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Nowa tożsamość kulturowa Wiery Pawłowny 
w powieści M. Czernyszewskiego Co robić?

Wiera Pawłowna Rozalska z powieści Co robić? Z opowiadań o nowych ludziach 
(ros. Что делать? Из рассказов о новых людях, 1883) Mikołaja Czernyszewskiego 
(1828–1889) jest uważana przez większość badaczy za przykład dziewiętnasto-
wiecznej emancypantki rosyjskiej1. Świadczy o tym jej sposób myślenia, świado-
mość nowego człowieka oraz podejmowane przez nią prospołeczne inicjaty-
wy w duchu dziewiętnastowiecznego socjalizmu. Jej niezależność od mężczyzn 
w zakresie formułowania własnych poglądów oraz skuteczne działanie w sferze 
społecznej powodują, że stanowi ona zupełnie nowy typ bohaterki literackiej. 
W przeciwieństwie do Anny Kareniny – emancypantki w sferze kulturowej – nie 
ponosi klęski, gdyż nie przeżywa rozterek moralnych charakteryzujących boha-
terkę Lwa Tołstoja, ani nie jest „zakładnikiem” (w sensie obyczajowym) swojej 
epoki. Trzeba podkreślić, że w większości analiz poświęconych powieści Czerny-
szewskiego dominuje ukierunkowanie na opis poszczególnych dokonań Wiery 
Pawłowny, nieuwzględniające problemu świadomości i tożsamości bohaterki2. 

Tymczasem świadomość kształtująca tożsamość – w tym wypadku nowych 
ludzi – jest czynnikiem sine qua non emancypacyjnych zachowań i działań Wiery 
Pawłowny. Stąd podjęcie tematu ujętego w tytule wydaje się w pełni uzasad-
nione. Ponadto należy dodać, że problem tożsamości zajmuje istotne miejsce 
w badaniach rosjoznawczych, gdyż stanowi jeden z głównych wątków kultury 
rosyjskiej3. Dotyczy on głównie charakterystycznej dla niej opozycji indywidu-
alność – wspólnotowość, widocznej w opozycyjnych systemach fi lozofi cznych: 
słowianofi lstwie i okcydentalizmie oraz ich późniejszych kontynuacjach4. Dwu-
dziestowieczną konsekwencją załamania się dziewiętnastowiecznych tendencji 
indywidualistycznych i wspólnotowych było pojawienie się na gruncie komu-
nistycznej ideologii idei nowego człowieka – człowieka radzieckiego, homo so-

1 Łac. emancipatio – „uwolnienie się”. Szerzej na ten temat zob. K. Ślęczka, Feminizm: ideologie i koncepcje 
współczesnego feminizmu, Katowice 1999.

2 Tę kwestię pomija np. Я. Трохимяк, Николай Гаврилович Чернышевский 1828–1889, Минск 2003; 
G. Przebinda, Mikołaj Czernyszewski. Późny wnuk Oświecenia, Katowice 1996.

3 Zob. np. M. Abassy, Od dekabryzmu do nihilizmu. Rosyjska inteligencja w wieku XIX a procesy indywiduali-
zacji [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, praca zbiorowa, red. K. Duda, t. II, Kraków 2008, s. 71–80.

4 Zob. też: A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktury i przemiany rosyjskiego słowianofi lstwa, War-
szawa 2002.
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vieticusa, jako swoistej utopijnej antropologii komunistycznej5. Jej zapowiedzią, 
pierwotną wersją była koncepcja nowych ludzi, przedstawiona w powieści Co 
robić? Fundamentalne znaczenie dla tej koncepcji – a także dla jej komunistycz-
nej wersji – ma świadomość, samoświadomość i tożsamość nowego człowieka. 
Dlatego najbardziej odpowiednią metodą badawczą do ich opisu wydaje się 
metoda antropologiczno-kulturowa, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu 
aksjologicznego.
Świadomość powoduje, że otaczający podmiot (osobę) świat (jako taki) nie 

jest wobec niej obojętny. Jego przeobrażanie może się stać celem jednostki lub 
źródłem istotnych dla niej wartości. Ten charakterystyczny dla człowieka sto-
sunek do świata dostrzegł jako szczególny relatywizm Józef  Tischner (1931–
2000), pisząc: „Świadomość sprawia, że nasz stosunek do świata jest szczegól-
ny. Dzięki niej świat zewnętrzny nie istnieje tylko «sam w sobie», lecz istnieje 
także «dla mnie». Także ja sam nie jestem już tylko «bytem w sobie», lecz także 
«bytem dla siebie»”6. Rozróżnienia te są istotne w opisie i analizie świadomości 
Wiery Pawłowny jako nowego człowieka. Bohaterka zmienia bowiem równo-
wagę w relacji człowieka do świata i do samego siebie, zmniejszając w niej rolę 
tego, co obiektywne w świecie – samo w sobie, poddając je kontroli jednostki.

Powieść, podobnie jak inne utwory Czernyszewskiego7, stanowi odzwier-
ciedlenie jego biografi i8 i rozwoju ideowego pod wpływem fi lozofi i materiali-
stycznej Ludwika Feuerbacha (1804–1872).

Feuerbach – jak podkreśla Andrzej Walicki – krytykował teologię i fi lozofi ę idealistyczną – 
zwłaszcza fi lozofi ę Hegla – z pozycji „antropologizmu”. Właściwości przypisywane Bogu, 
Duchowi Absolutnemu, Rozumowi są w istocie rzeczy właściwościami człowieka. Negacja 
Boga, Rozumu, Ducha, jest zatem afi rmacją człowieka, człowieka z krwi i kości, realnej, 
indywidualnej jednostki ludzkiej9.

Pisarz, pod wpływem idei lansowanych przez niemieckiego fi lozofa, wykreował 
własną koncepcję światopoglądową, określaną jako materializm antropologicz-
ny. Podporządkował jej przede wszystkim kategorię estetyki (piękna) w sztuce. 
Podstawę kanonu piękna w jego ujęciu wyznaczał pełen sił witalnych, rozwinię-

5 Zob. też: L. Suchanek, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowie-
wa, Kraków 1999. 

6 J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1975, s. 208.
7 N.G. Czernyszewski ma w swoim dorobku również inne „dydaktyczno-fi lozofi czne” prace, jak np. 

Praca i kapitał (Труд и капитал, 1859); O sztuce (Об искусcтве, 1853); Zasada antropologiczna w fi lozofi i (Антро-
пологический принцип в философии, 1860); Stosunek sztuki do rzeczywistości (Эстетические отношения искусства 
к действительности, 1860) czy Listy bez adresu (Письма без адреса, 1862). Zob. też: Н.Г. Чернышевский, 
Полное собрание сочинений в 10-ти томах, Санкт-Петербург 1905–1906.

8 Literacką biografi ę N.G. Czernyszewskiego stanowi powieść Prolog (ros. Пролог, 1865–1870), którą 
napisał podczas zesłania w Kraju Zabajkalskim.

