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OD REDAKCJI 

 
 

Pierwszy tegoroczny zeszyt „Inskrypcji” przynosi wielość zagadnień  
z kręgu (przede wszystkim) badań literaturoznawczych, jak też – w nierównie 
mniejszym stopniu – dociekań lingwistyczno-logopedycznych. Obiektem eksplo-
racji poznawczych stały się m. in. dzieła autorów polskich (T. Miciński, J. Iwasz-
kiewicz, B. Adamowicz), obcych (A. P. Czechow, J. Putík), a także koncepcje my-
ślicieli i uczonych (C. G. Jung, P. Bicilli).  

W zeszycie znalazły się również szkice poświęcone życiu kulturalnemu 
w zróżnicowanym pejzażu regionalnym Polski, w tym wspomnienia poświęcone 
pisarzom i badaczom, a także omówienia najnowszej twórczości literackiej oraz 
interpretacje tekstów bajecznych. Żywimy nadzieję, że rozpiętość problemowa 
poszczególnych tekstów oraz różnorodność materii literackiej i językowej znaj-
dzie uznanie wśród czytelników.  

 
Siedlce, w czerwcu 2022 r.  
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TAJEMNY OGRÓD 

 
Andrzej Niwiński 

Uniwersytet Warszawski 

e-mail: andrzejniwi.egipt@gmail.com 

 

 

Błękitny anioł cicho przycupnął na płocie 

patrząc z góry na licznych koleżanek krocie. 

Z boku tylko duch polski na jabłoń się wspina 

- gdyby spadł, to go czarna pokłuje malina. 

Obok krzewy porzeczek, w których słońce z dala 

w białych, czarnych, czerwonych owocach wyzwala 

złote błyski, lecz teraz już z nutą czerwieni. 

Za trawnikiem zaś zieleń nieszpułki się mieni, 

wrzos przy paprociach wzrokiem spogląda ciekawym 

na dumnie przegorzanu wzniesione buławy 

Biel jaśminu na tle się odcina błękitu. 

Za chwilę słońce zajdzie, by jutro od świtu 

po drugiej stronie globu rozbłysnąć znienacka, 

skąd pigwowiec japoński, jagoda kamczacka. 

Z innej strony planety przybyła borówka, 

więc żeby to tak ująć w zrozumiałe słówka, 

nasz ogród się znajduje w samym środku świata. 

Tymczasem pośród grządek śmiech z gwarem się splata. 

 

Azalia i kostrzewa z mahonią do spółki 

obgadują uroczo swoje przyjaciółki. 

- Coś kręci z mikołajkiem nasza komarnica, 

a forsycji z zazdrości aż pożółkły lica… 

- Mówiła mi liatra kłosowa, że trzmielina 

zerwała już z krokusem i z barwinkiem trzyma! 

- Śnieżyczka do łubinu ponoć miętę czuje, 

ale on w przebiśniegach nie bardzo gustuje, 

raczej go syberyjska wzrusza cebulica; 

tak postawny, że też się małymi zachwyca… 

Na to westchnęła funkia: - Trudne niskich życie! 
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Wciąż marzę o orliku, uśmiech śląc mu skrycie, 

lecz ten ani nie spojrzy; tańczy na swej nóżce 

i puszcza oko, ale, niestety, ostróżce! 

Mógłby być mak lub chaber, lecz – cóż ma opinia? 

- dla nich tylko hortensja albo georginia! 

Irys, narcyz czy żonkil – też miłe chłopaki, 

lecz każdy do lawendy wzdycha, łobuz taki… 

- Taki jest kosmos – rzeknie poważnie żurawka – 

Spójrz obiektywnie: jesteś zielona jak trawka, 

no i mała, a dumasz jak rosłe podwiki; 

dla ciebie anemony, szafirki, szczawiki… 

- Małe też bywa piękne – tak konwalia na to – 

Przeżyłam cudny romans, czekając na lato; 

był dla mnie taki czuły… Maj to była bajka! 

- To prawda! – potwierdziła niezapominajka. 

- Nie po każdym wietrzyku miłosna grzmi burza – 

przyznała się przylaszczce smukła panna róża. 

