jeśli litość / współczucie rozumiemy jako emocjonalną solidarność z kimś, 
kogo dotyka nieszczęście, lub z sobą samym-nieszczęśliwym, to już sam fakt 
śmiertelności człowieka może stać się powodem powszechnej ogólnoludzkiej 
litości nad naszą naturą5. Charakterystyczne wydaje się, że sam autor – Niko-
łaj Kolada, boleśnie przeżywa nieuchronną śmiertelność człowieka i wewnętrz-
nie buntuje się przeciwko niej. Echo płonnych nadziei na życie wieczne na zie-
mi znajdujemy w wielu jego dramatach (Nudziarz, Papugaj i wieniki [Papuga 
i miotły]). Egzystencjalny strach przed śmiercią prowadzi do tego, że niektóre 
z Koladowskich postaci postrzegają się wzajemnie nie jako obecnie żyjący, ale 
jako ci, którzy nieuchronnie muszą umrzeć, a wynikająca z tej sytuacji egzy-
stencjalna litość służy im do oswojenia owej koszmarnej myśli. Dlatego urzą-
dzają sobie swoiste próby generalne śmierci lub pogrzebu.

Królowa nocy – jeden z najbardziej niejednoznacznych tekstów uralskiego dra-
maturga, jest pełen symbolicznych rekwizytów i onirycznych scen. W tej krótkiej 
jednoaktówce mieszczą się dwa plany zdarzeń – fantastyczny i realny, choć grani-
ce między nimi są dość płynne. Postaci – Staruszek i Chłopak, reprezentują dwa 
skrajnie odmienne światy. Chłopak to cyniczny opryszek, który właśnie obrabo-
wał bank, a Staruszek – samotny emeryt hodujący kaktusy. Staruszek zaczepia 
Chłopaka na ulicy i zaprasza go do swojego mieszkania jako świadka otwarcia 
walizki z osobistymi rzeczami zmarłej sąsiadki6. Śmierć jest tu wszechobecna. 
W planie realnym pojawia się w nekrologach, które Staruszek czyta w gazecie:

5 Kolada jawi się tu jako spadkobierca oryginalnej myśli rosyjskiego filozofa końca XIX 
wieku Nikołaja Fiodorowa, którego bunt wobec śmiertelności wyrażał się w nadziei, iż 
postęp naukowo-techniczny doprowadzi do przedłużenia ludzkiego życia, a w efekcie do 
pokonania śmiertelnej natury, i na ten cel powinny być ukierunkowane wysiłki ludzkości.

6  W dramatach Kolady zawiązaniu akcji często służy drobny rekwizyt, który staje się pre-
tekstem do spotkania. Postaci są na tyle samotne, odwykłe od obcowania z ludźmi i po-
zbawione podstawowych więzi, że muszą uciekać się do intryg, żeby nawiązać z kimś 
kontakt.
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Jakaś stara gazeta z nekrologami, zawijała w nią listy, od razu mnóstwo nekrologów: 
zmarł Czirikow, zmarł Szaburow, zmarł Miasnikow, cała rodzina Czerepanowych zginęła 
w wypadku samochodowym, ilu ludzi zginęło, stara gazeta, tak dużo ludzi umarło, a my 
nawet nie zauważyliśmy…7.

Potem motyw śmierci staje się bardziej osobisty – Staruszek wspomina odej-
ście swojej matki. Główny rekwizyt, wokół którego zawiązuje się akcja, rów-
nież jest własnością nieboszczki – w tej czarnej walizce znajdują się przedmio-
ty przypominające o śmierci: książeczka pracownicza, zaświadczenia o zgonie 
męża, ojca, matki, córki, syna oraz urna z prochami męża. W planie fantastycz-
nym: niewinny kaktus o nazwie królowa nocy, stojący na podłodze w poko-
ju Staruszka, okazuje się dziwną rośliną, która rozkwita tylko raz – w chwili 
śmierci jej właściciela.

Akcja dramatyczna prowadzi do inicjacji całkowicie skupionego na doczes-
ności wulgarnego młodego człowieka w misterium śmierci poprzez obrzęd sym-
bolicznego pochówku nieznajomej staruszki.