9 A. Walicki, Materializm antropologiczny Mikołaja Czernyszewskiego [w:] idem, Idea wolności u myślicieli rosyj-
skich, Kraków 2000, s. 209. Zob. też: R. Panasiuk, Feuerbach, Warszawa 1981.
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ty fi zycznie i intelektualnie człowiek, ze zindywidualizowaną osobowością. Taki 
sam kanon propagowała sztuka (rzeźba) starożytnej Grecji w okresie helleni-
stycznym (336–330 p.n.e.), gdzie oprócz walorów fi zycznych modelowy czło-
wiek powinien się odznaczać wszechstronnym rozwojem intelektualnym i kul-
turą osobistą. Podobną teorię głosił Fryderyk Nietzsche (1844–1900), którego 
antropologizm zakładał istnienie wszechstronnie rozwiniętego, amoralnego 
człowieka (niem. Übermensch), osadzonego w centrum świata przyrody. Mode-
lowy rozwój miał polegać jedynie (tu różnica!) na kształtowaniu siły fi zycznej 
oraz narzucaniu swojej woli i poglądów słabszym fi zycznie jednostkom. Prze-
moc stawała się podstawowym wyznacznikiem „obiektywnej” prawdy i racji 
tego, kto jej używał.

Do podstawowych wyznaczników materializmu antropologicznego Czer-
nyszewskiego należy zaliczyć antropocentryzm, relatywizm moralny i ateizm 
oraz przydatność społeczną poszczególnych osób. Ta ostatnia decydowała 
o ich wartości i zajmowanym miejscu w społeczeństwie rosyjskim. Zgodnie 
z fi lozofi ą Czernyszewskiego człowiek pozbawiony odniesień do wartości du-
chowych i metafi zycznych miał bezrefl eksyjnie kreować nową rzeczywistość, 
a jakiekolwiek wątpliwości natury etycznej mogły mu w tym tylko przeszkadzać 
i odwodzić od głównego celu. Jak zauważa Małgorzata Abassy:

Wizja człowieka i świata po raz pierwszy została przedstawiona przez Czernyszewskiego 
na łamach „Sowriemiennika” w roku 1860 w artykule Zasada antropologiczna w fi lozofi i. Była 
to wizja całkowicie naturalistyczna: człowiek – twierdził autor – jest częścią świata orga-
nicznego, materialnego i podlega takim samym procesom biologicznym jak reszta świata 
roślin i zwierząt. Człowiek, jako istota rozumna dążąca do zaspokojenia własnych prag-
nień, chce się uwolnić od ograniczeń zewnętrznych, narzuconych przez religię i państwo 
samodzierżawne. W koncepcji antropologicznej Czernyszewski odrzucał zasady religijne 
i idealistyczne pojmowanie człowieka. Myśliciel zanegował teorię o dwoistości ludzkiej na-
tury: człowiek to istota biologiczna, a nie – duchowa. Ten aspekt myśli Czernyszewskiego 
nie tylko ograniczał sens życia i celowość działań do sfery ziemskiej, materialnej, lecz także 
w wyraźny sposób wskazywał na rozgraniczenie inteligencji społecznie „użytecznej” od 
myślicieli religijnych. Powiązanie postępu z dobrobytem materialnym ukształtowało hierar-
chię wartości w taki sposób, że na jej szczycie znalazła się „użyteczność”. Składając zło na 
karb charakteru instytucji państwowych, które pomijają w swojej strukturze organizacyjnej 
kategorię użyteczności, Czernyszewski zwalniał jednostkę z moralnej odpowiedzialności za 
podejmowane działania10.

Postulaty pisarza były na tyle nośnymi ideami, że odniósł się do nich w swo-
jej twórczości Fiodor Dostojewski (1821–1881), kreując postać paradoksalisty 
w Notatkach z podziemia, który zadaje ważne pytanie nie tylko o granice ludzkiej 
wolności, ale też o zasadność bezwzględnego przedkładania interesu społecz-

10 M. Abassy, Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfi kacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej, 
Kraków 2008, s. 89–90.
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nego – dobra ogółu – nad życie ludzkie oraz zasadność formułowania koncep-
cji rozumnego egoizmu.

Radykalizm poglądów Czernyszewskiego spowodował, że powoływali się 
na niego w swoich pracach teoretycy marksistowscy, uzasadniając w ten sposób 
ciągłość doktrynalną marksizmu–leninizmu.

Poglądy fi lozofi czne Mikołaja Czernyszewskiego były przedmiotem wielu interpretacji 
w literaturze marksistowskiej. Interpretacje te znacznie różnią się od siebie, różnice jed-
nak zachodzą raczej w ocenach niż w sposobie widzenia całokształtu problematyki. Różnie 
oceniane bywa znaczenie Hegla i Feuerbacha w rozwoju ideowym Czernyszewskiego; w za-
leżności od poglądów badacza na stopień bliskości autora Zasady antropologicznej do materiali-
zmu marksowskiego różne elementy jego fi lozofi i są wysuwane na plan pierwszy. Ogromna 
większość badaczy przyjmuje milcząco lub jawnie założenie głoszące, że ważny jest przede 
wszystkim walor teoretyczny poglądów Czernyszewskiego, zwłaszcza zaś wszystko to, co 
w ten czy inny sposób charakteryzuje ich relację do materializmu dialektycznego i histo-
rycznego11.

Grzegorz Przebinda zauważa jednak, że ideowość Czernyszewskiego była 
w różnych okresach historycznych kwestionowana przez uczonych rosyjskich.

Większość sowieckich badaczy z lat 40. i 50. przedstawiała ideologię Czernyszewskiego sta-
tycznie – z ich prac wynikało, że demokrata – raznoczyniec już w kolebce stał się przed-
-Marksowskim rewolucjonistą i takim pozostał do końca swych dni. W latach 60. i 70. ten 
„statyczny” pogląd o wiecznym rewolucjonizmie Czernyszewskiego został słusznie skrytyko-
wany. Jednakże badacze następnego pokolenia wpadli z kolei w pułapkę „dynamizmu”. Wte-
dy wolno było już pisać, że Czernyszewski nigdy nie doszedł do marksizmu, a także, iż nie we 
wszystkich okresach swojego życia był zwolennikiem chłopskiej rewolucji. Konsekwentnie 
tedy starano się opisać dynamicznie różne etapy oświecicielskiej działalności Czernyszew-
skiego – zawsze jednak uważano, iż w okresie tzw. sytuacji rewolucyjnej 1859–1861 Czerny-
szewski „dojrzał” do idei socjalnej rewolucji i pozostał jej głosicielem do końca swych dni12.

Do badaczy spuścizny pisarza należał m.in. teoretyk ruchu marksistowskie-
go, Georgij Plechanow (1856–1918)13, który w roku 1883 założył w Genewie 
pierwszą grupę marksistowską „Wyzwolenie Pracy” (ros. Освобождение труда). 
Uzupełnieniem powyższych uwag na temat znaczenia myśli Czernyszewskiego 
może być informacja, że oprócz doktryny fi lozofi cznej stworzył on szereg kon-
cepcji gospodarczych14.