Memu ukochanemu ślę za znaczkiem znaczek, 

żem gotowa; co z tego, kiedy ten dziwaczek 

ni się wici, ni krzewi i tak wciąż od nowa… 

Margaretka otwarcie wpadła jej w pół słowa: 

- Cóż że wiciokrzew, za to przewiercień jak słodki! 

Był mi jak lśniący śnieżnik… – rzekła do lebiodki. 

- Mam rozwar… Tak jeżówka cała purpurowa 

szepnie na ucho dalii, a lilia trąbkowa 

z uśmiechem spod kielicha mrugnie do piwonii: 

- No, no… Bezużytecznie ta czasu nie trwoni! 

Róża aż spąsowiała: - Skradłaś mi kochanka! 

Nie daruję ci tego! Próżno macierzanka 

próbuje załagodzić spór,  z nią bergamotka. 

Róża ścisnęła kolce: - To ja jak idiotka 

czekam na niego, a ten floks płożący 

zdradza mnie z tą przytulią czepną i, niechcący, 

ja tu prawdę poznaję… Podła kocimiętko, 

jak cię pokłuję, ślady ci zejdą nieprędko! 

Ty budlejo krzewiasta, rudbekio zdradziecka, 

co parzysz jak pokrzywa, diable z buzią dziecka 

niewinną jak sasanka; niby taka fajna, 

a wszak to rogownica z gębą Biebersteina! 
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Tu łzy się jej stoczyły po płatkach jak kulki, 

a z nią w płacz aksamitki, puszkinie, prymulki… 

- Tak oto minął wieczornik damski wśród plotek…- 

stęknął powojnik, gramoląc się z trudem na płotek. 

 

Gdy nadszedł rannik, spytał, co się komu śniło?  

- Mnie krzewuszka cudowna… Było bardzo miło… 

- Mnie też się śnią dziewczyny: miodunka plamista 

albo też pysznogłówka; nic to, że dwoista… 

Toś szczęściarz, panie aster; gawędka nielicha, 

lecz czasem naparstnica zajrzy spod kielicha 

i zatruje sen każdy. Miała być szarotka,  

a tu się pospolita jawi ci stokrotka… 

Biedny len, gdy śnieżyca wiosenna, a zwłaszcza 

gdy po lewej wężymord, a z prawej lwia paszcza… 

Koszmar! W sercu skalnica, pełne śpioszki strachu, 

Chcesz innego, niż fiołki narobić zapachu, 

a moc klątwy tajemnej z magicznymi słowy 

(cytuję, co przetacznik dał mi ożankowy): 

- TIARELLA CORDIFOLIA, IRGA, KARAGANA! – 

także na nic, to są facelie, proszę pana! 

Choćbyś ją głosił - co wszak rytuał wzmiankuje - 

jak trzykrotkę, nawet pięciornik – nie skutkuje! 

Liliowiec miał chyba zły sen: ruga goździka… 

Tu chyba niemoralność z tej mowy wynika? 

- Tuli pan marcinki? Skandal! Swoją drogą 

nawet biskupie serca tutaj nie pomogą! 

Tyś nie tylko rozchodnik, życiowy wesołek 

ze słomą, co ci sterczy z korzeni wiesiołek, 

ale starzec, nie jakiś płomyk wiechowaty, 

ubiorek wciąż zielony, lecz goździk brodaty! 

Ten silnie poczerwieniał i spojrzał z ukosa: 

Starzec? A ten tu raptem udaje młokosa! 

Niby taki onętek, błękitny wielosił… 

Żeby go tak ogrodnik jutro rano skosił! 

- Nie bądź, bratku, jak śniedek! Kogo tu ja tulę, 

moja rzecz. Sam się gapisz młodziutkiej tawule 

w odnóża, niby oczy skromnie spuszczasz… Mniszek! 

Obłudny jak zawilec, cuchnący bodziszek! 
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Przywrotniku ostroklapowy! Ty bukszpanie! 

Niech ci to słowo w gardle, aż się dławisz, stanie! 

 

Bez spojrzał na aronię: - No, spokój tam, kwiatki! 