Warto zwrócić uwagę, że między obrzędami pogrzebowymi i emocją współ-
czucia istnieje nierozerwalny związek: z jednej strony odczuwamy żal z powodu 
czyjeś śmierci, z drugiej – żal ten jest on podszyty współczuciem wobec sa-
mych siebie, ponieważ przypomina nam o naszym własnym nieuchronnym koń-
cu. Emocjonalną bliskość między zmarłym a uczestnikami obrzędów doskonale 
oddaje tradycja prawosławna, w której nabożeństwo nad ciałem nieboszczyka 
(otpiewanije) rozumiane jest jako moment pełnego z nim zjednoczenia:

Jest to modlitwa za zmarłego – dosłownie zamiast niego; kiedy żywi tymczasowo oddają 
umarłemu swoje usta, uczucia, swoją życiową energię8.

Spotkanie postaci w planie realnym zasadza się na kontraście i zupełnej obco-
ści między nimi. Chłopak nie rozumie, po co Staruszek chce otworzyć walizkę 
zmarłej i dlaczego ma do niej tak nabożny stosunek. Dlatego przedrzeźnia go, 
wulgaryzując jego wypowiedzi i zamiary:

Dziadku, śmieszy mnie twoja naiwność. Weź stamtąd pieniądze, kup loda albo gumę do 
żucia, albo film pornograficzny – na co ci starczy, a resztę – wyrzuć na wysypisko. […]
Albo porozkładaj po mieszkaniu te graty […] i rozkoszuj się, rozczulaj i płacz.

Akcja mistyczno-rytualna rozpoczyna się, kiedy Staruszek przebiera się 
w ubrania zmarłej kobiety i nawiązując w ten sposób kontakt z jej życiem, uczu-
ciami, wspomnieniami, symbolicznie się w nią przemienia. Jednocześnie staje 
się szamanem odprawiającym nabożeństwo pochówku swojej sąsiadki i angażu-
je zdziwionego Chłopaka w swoje magiczne czynności.

7 Wszystkie cytaty z dramatu Królowa nocy pochodzą z jego elektronicznej wersji za-
mieszczonej na oficjalnej stronie dramaturga: http://kolyada.ur.ru/plays/1996/08/tsaritsa-
nochi/ (11.01.2010).

8 Na podstawie prawosławnego pisma „Żurnał Moskowskoj Patriarchii” 1991, nr 6, s. 79, 
www.ritual1.narod.ru/patriarh.htm (8.01.2010).
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Staruszek włożył sukienkę, perukę, naszyjnik, wziął wachlarz, potrząsnął nad głową li-
stami i obsypał się nimi, przystawił do ucha muszelkę, słucha. Uśmiecha się.

Pierwszym krokiem ku zjednoczeniu obcych i wrogich sobie postaci staje się 
wspólne pełzanie po podłodze, żeby pozbierać i nawlec na nową nitkę naszyj-
nik zmarłej – symboliczna próba odnowienia jej życia. Płacz Staruszka, gdy 
Chłopak niechcący rozerwał naszyjnik, jest więc wyrazem żalu nad przerwa-
nym życiem. Moment inicjacji Chłopaka w tajemnicę życia i śmierci kobiety 
przypomina seans spirytystyczny – za oknem szaleje burza, a Staruszek-kapłan 
wkłada na palec młodego człowieka pierścień z kamieniem, który wyjął z wa-
lizki, i przystawia do jego ucha muszelkę, co wywołuje u niego ciąg onirycz-
nych wspomnień. W tym transie młodzieniec odkrywa, że ma wiele wspólnego 
z martwą staruszką i żywym Staruszkiem:

Kiedy byłem dzieckiem, zbierałem szkiełka, takie jak to od weselnego talerza, jej we-
selnego talerza, idziesz ulicą i jeśli nie wdepczesz w błoto, to znajdziesz szkło, szkiełko 
z kwiatuszkiem, możesz je zbliżyć do oczu i patrzeć. […] Cukierki „Kukułka”, mama dała 
mi kilogram na urodziny.

Przypomina sobie, że u niego w domu, tak jak u Staruszka, były kaktusy i że 
najbardziej podobała mu się królowa nocy – kwiat śmierci. Przedmioty z walizki 
zmarłej sąsiadki jednoczą Staruszka i Chłopaka (w wyjściowej sytuacji osoby 
skrajnie różne, pozostające wręcz we wzajemnej wrogości) oraz przedstawiciel-
kę zaświatów. Uświadomienie sobie wspólnoty doświadczeń życiowych zbliża 
uczestników rytuału, a dotknięcie życia i śmierci innego człowieka pozwala zro-
zumieć własne życie i stosunek do śmierci.