Główni bohaterowie literaccy powieści Co robić? wywodzą się, podobnie jak 
jej autor, z warstwy raznoczyńców – rewolucyjnych demokratów o poglądach 
socjalistycznych15. Była to specyfi czna grupa społeczna, ukształtowana w Rosji 

11 A. Walicki, Materializm antropologiczny Mikołaja Czernyszewskiego, s. 207.
12 G. Przebinda, Mikołaj Czernyszewski..., s. 13.
13 Zob. też: R. Światło, Plechanow, Warszawa 1979.
14 Zob. też: M. Czernyszewski, Wybór pism ekonomicznych, tłum. pol. J. Maliniak, Warszawa 1956.
15 Zob. też uwagi A. Walickiego do pochodzenia społecznego pisarza, zawarte w: A. Walicki, Zarys 

myśli rosyjskiej od Oświecenia do renesansu fi lozofi czno-religijnego, Kraków 2005, s. 278–279.
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w drugiej połowie XIX wieku, która uzyskała z czasem znaczącą siłę politycz-
ną. Wyznacznikiem jej działania był przede wszystkim pragmatyzm oraz prag-
nienie (chociażby częściowej) demokratyzacji Rosji. Z ich grona wywodzili się 
„zawodowi” rewolucjoniści – narodnicy oraz socjaliści. Ze względu na swoje 
przekonania zarówno jedni, jak i drudzy byli konsekwentnie zwalczani przez 
władze carskie, co często kończyło się dla nich karą śmierci, więzieniem lub 
długoletnim zesłaniem (katorgą)16.

Raznoczyńcy, lub ludzie „różnych rang”, byli amorfi czną, półofi cjalną kategorią, usytuowa-
ną gdzieś między stanem kupieckim a chłopskim. Zaliczali się do niej niżsi urzędnicy, niż-
sze duchowieństwo oraz słabo wykształceni prowincjonalni nauczyciele i lekarze, głównie 
felczerzy. Wszyscy oni – przychodząc z całym bagażem poglądów i wyznawanych wartości 
– wszczepili w kręgi inteligenckie specyfi czną atmosferę i obyczajowość, jakie cechowały 
środowiska, z których pochodzili17.

Raznoczyńcy swoje poglądy polityczne kierowali przede wszystkim do chło-
pów pańszczyźnianych, ale odnosili się też z sympatią (podobnie jak sam Czerny-
szewski) do idei powstania styczniowego na ziemiach polskich (1863). Postulowali 
między innymi przyznanie Królestwu Polskiemu szerokiej autonomii w ramach 
Imperium Rosyjskiego, co z punktu widzenia interesów rosyjskich było nie do 
zaakceptowania. Autorowi powieści Co robić? zależało na przykład na tym, aby 
jego twórczość (m.in. wymieniona powieść) dotarła także do polskich zesłańców, 
co nastąpiło około 1864 roku. „Из корреспонденции – pisze Trochimiak – со-
хранившейся в архивах полиции, следует, что первые попытки знакомства 
польских читателей с романом Чернышевского Что делать? предприняли 
польские ссыльные”18. Kolportaż powieści Co robić? ze względu na zawarte w niej 
rewolucyjne i nihilistyczne treści był zabroniony, mimo to krążyła ona w nielegal-
nych odpisach. Pełniła podobną rolę ideologiczną jak prace Michaiła Bakunina 
(1814–1876) Rewolucyjny katechizm (Революционный катехизис, 1866) oraz Państwo-
wość i anarchia (Государство и анархия, 1873) czy Katechizm rewolucjonisty (Катехизис 
революционера, 1869) Siergieja Nieczajewa (1847–1882). Ten sam autor zauważa:

Одним из найболее популярных произведений Чернышевского был роман Что 
делать?, который одни называли евангелием революционеров, а другие – кодексом 
нигилистов, являвшийся предметом поисков, поводом для арестов и отягощающим 
обстоятельством в политических процессах19.

16 Podobne problemy z władzami carskimi miał F.M. Dostojewski, kiedy został skazany na karę śmierci 
(1849) za udział w nielegalnym kółku Pietraszewców, założonym przez M.W. Butaszewicza-Pietraszew-
skiego (1821–1866). Karę śmierci zamieniono pisarzowi na karę katorgi, którą zakończył w 1859 roku.

17 M. Smoleń, Rosyjska inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku, Kraków 2010,
s. 72. Zob. też np. L. Bazylow, Polityka wewnętrzna caratu i ruchy społeczne w Rosji na początku XX wieku, War-
szawa 1966; M. Wawrykowa, Rewolucyjne narodnictwo w latach 70. XIX w., Warszawa 1963.

18 Я. Трохимяк, Николай Гаврилович Чернышевский 1828–1889, Минск 2003, s. 60.
19 Ibidem, s. 60.
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Chociaż organy cenzorskie dopatrywały się w analizowanej powieści tylko 
wątków rewolucyjnych, wydaje się oczywiste, że pisarz starał się za pośredni-
ctwem tekstu literackiego przekazać także inne treści ideowe, jak np. problem 
emancypacji kobiet, nowoczesnych form rozwoju gospodarczego czy idei sa-
mokształcenia. Ze względu na liczne ograniczenia, swoje socjalistyczne postu-
laty musiał wyrazić w zawoalowanej formie, czemu służyły tzw. cztery prorocze 
sny Wiery Pawłowny. 

W tym miejscu można postawić pytanie, czy przedstawieni przez Czerny-
szewskiego raznoczyńcy mogą być uznani za przedstawicieli dziewiętnasto-
wiecznej inteligencji rosyjskiej. Odpowiedzi mogą być różne (w zależności od 
podejścia badawczego)20, jednakże wydaje się, że w kontekście rosyjskich uwa-
runkowań kulturowych należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Jak zauważa 
Anna Raźny:

W Rosji inteligencję nazywano często wspólnotą ze względu na ideową, a niekiedy duchową 
tożsamość celów działania. Nazywano ją także specyfi cznym zakonem z uwagi na uznawane 
przez nią ideały oraz jej etos. Był to etos współodczucia oraz współodczuwania z warstwą 
najbiedniejszą i najbardziej upośledzoną w społeczeństwie rosyjskim – pierwotnie tylko 
z chłopstwem, a następnie również z proletariatem21.

Jedną z charakterystycznych cech postawy i mentalności raznoczyńców była 
selektywna moralność (tj. ukierunkowanie działania na realizację jednej warto-
ści, kosztem innych – sprawiedliwość społeczną – poprawę losu najuboższych 
i pokrzywdzonych). Kolidowało to nie tylko z absolutną i obiektywną hierar-
chią wartości etycznych, ale również z zasadą dobra ogółu. Kolidowało także 
z kulturotwórczą rolą rosyjskiej inteligencji.