Psujecie nastrój tej naszej niewinnej zagadki: 

kto wszystkie nazwy roślin znajdzie tu wtrącone, 

ten dostanie w nagrodę cesarską koronę! 

 

 
Andrzej Niwiński urodził się 10 marca 1948 roku w Warszawie, gdzie mieszka 

i gdzie odbył kolejne etapy edukacji. Pod kierunkiem słynnego twórcy Polskiej 

Szkoły Archeologii Śródziemnomorskiej, profesora Kazimierza Michałowskiego 

ukończył studia archeologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, w roku 1979 

uzyskał stopień doktora nauk historycznych oraz habilitował się dziesięć lat póź-

niej. W roku 2000 uzyskał tytuł profesora. 

Obecnie jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, 

aktywnie uczestnicząc w projektach badawczych.  

Do szczególnych osiągnięć na polu naukowym i dydaktycznym Niwiń-

skiego należą wykłady i cykle wykładów, jakie miał m. in. na paryskiej Sorbonie 

i w College de France, a także profesury gościnne w Turynie i w Lille. 

Od roku 1999 profesor Niwiński kieruje tzw. Misją Skalną w Deir el-Ba-

hari (Górny Egipt, rejon Luksoru), która w ostatnich latach przyniosła rewela-

cyjne rozstrzygnięcia i przyczyniła się do rozwiązania kilku wielkich zagadek ar-

cheologicznych Egiptu, dotyczących m. in. usytuowania niemal legendarnego 

grobowca króla Amenhotepa I, zapewne ponownie użytego dla Herhora. W 2019 

roku wykopaliska przyniosły kolejne rewelacyjne odkrycie depozytu królew-

skiego faraona Totmesa II, co jest zapowiedzią kolejnego odkrycia nigdy dotych-

czas nieznalezionego grobowca owego króla. Z odkryciem tym wiążą się także 

kolejne rewelacyjne rozwiązania zagadek staroegipskich. Prawdopodobnie w 

niedługim czasie prace w Deir el-Bahari będą kontynuowane. 

Profesor Niwiński jest międzynarodowym autorytetem w dziedzinie ba-

dań nad okresem 21 Dynastii (XI-X w. p. n. e.), jak również w dziedzinie badań 

nad egipskimi sarkofagami i papirusami grobowymi. Aktualnie kieruje nowym, 

zakrojonym na wielką skalę projektem ikonograficznym najpiękniejszych tru-

mien w historii świata, jakimi są sarkofagi z okresu 21 Dynastii. 

Jest też autorem około 230 publikacji, w tym 12 książkowych: nauko-

wych (m. in. katalogi sarkofagów w Muzeum Egipskim w Kairze i Muzeum Egip-

skim w Turynie, typologia sarkofagów oraz typologia papirusów grobowych  

z 21 Dynastii), a także popularnych (m. in. Mity i symbole starożytnego Egiptu, 
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Czekając na Herhora. Odkrywanie Teb Stubramnych czyli szkice z dziejów archeo-

logii Egiptu, książki o Egipcie dla dzieci oraz powieść Hieny i lotosy). Jest również 

tłumaczem i wydawcą książek, m. in. edycji analityczno-krytycznej Faraona Bo-

lesława Prusa (2014). W przygotowaniu do druku znajduje się obszerny katalog 

sarkofagów w Luwrze oraz 10 artykułów naukowych.  

Andrzej Niwiński jest prezesem założonego w 2001 roku Stowarzyszenia 

Miłośników Egiptu – organizacji pożytku publicznego (KRS 45096) i naczelnym 

redaktorem wydawanego przez to stowarzyszenie Biuletynu „Herhor”. 

Ojcem Andrzeja Niwińskiego był Tadeusz Niwiński (1910-2003) – pod-

porucznik, podczas II wojny światowej żołnierz rozmaitych formacji artylerii 

przeciwlotniczych, m. in. na Wyspach Brytyjskich (Polski Samodzielny Dywizjon 

Artylerii Przeciwlotniczej), walczących w obronie przed bombami latającymi  

V-1. Autor wspomnień …Przez Siedem Krain, Przez Siedem Mórz, Przez Siedem Lat 

(1999). 