Kulminacją akcji fantastycznej staje się symboliczny pogrzeb męża starusz-
ki, którego prochy znajdowały się w walizce. Chłopak chce poznać, jaka jest 
śmierć – dotknąć ludzkiego popiołu – z przyzwolenia Staruszka-szamana wy-
sypuje prochy do doniczki królowej nocy, zwracając zmarłego ziemi i śmierci. 
Zaraz po tym młody człowiek wraca do rzeczywistości i widzi Staruszka, który 
sporządza protokół otwarcia cudzej walizki i spis znalezionych tam rzeczy i ra-
cjonalnie objaśnia Chłopakowi przyczynę jego dziwnego samopoczucia:

Zamyślił się pan. […] Jasne, każdemu nieprzyjemnie byłoby nagle dotknąć śmierci. Po-
wiem otwarcie – arcynieprzyjemnie. Pan sobie szedł w swoją stronę, załatwiać swoje 
sprawy, a ja pana tu zaciągnąłem, wciągnąłem w tę przykrą sprawę i zrobiło się panu nie-
przyjemnie. Co robić. Wszyscy byliśmy mali, a potem dorośliśmy, zaczęliśmy chorować 
i umierać […]. Tak, to była dla mnie obca kobieta. Dla pana też. A szkoda jej. Samotna. 
Tyle świadectw zgonu, wszyscy odeszli. Proszę tu podpisać9.

W finale obaj bohaterowie leżą na podłodze i płaczą. Być może są to oczysz-
czające, współczujące łzy, wywołane rytualnym doświadczeniem życia i śmierci 

9 Warto zwrócić uwagę, że wyrażenia: „szkoda jej, żal mi ciebie”, w języku rosyjskim 
mają bezpośredni etymologiczny związek ze słowem „litość” (жалость; жалко ее; я 
тебя жалею), oznaczając czynną postawę współczucia (por. Zalizniak 2005: 205–225).
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drugiego człowieka, a może wyraz nieoswojonego jednak strachu przed śmier-
cią, której rychłe nadejście zapowiada rozkwitająca królowa nocy.

Mechanizm wywoływania współczucia w świecie postaci Kolady wymaga 
pretekstu, rekwizytu – tu oglądanie przedmiotów należących do zmarłej kobiety 
stanowi sztuczne zanurzenie się w czyimś życiu, co jednak wywołuje praw-
dziwe uczucia i prowadzi do egzystencjalnej refleksji. I choć rytuały te wyda-
ją się dziwaczne, zdradzają rozpaczliwą potrzebę „marginalnych”10 bohaterów 
kontaktu z drugim człowiekiem – jego życiem lub śmiercią. Jednak w swojej 
duchowej samotności na tyle oduczyli się w naturalny sposób nawiązywać kon-
takty, że muszą to robić za pomocą chwytów, wykorzystując rytualne fetysze, 
jak walizka z osobistymi rzeczami czy cudze listy11.

Podobny motyw znajdujemy w najbardziej chyba znanej sztuce dramaturga 
– Martwa królewna. Para bohaterów – Rimma, trudniąca się zabijaniem bez-
domnych zwierząt, i Maksym urządzają próbę pogrzebu, który faktycznie nie-
długo się odbędzie. Rimma postanowiła popełnić samobójstwo i prosi Maksy-
ma, w którym jest bez wzajemności zakochana, żeby opowiedział, jak wyobraża 
sobie ten rytuał. On, acz początkowo niechętnie i niezdarnie, próbuje to zrobić, 
wiedząc, że to kobieta dziwaczna i zupełnie samotna, więc najpewniej nikt nie 
przyjdzie „zapłakać” nad jej grobem.

W trumnie leży Rimma. Leży w błyszczącej sukni… złożyła ręce. Wszyscy stoją. Wszy-
scy milczą. Nikt nie płacze […]. (Kolada 2005: 301).

Jednak nagle, ku własnemu zdziwieniu, w przypływie autentycznej litości 
tworzy wzruszającą wizję pogrzebu bohaterki, która wydaje jej się najpiękniej-
szym momentem w porównaniu z nędznym życiem.