Ci, którzy eksponują misyjność rosyjskiej inteligencji rewolucyjnej i jej dążenie do spra-
wiedliwości społecznej, dyktowanej współczuciem dla pokrzywdzonych, pomijają często 
jej selektywną moralność i postawę nieodpowiedzialności za chaos aksjologiczny, a nade 
wszystko moralny – jako skutek odrzucenia uniwersalnej hierarchii wartości. Pomijają rów-
nież ambiwalentny, często wręcz negatywny jej stosunek do prawdy nie tylko w sferze etyki, 
ale również poznania i istnienia22.

Bohaterowie powieści posiadali swoje realne „odpowiedniki” – prototypy 
w szeregach inteligencji raznoczyńskiej i rewolucyjnej. W zamiarze pisarza mieli 
stać się wzorami do naśladowania. Ich świadomość miała być nową normą – an-

20 Zob. np. J. Jedlicki, O czym się mówi, gdy się mówi o inteligencji? [w:] Inteligencja, tradycja i nowe czasy, praca 
zbiorowa, red. H. Kowalska, Kraków 2001, s. 11–15.

21 A. Raźny, Inteligencja rosyjska wobec prawdy [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, t. I, red. L. Libur-
ska, Kraków 2007, s. 301. M. Smoleń, Z dziejów inteligencji rosyjskiej w XIX w., Studia Historyczne, Rocznik 
RXLI, Kraków 1998, s. 531–546.

22 Ibidem, s. 301. Zob. też: R. Pipes, Inteligencja przeciw państwu [w:] idem, Rosja carów, tłum. W. Jeżewski, 
Warszawa 2006; M. Abassy, Od dekabryzmu do nihilizmu. Rosyjska inteligencja w wieku XIX a procesy indywidua-
lizacji [w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, t. II, red. K. Duda, Kraków 2008, s. 71–80.
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tropologiczną, kulturową, społeczną. Podstawowym kryterium myślenia Wiery 
Pawłowny, Rachmietowa, Dymitra Siergiejewicza Łopuchowa i Aleksandra Ma-
twiejewicza Kirsanowa była prawda o rzeczywistości społecznej oraz związanej 
z nią celowości ich działania. Czynniki te przeważały nad stylem wypowiedzi 
i konstrukcją dialogów w powieści. Czernyszewski zdawał sobie w pełni sprawę 
z dydaktyzmu swojego utworu, stwierdzając:

У меня [tj. u Czernyszewskiego – K.Sz.] нет ни тени художественного талaнта. Я даже 
и языком – то владею плохо. Но это все – таки ничего: читай, добрейшая публика! 
Прочтешь не без пользы. Истина – хорошая вещь: она вознаграждает недостатки 
писателя, который служить ей23.

Podobne zdanie na temat całości utworu miał Leszek Kołakowski (1927–2009), 
który w trzytomowej pracy Główne nurty marksizmu pisał:

Jest to utwór o małych walorach literackich, często dydaktyczny, nudny i pedantyczny, lecz 
właśnie dlatego zgodny z estetyczną doktryną Czernyszewskiego, który sądził, że wartość 
sztuki należy mierzyć pożytkiem społecznym bezpośrednio pojętym, to jest odmawiał 
sztuce (podobnie jak nauce) wartości samocelowych. Dzieło to wychowywać miało, i wy-
chowywało istotnie, rewolucyjną młodzież w duchu ascezy, powagi, oddania sprawie ludu, 
pogardy dla konwencji obyczajowych starego społeczeństwa. Przyczyniło się znacznie do 
upowszechnienia stylu moralnego środowisk radykalnych, którego charakterystycznymi ce-
chami było doktrynerstwo, fanatyzm, gotowość do poświęcenia, szczerość, kult nauki i brak 
poczucia humoru24.

Jedną z cech charakterystycznych powieści Co robić? jest to, że nie przedsta-
wiono w niej antynomii międzypokoleniowej, jak to uczynił Iwan Turgieniew 
(1818–1883) w powieści Ojcowie i dzieci (Отцы и дети, 1862). Ogólne uwagi do-
tyczące konstrukcji i treści utworu można podsumować następująco:

Казалось бы, простая тема, каковой была тема освобождения девушки из невыно-
симой aтмосферы родного дома, стала основой истории борьбы женщины за свою 
свободу и равноправие. Идея эманципации женщины с помощью профессиональ-
ной деятельности переплетается в романе с постановкой других вопросов – о любви
и супружестве. (…). Прототипом Лопухова послужил знакомый врач Боков, а прооб-
разом Кирсанова стал замечательный физиолог Иван Сеченов. В основе сюжета ле-
жит история семейного врача Чернышевских Петра Ивановича Бокова, который был 
учителем М.А. Обручевой и, чтобы освободить ее от родительской опеки, заключил 
с ней фиктивный брачный союз, ставший вскоре действительным25.

Przystępując do analizy nowej świadomości Wiery Pawłowny, należy się od-
wołać przede wszystkim do pojęcia rozumnego egoizmu. Ma ono kluczowe 
znaczenie nie tylko dla akcji całej powieści, ale również dla aparatu pojęć fi lozo-

23 Н.Г. Чернышевский, Что делать? Из рассказов о новых людях, Ленинград 1950, s. 13.
24 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. II, Rozwój, Poznań 2009, s. 373–374.
25 Я. Трохимяк, Николай Гаврилович Чернышевский 1828–1889, Минск 2003, s. 66.
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fi cznych Czernyszewskiego. Stanowi podstawowy czynnik motywacyjny dzia-
łań Wiery Pawłowny i jej towarzyszy, dążących do zmiany istniejącej rzeczywi-
stości społecznej. W praktyce miało to oznaczać takie działania, które, będąc 
korzystnymi dla określonej jednostki, przynoszą pośrednio również pożytek 
całemu społeczeństwu. Oprócz tego dają moralną satysfakcję temu, kto kieruje 
się (skutecznie) tego typu pobudkami. We wszystkich działaniach Wiery, Dymi-
tra i Pawła można dostrzec pozytywne skutki stosowania tej zasady, przy czym 
najbardziej widoczną formę przybierają one w inicjatywach Wiery. Dymitr i Pa-
weł, jako lekarze – teoretycy, nie oddziałują na społeczeństwo w sposób bezpo-
średni, tylko wzbogacają naukę swoimi rozważaniami, które później mogą się 
okazać przydatne społeczeństwu lub ludzkości. Podobny schemat zachowań 
można zaobserwować w ambicjach politycznych niektórych bohaterów Biesów 
Fiodora Dostojewskiego (Бесы, 1872), którzy, działając w poszczególnych kół-
kach konspiracyjnych, mieli jednocześnie oddawać przysługę całemu rucho-
wi rewolucyjnemu. Jednak użyteczność społeczna ich działań była znikoma, 
a podobieństwo ich motywacji do zasady rozumnego egoizmu – pozorne. Re-
asumując, należy uznać, że projekt rozumnego egoizmu (przy jego wszystkich 
zaletach) można zaliczyć do utopijnych, gdyż przeważająca większość społe-
czeństwa rosyjskiego nie była w ogóle zainteresowana pracą „pozytywistyczną” 
lub nie rozumiała jej sensu. Andrzej Walicki, dokonując ogólnej charakterystyki 
ideowej bohaterów powieści Co robić?, pisze: „Bohaterowie powieści – Łopu-
chow, Kirsanow, Wiera Pawłowna – wolni są od wszelkich irracjonalistycznych 
wierzeń, przesądów i konwenansów, kierują się wyłącznie rozsądkiem i dobrze 
pojętą własną korzyścią, «rozumnym egoizmem», które upatrują w postępowa-
niu szlachetnym, w nieoddzielaniu własnego dobra od dobra społecznego”26. 
Rozumny egoizm może być porównywany także do chrześcijańsko-personali-
stycznej fi lozofi i Nikołaja Fiodorowa (1829–1903), autora pracy Filozofi a wspól-
nego czynu (Философия общего дела). Zakładała ona, że człowiek posiada zdolność 
racjonalnego poznania i interpretacji zjawisk zachodzących w otaczającym go 
świecie. Pozwala mu to teoretycznie władać nim dla dobra innych ludzi, co ma 
doprowadzić go w ostateczności do zbawienia. Jak zauważa Hanna Kowalska:

Poglądy Fiodorowa mieszczą się w granicach chrześcijańskiego naturalizmu. Wychodził 
on z założenia, że skoro człowiekowi dana jest umiejętność poznania świata, to może on 
nim w pełni władać i do tego w istocie został stworzony. Zmartwychwstanie stało się dla 
myśliciela podstawą do wyprowadzenia wniosku o możliwości naśladowania Chrystusa. 
Ponieważ po Chrystusie realizacja zbawienia należy do ludzi, powinno ono stać się treścią 
ich wspólnej sprawy27.

26 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej..., s. 281. Na temat teorii rozumnego egoizmu zob. też: A. Walicki, 
Czernyszewski i rosyjska krytyka literacka drugiej połowy lat 50-tych–60-tych [w:] Historia literatury rosyjskiej, t. 2, 
praca zbiorowa, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976, s. 43. 

27 H. Kowalska, Kultura staroruska XI–XVI w. Tradycja i zmiana, Kraków 1998, s. 65.
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Chociaż materializm antropologiczny i naturalizm chrześcijański różnią się 
zasadniczo od siebie, to celem powyższego porównania było zaakcentowanie 
wspólnotowego (kolektywnego) działania ludzi dla dobra wspólnego.

Idea rozumnego egoizmu przenika nie tylko zachowania bohaterów powie-
ści, ale również jej fabułę. Kolizje osobistych interesów poszczególnych osób, 
tj. Marii Aleksiejewny (matki Wiery), Dymitra, Aleksandra, Rachmietowa i na 
końcu – Wiery wynikają z zupełnie odmiennego sposobu realizacji zasady ro-
zumnego egoizmu. Jest ona w powieści defi niowana na podstawie dość nie-
precyzyjnego określenia tzw. sumarycznej większości, czyli potencjalnej liczby 
osób, które skorzystają na prospołecznych działaniach określonej jednostki. 
Jedyną osobą w powieści, która nie bierze udziału w tym konfl ikcie postaw 
określonych rozumnym egoizmem, jest ojciec Wiery, Paweł Konstantinowicz 
Rozalski. Różnice w pojmowaniu zasady rozumnego egoizmu wyjaśnia inter-
pretacja G. Przebindy, który ujmuje ją następująco:

W powieści Co robić? Matka Wiery Pawłowny pojmuje egoizm na pierwszy sposób (indy-
widualny, zgodnie z doktryną Stirnera), jej zaś narzeczony rozumie go na sposób drugi 
(socjalny, zgodny z nauką Helwecjusza i Diderota). Trzeci poziom egoizmu ma swojego 
wyznawcę w postaci Rachmietowa (ponadnarodowy, ponadklasowy, zgodny z doktryną 
Fouriera i Blanca). Czernyszewski w oczywisty sposób hierarchizuje interesy: interes ogól-
noludzki stoi ponad interesem narodowym, interes narodowy stoi ponad interesem stano-
wym, interes zaś stanu licznego przewyższa interes stanu mniej licznego. Jego zdaniem, 
w takiej hierarchii obowiązuje geometryczny aksjomat, iż całość jest zawsze większa, czyli 
ważniejsza, od części28.

Na kształt samoświadomości Wiery Pawłowny wpłynęły przede wszystkim 
trudne warunki rodzinne, w jakich się wychowała. Należały do nich despotyzm 
i nieobyczajne zachowywanie się jej matki, Marii Aleksiejewny. Niekorzystne 
dla córki decyzje i złe jej traktowanie tłumaczyła ona jej rzekomym „dobrem”. 
Wydawanie córki za mąż za bogatego, chociaż niekochanego przez nią człowie-
ka miało w przyszłości zapewnić Wierze Pawłownie dostatnie życie, na czym 
pośrednio skorzystałaby jej matka. W tym wypadku „rozumny” egoizm Marii 
Aleksiejewny przybiera indywidualną, „stirnerowską”29 postać, gdyż działa na 
korzyść jednej osoby, a nie całego społeczeństwa. To spowodowało, że matka 
stała się jej osobistym wrogiem, a ona sama zapragnęła samodzielnie kształto-
wać swoją przyszłość. Miało się to odbywać w sposób pragmatyczny, niekie-
dy nawet egoistyczny, ale bez wyrządzania z tego powodu krzywdy innym lu-
dziom. Podstawowym wyznacznikiem jej przyszłego, szczęśliwego życia miała 

28 G. Przebinda, Mikołaj Czernyszewski..., s. 23. Podkreślenie moje. 
29 Max Stirner (właśc. Johann Kaspar Schmidt, 1806–1856) był zwolennikiem skrajnego indywidu-

alizmu, nakazującego jednostce dbanie wyłącznie o własne dobro, bez konieczności zwracania uwagi na 
innych i obowiązujące wzorce kulturowe. Szerzej na ten temat zob. np. M. Stirner, Jedyny i jego własność, 
tłum. pol. i oprac. J. i A. Gajlewiczowie, wstęp L. Kusak, Warszawa 1995.



359Nowa tożsamość kulturowa Wiery Pawłowny w powieści M. Czernyszewskiego Co robić? 

być niezależność osobista i fi nansowa osiągnięta uczciwymi sposobami (pracą). 
Całą odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia w realizacji swoich celów 
i marzeń brała wyłącznie na siebie. Było to wtedy dość rzadkim zjawiskiem. 
W rozmowie z Julie Le Tellier stwierdza:

Я не хочу ни властвовать, ни подчиняться, я не хочу ни обманывать, ни притворяться, 
я не хочу смотреть на мнение других, добиваться того, что рекомендуют мне другие, 
когда мне самой этого не нужно. Я не привыкла к богатству, – мне самой оно не нуж-
но, – зачем же я стану искать его только потому, что другие думают, что оно всякому 
приятно и, стало быть, должно быть приятно мне? (…) я знаю только то, что не хочу 
никому поддаваться, хочу быть свободна, не хочу никому быть обязана ничем, чтобы 
никто не смел сказать мне: ты обязана делать для мне что-нибудь! Я хочу делать толь-
ко то, чего буду хотеть, и пусть другие делают так же; я не хочу ни от кого требовать 
ничего, я не хочу стеснять ничьей свободы и сама хочу быть свободна30.