Profesor Andrzej Niwiński blisko 50 lat jest szczęśliwym mężem Małgo-

rzaty oraz ojcem Kingi, Magdy, Krzysztofa i Anny. Lubi grać w szachy, wędrować 

po górach, kocha poezję i muzykę poważną, zbiera znaczki pocztowe. 

 

Dane kontaktowe / Contact details  

e-mail: andrzejniwi.egipt@gmail.com  
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CARL GUSTAV JUNG I EZOTERYKA  

– ZARYS PROBLEMATYKI 
 

Zbigniew Łagosz 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

e-mail: lagoszzbigniew@gmail.com 
 

Mirosław Piróg 
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Abstrakt: Artykuł omawia kwestie zawiązane z relacją między poglądami C.G. Junga a sze-

roko pojętą ezoteryką. Autorzy wykorzystują w swoich analizach badania nad ezoteryką 

zachodnich i polskich naukowców. Przedstawione są powiązania Junga ze znanymi posta-

ciami zachodniej ezoteryki. Omówiono krótko podstawowe teksty Junga otwarcie nawią-

zujące do ezoteryki, takie jak „Siedem kazań do zmarłych" i „Czerwona księga". Przedsta-

wiono interpretacje pozytywne stanowiska Junga (Hoeller) i jego krytykę (Noll). W zakoń-

czeniu autorzy formułują odpowiedź w fundamentalnej kwestii – czy Jung był ezoterykiem. 

Słowa kluczowe: C. G. Jung, ezoteryka, spirytyzm, psychologia, literatura  

CARL GUSTAV JUNG AND ESOTERICISM 

– AN OUTLINE OF THE PROBLEM 

Abstract: The article discusses issues related to the relationship between C.G. Jung’s views 

and esotericism in its broadest sense. The authors use research on esotericism by Western 

and Polish scholars in their analysis. Jung’s connections with well-known figures of Western 

esotericism are presented. Jung’s primary texts openly alluding to esotericism, such as ‘Seven 

Sermons to the Dead’ and ‘The Red Book’, are briefly discussed. Positive interpretations of 

Jung’s position (Hoeller) and his critique (Noll) are presented. In the conclusion, the authors 

formulate an answer to the fundamental question – whether Jung was an esotericist. 

Keywords: C. G. Jung, esotericism, spiritism, psychology, literature 

 

Już podczas swych studiów – w latach 1896-1897 – w ramach spotkań 

studenckiego stowarzyszenia Zofingia1, Carl Gustav Jung (1875-1961) wygłaszał 

 
1 Zofingia to nazwa jednego z najstarszych studenckich stowarzyszeń w Szwajcarii, zało-
żonego w mieście Zofingen w 1819 r. Jego celem pierwotnym było promowanie przy-
wrócenia praw stłumionych w wyniku Umowy Federalnej powołującej Związek Fede-
ralny (zrzeszający 24 kantony). Stowarzyszenie istnieje do dziś, licząc obecnie ponad 
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referaty krytykujące ówczesne materialistyczne podejście w nauce. Dotyczyły 

one również zagadnień związanych z okultyzmem2 i spirytyzmem3, w których 

Jung powoływał się na swoje obfite lektury takich autorów jak Swedenborg, Karl 

du Prel (1839-1899), William Crooks (1832-1919) czy Justinus Kerner (1786-

1862). Jego zdaniem zjawiska opisywane przez tych badaczy pochodzą z „ciem-

nej strony duszy” (termin Gustava Fechnera4). Pod koniec studiów przez dwa 

lata uczestniczył w seansach spirytystycznych, w których medium była jego ku-

zynka, Helen Preiswerk (1881-1911)5. Zgromadzony wtedy materiał dał mu 

 
400 członków i niemal 3000 byłych adherentów. Jung przystąpił do stowarzyszenia 
będąc studentem medycyny na Uniwersytecie w Bazylei, by w 1897 r. zostać jego pre-
zesem (zob.: Nagy 1991: 4).  