Mama stoi przy trumnie, głaszcze cię po policzku, głaszcze i ciągle zawodzi: „Moja Rim-
meczka, włoski ma takie gęste, czarne, lśniące…”. Bez przerwy beczy […]. A ty na gło-
wie, przy skroni masz czerwoną szramę. Zamknęłaś oczy. Na twarzy nie widać uśmie-
chu. Tylko złość. Wszyscy stoją. Jest bardzo zimno. Stoją w płaszczach. Styczeń. Właśnie 
przyszedłem. Wszystkich rozepchnąłem. Położyłem ci na brzuchu – cztery białe kwiaty 
[…]. Ja też będę cię wspominał… Kiedy zobaczę na ulicy bezdomnego psa albo wylinia-
łego kota, to od razu sobie przypomnę. Nie dlatego, że zabiłaś ich tysiące, ale dlatego, że 
oczy mają identyczne jak ty… (Kolada 2005: 302).

Mężczyzna jest wstrząśnięty własną uczuciowością. Dopiero świadomość, 
że Rimma popełni samobójstwo, i próba generalna pogrzebu kobiety wywołu-
ją w Maksymie na tyle silną emocję współczucia, że po raz pierwszy zauważa 
w bohaterce człowieka, więcej nawet – osobę, która nie jest mu całkiem obojętna.

10 O pojęciu marginalności bohaterów Kolady por. Leiderman 1997.
11 Wykradanie ze skrytki pocztowej i czytanie listów obcych kobiet odpowiadających na 

ogłoszenia matrymonialne staje się źródłem współczujących wzruszeń dla bohatera sztu-
ki Perski bez (Persidskaja sireń).
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Rimma: […] Dzięki ci. Będziesz mnie żałował, prawda?
Maksym: Będę, na pewno… Byłaś przecież człowiekiem… Nie karaluchem… (Kolada 
2005: 303).

Martwa królewna przyjmuje tę ostatnią litość z ogromną wdzięcznością.
Dla Nikołaja Kolady śmiertelność człowieka staje się kolejnym (obok nędzy 

duchowej i materialnej, samotności), jeśli nie podstawowym źródłem współczu-
cia. Czyż nieuchronna śmierć to nie wystarczający powód, żeby się nad człowie-
kiem litować? W jednym z wywiadów dramaturg oświadczył:

Wokół mnie codziennie chodzą bohaterowie moich sztuk. Owszem, są prowincjuszami, 
i co z tego? To dobrzy ludzie, bardzo ich kocham i lituję się nad nimi. Może zresztą lituję 
się nad sobą samym. Dlaczego? Dlatego, że wszystkich nas […] czeka niestety jeden i ten 
sam koniec. Jednakowy dla wszystkich (Kolada 2005: 16).

A w marginalnym świecie Koladowskich postaci ostatnia przedśmiertna li-
tość, wyzwalana między postaciami za pomocą prywatnych rytuałów, jest czę-
sto jedynym ciepłym, ludzkim uczuciem, jakiego dane im było doświadczyć.
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Nikolay Kolyada’s Plays. A Mystery of Compassion

SU M M A RY

Nikolai Kolyada – one of the most popular contemporary playwrights, both in Russia and 
abroad – is often rated by the critics among new-sentimental authors. A trend called “new 
sentimentality” or “new sincerity” seems to be one of the most essential phenomena in con-
temporary Russian literature, although its characteristics and relationship to historical sen-
timentalism are quite ambivalent and need further investigation. However, something that 
apparently combines eighteenth and twenty-first century sentimentalities is a special role 
of compassion, both in terms of ethics (i.e. morality) and aesthetics (influence on aesthetic 
perception).
In this article I analyze the role of compassion in two selected plays of Nikolai Kolyada: The 
Queen of the Night and A Tale about the Dead Tsarina. In comparison with Kolyada’s artistic 
performance, the theory of catharsis (first introduced by Aristotle in Poetics) gets an inter-
esting interpretation. It becomes not only a function of a well-written tragedy, guarantying 
the audience’s experience of catharsis, but also an internal element of the plot. In this view, 
compassion creates a base for relationships between characters who arrange rituals, eventu-
ally resulting in their experience of mercy.
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