Tego typu wypowiedzi w realiach obyczajowych ówczesnego Petersburga 
były bardzo rażące, gdyż w świadomości opinii publicznej zakorzenione było 
stereotypowe myślenie na temat kobiet i ich miejsca w społeczeństwie rosyj-
skim. Zakładało ono całkowite posłuszeństwo (i zależność) żony w małżeń-
stwie, wychowywanie dzieci, praktykowanie określonych postaw towarzyskich, 
właściwych kobietom. Narzucanie im określonych poglądów czy zachowań 
często wywoływało w nich dysonans psychiczny i chęć buntu. Myślenie kobiet 
o sobie i swoim szczęściu było uważane za skrajny egoizm i nieodpowiedzial-
ność, w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy byli do tego wręcz kulturowo 
zobligowani (jako gwaranci rodzinnego ładu). Całą sytuację komplikował do-
datkowo fakt, że przez całe wieki warstwy społeczne (stany) w Rosji były za-
mknięte, a mentalność ich członków dostosowana do ich pochodzenia. W pra-
cy Российская повcедневность: вторая половина XIX века – начало ХХI века, można 
przeczytać, że: „Каждая из социальных групп характеризовалась своими 
особенностями повседневного уклада, мировоззрения, ментальности”31.

Po reformie uwłaszczeniowej z 1861 roku sytuacja społeczna w Rosji bardzo 
się zmieniła, gdyż na scenie politycznej i obyczajowej pojawili się raznoczyńcy. 
To jednak spowodowało dalsze zamykanie się poszczególnych grup, niejako 
w odpowiedzi na nowe ruchy społeczne, których wyższe warstwy nie akcepto-
wały. Literackim ujęciem tego problemu społecznego była powieść Turgienie-
wa Ojcowie i dzieci, gdzie przedstawiono ideowy konfl ikt przedstawicieli szlach-
ty z nihilistą Eugeniuszem Bazarowem. Warstwy dotychczas uprzywilejowane 
przez system carski nie mogły się pogodzić z tym, że jednym z postulatów ra-
znoczyńców była emancypacja kobiet i poprawa jakości życia najbiedniejszych 
warstw społecznych Rosji (chłopów, proletariatu).

30 Н.Г. Чернышевский, Что делать? Из рассказов о новых людях, Ленинград 1950, s. 42.
31 Российская повcедневность: вторая половина XIX века – начало ХХI века. Учебное пособие, red. 

Л.И. Семенников, Москва 2009, s. 9.
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Z samą ideą rozumnego egoizmu Wiera Pawłowna zetknęła się dopiero po 
zawarciu znajomości z Dymitrem Siergiejewiczem i jego przyjacielem Aleksan-
drem Matwiejewiczem. Każdy z nich (zapewne zgodnie z koncepcją pisarza) 
reprezentował inny rodzaj rozumnego egoizmu, co dodatkowo uzasadnia dy-
daktyczny charakter powieści. Dymitr – praktyczny, dążący do oswobodzenia 
Wiery od wpływów matki, a Aleksander – teoretyczny, opierający się na posze-
rzeniu wiedzy medycznej dla dobra przyszłych pokoleń. Dla Wiery Pawłowny 
małżeństwo oznaczało wyjście na wolność z atmosfery domu rodzinnego jako 
metaforycznej „piwnicy” wskazującej na duchotę, ciasnotę i ciemność, będące 
znakiem zacofania mentalnego32. Ponadto zainteresowała ją wizja egalitarnego 
komunistycznego społeczeństwa przyszłości, którą kreował Dymitr Siergie-
jewicz. Wszyscy mieli tam prowadzić szczęśliwe i zasobne życie, jednak pod 
warunkiem, że będą pracować. Dotyczyło to nie tylko młodych osób, ale też 
tych w podeszłym wieku i dzieci. Aby uniknąć kłopotów z cenzurą oraz oskar-
żeń o szerzenie nielegalnych treści socjalistycznych, Czernyszewski swoje wy-
obrażenia polityczne zawarł w tzw. czwartym śnie Wiery Pawłowny. Przedsta-
wił w nim egalitarne społeczeństwo przyszłości, dzielące równo zyski z pracy 
i zamieszkujące kryształowy pałac. Rozmowy z mężem zaowocowały ponadto 
stworzeniem dwóch pracowni krawieckich, zorganizowanych na kształt socja-
listycznej komuny, w której wszystkie kobiety uczciwie pracują i dzielą zyski 
po równo. Wiera Pawłowna sprawowała nadzór instytucjonalny nad obiema 
pracowniami, pomagając pozostałym szwaczkom (w przeważającej większości 
ubogim dziewczętom oraz tym z tzw. marginesu społecznego) oraz udzielając 
im cennych rad. Praktyczne rady Wiery Pawłowny w sprawie zarządzania za-
kładem zyskały jej zaufanie pracownic, tym bardziej że unikała w swoich suge-
stiach utopijnych frazesów gospodarczych. Jej osobisty stosunek do dziewcząt 
był bardzo serdeczny i bezpośredni, bez oznak jakiegokolwiek protekcjonali-
zmu. Chętnie doradzała im również w sprawach osobistych, nie ingerując jed-
nakże w ich życie prywatne i podejmowane decyzje. Za swój największy sukces 
uważała resocjalizację prostytutki Anastazji Kriukowej oraz zapewnienie kon-
kurencyjności handlowej obu zakładów zarówno pod względem cen, jak i ja-
kości oferowanych wyrobów. Te z pracownic, które z powodu choroby lub ko-
nieczności wychowywania dzieci nie mogły chwilowo pracować, otrzymywały 
bezzwrotną zapomogę z zakładowego funduszu kapitałowego, na który składki 
wpłacały wszystkie pracownice. Część ze zgromadzonego kapitału zakładowe-
go została wykorzystana do uruchomienia drugiej pracowni krawieckiej oraz na 
zapewnienie płynności fi nansowej szwalni w gorszych fi nansowo miesiącach 
roku. Dobro wspólne – zgodnie z zasadą rozumnego egoizmu – w projektach 
Wiery Pawłowny jest wartością priorytetową, stanowiącą nie tylko normę po-

32 Pisarz przedstawił tę sytuację w tzw. pierwszym śnie Wiery Pawłowny.
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stępowania, ale również cel życia: horyzontalny, zakładający zaistnienie Króle-
stwa Bożego na ziemi bez Boga.

Zafascynowana utopijnym projektem społecznym, Wiera Pawłowna propa-
gowała ponadto szeroko pojęte wykształcenie, czemu miały sprzyjać przerwy 
w pracy na czytanie książek na głos, a później – regularne wykłady prowadzone 
przez nią i jej przyjaciół. Należy również dodać, że ona sama, oprócz prowadze-
nia szwalni, udzielała korepetycji w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Jej głów-
nym marzeniem było utworzenie na terenie Rosji wielu podobnie działających 
szwalni, zarządzanych przez kolektyw pracowniczy. Druga pracownia nie tylko 
powtórzyła sukces pierwszej, ale go zwielokrotniła. Świadczy o tym fakt, że zało-
żono sklep fi rmowy (A’ la bonne foi) na Newskim Prospekcie, jednym z najbardziej 
prestiżowych miejsc Sankt Petersburga. Borys Fiodorowicz Jegorow (ur. 1926) 
w książce Oblicza Rosji dość ironicznie weryfi kuje „idyllę” wspomnianej pracowni 
krawieckiej, którą porównuje do socjalistycznych wizji przyszłości.

Już szczegółowe, wielostronicowe opisy pracowni krawieckiej Wiery Pawłowny niewiele się 
różnią od fantazji Fouriera. W ciągu trzech lat istnienia pracowni krawieckiej – według au-
tora – z dobrodziejstw Wiery Pawłowny skorzystało kilkadziesiąt dziewcząt – modystek. 
Pomimo zróżnicowanej płacy za pracę cały zysk dzielono równo pomiędzy wszystkich; dla 
oszczędności wszystkie dziewczyny i kobiety zamieszkały ze swoimi rodzinami w ogrom-
nym mieszkaniu komunalnym, w którym oprócz pokojów jednoosobowych były jeszcze 
wspólne pokoje sypialne dla staruszek oraz dla kilku chłopców i dziewczynek (były to, rzecz 
jasna, oddzielne pokoje). Starsze kobiety przygotowywały wspólny obiad we wspólnej kuch-
ni i tak dalej. Autorowi najwyraźniej nie przyszło do głowy, że nie tylko kilkudziesięciu 
lokatorów, ale nawet dwie – trzy osoby mogą się koszmarnie ze sobą pokłócić i zepsuć całą 
idyllę. U Czernyszewskiego zaś mamy właśnie idyllę: duże zarobki, wykłady edukacyjne, 
abonament na dziesięć miejsc w operze włoskiej, fantastyczny rozmach pikników na pięć-
dziesiąt osób… I żadnych sprzeczności czy niesnasek, ogólna jednomyślność. Przykrości 
mogą się pojawiać tylko z zewnątrz – napomyka się na przykład o wezwaniu Łopuchowa, 
męża Wiery, do pewnego urzędu, który interesuje się pracownią. W szczegółowych opisach 
idyllicznej pracowni jest wiele rzucających się w oczy niedorzeczności. Wierę Pawłowną 
autor czule przedstawia jako pieszczoszkę, sybarytkę, która długo wyleguje się w łóżku, 
po obiedzie lubi się zdrzemnąć na godzinkę – półtorej, spędza wiele czasu na rozmowach 
z mężem – niezrozumiałe staje się to, jak przy takim sybarytyzmie może tak ciężko praco-
wać, na równi z innymi szwaczkami (jest główną krojczynią w pracowni), i jeszcze biegać na 
prywatne lekcje, których udziela do dziesięciu w tygodniu33.

Powyższa opinia w sposób zasadny demaskuje fałsz zawarty w przedstawionym 
przez Czernyszewskiego obrazie życia nowych ludzi, ignorujących podstawowy 
wymiar życia ludzkiego: wolność. 

W powieści ma ona zredukowaną postać – obejmuje wyłącznie sferę ży-
cia osobistego i zasady moralności, jakimi kierują się główni bohaterowie. In-
tensywna praca społeczna oraz wizjonerskie ujęcie zagadnień ekonomicznych 

33 B. Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, Gdańsk 2002, s. 170–171.
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i społecznych spowodowały, że stosunki pomiędzy małżonkami Łopuchowów 
sformalizowały się, a ich głównym założeniem stało się całkowite poszanowanie 
niezależności osobistej drugiej strony – wolności od siebie. Takim podejściem 
do związku szczególnie zainteresowana była Wiera Pawłowna, która nie chciała 
w niczym (emocjonalnie i fi nansowo) zależeć od męża. Każdą uprzejmość czy 
kontakt intymny (np. pocałunek, przytulenie) uważała za przejaw stereotypowej 
litości wobec kobiet, co – w jej przekonaniu – poniżało jej godność osobistą. 
Pracę korepetytorki podjęła przede wszystkim dlatego, aby nie narażać się na 
zarzuty korzystania ze wsparcia fi nansowego męża oraz po to, żeby potwierdzić 
własną samoocenę i zdolności organizatorskie. Celem całkowitego wyemancy-
powania się Wiery Pawłowny w małżeństwie okazało się zerwanie relacji zaufa-
nia, wzajemności, ukierunkowania na wzajemne utwierdzanie w istnieniu, co 
stanowiło zanegowanie tradycyjnych ról kobiety utrwalonych w kulturze rosyj-
skiej. Z tego punktu widzenia bohaterka Czernyszewskiego może uchodzić za 
prototyp genderowej kobiety w literaturze współczesnej. Zanegowanie wszel-
kich osobistych form kobiecości Wiera Pawłowna uzasadniła następująco: „Ах, 
мой милый, скажи: что это значит эта «женственность»? Я понимаю, что 
женщина говорит контральтом, мужчина – баритоном, так что ж из это-
го? (…) Зачем же все так толкуют нам, чтобы мы оставались женственны? 
Ведь это глупость, мой милый!”34. 

Emancypacyjne podejście do małżeństwa, dyktowane przez zasadę rozum-
nego egoizmu spowodowało jego rozpad. Pewną rolę odegrało zapewne roz-
czarowanie współmałżonkiem, który na samym początku wydawał się nieco 
inny, niż był w rzeczywistości. Jak przyznała sama Wiera Pawłowna w roz-
mowie z drugim mężem, jej pierwszy związek był niedopasowany na „płasz-
czyźnie ogólnoludzkiej”, w której powinny mieć miejsce – oprócz dominującej 
idei pracy – szeroko pojęte emocje oraz zainteresowanie drugim człowiekiem. 
Wiera Pawłowna w rzeczywistości kochała nie Łopuchowa, lecz jedynie idee, 
które propagował. Być może to stało się przyczyną jej zdrady małżeńskiej – 
Aleksander Matwiejewicz okazał się dla niej lepszym partnerem, o czym może 
świadczyć fakt, że miała z nim dziecko. W tym miejscu należy zauważyć, że 
sfera przeżyć wewnętrznych, emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, 
była starannie tłumiona w świadomości nowych ludzi, którzy uważali, że wszel-
kie formy introwersji (autoanalizy) są szkodliwe dla ich społecznych inicjatyw 
i osłabiają ich efektywność w działaniu. Jedynie intensywna, wielogodzinna pra-
ca społeczna mogła być skutecznym antidotum na wszelkiego rodzaju niepo-
koje wewnętrzne czy marzenia o miłości jako sile i celu życia.

Można domniemywać, że intensywna praca miała zasłonić niezdolność ro-
zumnych egoistów do współżycia z drugim człowiekiem, opartego na empa-

34 Н.Г. Чернышевский, Что делать?..., s. 117.
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tii, współodczuwaniu, solidarności, braterstwie. Wyrazem tej niezdolności były 
między innymi formy, w jakich nowi ludzie zwracają się do siebie: „towarzysz”, 
„przyjaciel” czy pojmowana zgodnie z materializmem antropologicznym „przy-
jaźń”. Praca fi zyczna miała wyrabiać w człowieku hart ducha, niepozwalają-
cy mu na koncentrowanie się na własnych słabościach. „Нужно иметь такое 
дело, от которого нельзя отказаться, которого нельзя отложить, – тогда 
человек несравненно тверже”35.

Wprowadzenie przez Czernyszewskiego wątku pozorowanej śmierci Dymi-
tra Siergiejewicza służyło zaprezentowaniu drugiej formy rozumnego egoizmu. 
Polegała ona na promowaniu idei samokształcenia kobiet, które od 1859 roku 
miały prawo uczestniczyć w wykładach uniwersyteckich, jednakże bez prawa 
do uzyskiwania dyplomu ukończenia studiów36. Oprócz tego uruchomiono dla 
nich tzw. wyższe kursy medyczne, kształcące wyspecjalizowane pielęgniarki czy 
akuszerki (Wyższe Kursy Medyczne dla Kobiet w Petersburgu oraz Wyższe 
Kursy Nauczycielskie w Moskwie)37. Był to jeden z przejawów reform społecz-
nych okresu panowania Aleksandra II Romanowa (1818–1881).

Wiera Pawłowna, pod wpływem rozmów z mężem – lekarzem, zaintere-
sowała się tematem różnic indywidualnych pomiędzy kobietą a mężczyzną. 
Doszła do wniosku, że kobiety są inteligentniejsze od mężczyzn, a ich aktyw-
ność intelektualna nie mogła się w pełni rozwinąć z powodu narzuconych im 
przez mężczyzn wąskich ram społeczno-kulturowych. Gorzką refl eksję Wiery 
Pawłowny na temat ograniczeń, spotykających kobietę w dostępie do nauki 
i większości zawodów, autor formułuje następująco:

Нам формально закрыты почти все пути гражданской жизни. Нам практически за-
крыты очень многие, – почти все, – даже из тех путей общественной деятельности, 
которые не загорожены для нас формальными препятствиями. Из всех сфер жизни 
нам оставлено тесниться только в одной сфере семейной жизни, – быть членами 
семи, и только. Кроме этого, какие же занятия открыты нам? Почти только одно, быть 
гувернантками; да еще, разве, – давать какие-нибудь уроки, которых не захотят отнять 
у нас мужчины. Нам тесно на этой единственной дороге; мы мешаем друг другу, по-
тому что слишком толпимcя на ней; она почти не может давать нам самостоятель-
ности, потому что нас, предлагающих свои услуги, слишком много. Ни одна из нас 
никому не нужна, все потому же, что нас слишком много. Кто станет дорожить гувер-
нанткою? Только скажите слово, что вы хотите иметь гувернантку, сбегаются десятки
и сотни нас перебивать одна у другой место. Нет, пока женщины не будут старать-
ся о том, чтобы разойтись на много дорог, женщины не будут иметь самостоятель-
ности. Конечно, пробивать новую дорогу тяжело. (…) Нам закрыты обычаем пути 
независимой деятельности, которые не закрыты законом. Но из тех путей, закрытых 

35 Ibidem, s. 337.
36 Na temat kształcenia kobiet w Rosji w XVIII i na początku XIX wieku zob. też: J. Łotman, Rosja 

i znaki, rozdz. Edukacja kobiet w wieku XVIII i na początku XIX, Gdańsk 1999, s. 83–97.
37 Zob. też: A. Raźny, Kultura rosyjska 1861–1917 [w:] Rosjoznawstwo, praca zbiorowa, red. L. Suchanek, 

Kraków 2004, s. 190–191.
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только обычаем, я могу вступить на какой хочу, если только решусь выдержать первое 
противоречие обычая. (…) Это было бы очень важно, если бы явились, наконец, жен-
щины – медики. Они были бы очень полезны для всех женщин. Женщине гораздо 
легче говорить с женщиною, чем с мужчиною. Сколько предотвращалось бы тогда 
страданий, смертей, сколько несчастий! Надобно попытаться38.

Bohaterka Czernyszewskiego uznała za wysoce szkodliwy stereotyp kobiety, 
zgodnie z którym uznawano je za niezdolne do wykonywania ambitnych zadań. 
Ich przysłowiowa „słabość” stała się elementem hamującym rozwój społeczny 
i kulturowy, paraliżująco oddziałującym na ich psychikę. Dla Wiery Pawłowny 
jednym z punktów wyjścia do dalszych działań było zanegowanie tego stereo-
typu, o czym świadczy jej kolejny życiowy cel, jakim było uzyskanie dyplomu 
lekarza medycyny. Był to zawód, który nie pozostawiał czasu na złudzenia, 
strach, gorycz i introwersyjne rozważania. Wymagał ciągłego zwracania uwagi 
na pacjentów, szybkiego i trafnego podejmowania decyzji oraz stałej dyspozy-
cyjności w szpitalu. Te wszystkie względy spowodowały, że Wiera Pawłowna, 
która chciała dorównać swemu mężowi, zdecydowała się studiować medycynę. 
Zdawała sobie jednocześnie sprawę z tego, że społeczeństwo będzie potępiać 
jej wybór, jako nieodpowiedni dla kobiety mającej być symbolem delikatno-
ści i wdzięku, kwitowany epitetami typu „rzeźnik”, „nieczuła dusza”. Czerny-
szewski podkreśla, że emancypacyjna motywacja życia jego bohaterki również 
te kulturowe przeszkody pozwala usunąć.

Wiera Pawłowna jako wyemancypowana kobieta reprezentuje nowych ludzi 
w Rosji w drugiej połowie XIX wieku, odznaczających się nową tożsamością 
społeczną i kulturową, którym towarzyszy nowa moralność – oparta na rela-
tywizmie i subiektywizmie rozumnego egoizmu. Powieść Co robić?, niezależnie 
od jej mniej lub bardziej interesującej narracji i fabuły, przekazuje istotne dla 
ówczesnej kultury rosyjskiej treści, aktualne również dla rozpoczynającej się 
pod koniec XX wieku nowej epoki.

Резюме
Новая культурная идентичность Веры Павловны в романе H. Чернышевского Что 
делать?

В настоящей статье представленa проблематикa «новой» сознательности разночинской 
интеллигенции (в том числе женщин) в культуре и литературе второй половины XIX 
века на основе романа Н.Г. Чернышевского Что делать? Из рассказов о новых людях. Раз-
нообразная деятельность (медицинская и портновская) главной героини романа, Веры 
Павловной, явилась символом «освобождения» от негативных культурных стереотипов, 
которыми пользовались председатели некоторых слоев русского общества. В романе 
указаны основы революционной, философской мысли Н.Г. Чернышевского.

38 Н.Г. Чернышевский, Что делать?..., s. 342–343.
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