2 Najogólniej rzecz ujmując, okultyzm to wiara w istnienie mocy tajemnych oraz upra-
wianie tajemnych nauk (m.in. astrologii, magii, alchemii, tajemnej medycyny i wróż-
biarstwa). Skonstruowanie precyzyjnej definicji tego zjawiska nie jest jednak łatwe.  
W literaturze naukowej dyskusja na ten temat wciąż trwa. Z jednej strony mamy więc 
definicję J.B. Rhine’a (okultyzm to „filozofowanie o rzeczach ukrytych” – hasło Occul-
tism (Rhine 1963: 609), a z drugiej – E.A. Tiryakiana („okultyzm to celowe praktyki, 
techniki lub procedury, przenoszone na siły przyrody, przedmioty i osoby, wymagające 
wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności”). Sam termin „okultyzm” narodził się w ję-
zyku francuskim w połowie XIX wieku. Definicja Słownika wyrazów nowych z 1842 r., 
określa go jako „system tajemny, charakteryzujący się tajnością” (Richard 1842: 332). 
Rozpowszechnienie terminu zawdzięczamy Éliphas’owi Lévi’emu (1810-1875) i jego 
dziełu Dogmat i rytuał wysokiej magii, w którym to przyjmuje znaczenie „systemu wie-
dzy tajemnej”. W zakresie badawczym, używany był początkowo błędnie jako synonim 
słowa ezoteryka, by w okresie późniejszym określać jej praktyczną stronę. Obecnie, jak 
wskazuje Maciej Stępień, środowisko badaczy ezoteryki zachodniej używa terminu 
„okultyzm” na dwa sposoby: opisowy i typologiczny. Sposób opisowy kojarzy ten ter-
min ze szczegółowym zbiorem ezoteryzmów rozpropagowanych przez wspomnianego 
Lévi’ego i jego kontynuatorów z drugiej połowy XIX wieku. W ujęciu typologicznym, 
„okultyzm” dotyczy większego zakresowo zbioru nauk, idei i praktyk, będących w ści-
słym związku z eksperymentami na gruncie spirytyzmu i magnetyzmu zwierzęcego 
(Stępień 2015: 157).  

3 Spirytyzm to doktryna ukształtowana około połowy XIX wieku przez francuskiego na-
ukowca Hippolyte’a Rivail’a (1804-1869), zakładająca przekonanie o istnieniu świata 
pozamaterialnego zamieszkiwanego przez istoty eteryczne (duchy), z którymi to za po-
średnictwem osób nazywanych mediami lub określonych technik (wystukiwanie usta-
lonego kodu, plansza ouija) można się komunikować. Anna Mikołejko wyróżnia dwa 
główne nurty spirytyzmu, dzieląc go na anglosaski i romański, przy czym oba odwoły-
wały się do szwedzkiego wizjonera Emanuela Swedenborga (1688–1772) i niemiec-
kiego lekarza-magnetyzera Franza Antona Mesmera (1734–1815) jako protoplastów 
(Mikołejko 2020). Jak zauważa Ksenia Olkusz, spirytyzm wytworzył własną filozofię 
doktrynalnie zbliżającą go ku religii. Jednocześnie owo przekonanie o bytności istot 
spoza świata wyparło pragmatyzm, zaznaczając wyraźnie rozdźwięk pomiędzy wiarą  
i wiedzą (Olkusz 2017: 28).  

4 Na temat koncepcji Fechnera: (Dobroczyński 2001).   
5 Helen Preiswerk była kuzynką Junga od strony matki. Młody Jung zetknął się z nią gdy 
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asumpt do napisania rozprawy doktorskiej O psychologii i patologii tzw. zjawisk 

tajemnych (Jung 1991), wydanej w 1902 roku. Promotorem tejże był jego szef  

w klinice psychiatrycznej Burghlzli, Eugen Bleuler (1857-1939), a została ona 

obroniona na wydziale medycznym uniwersytetu w Zurychu.  

Przytaczamy te fakty, by zaakcentować, iż od początku swojej aktywności 

Jung starał się łączyć dwa obszary – swoich zainteresowań ezoterycznych i nauki 

akademickiej. Oczywiście w swej rozprawie doktorskiej nie dysponuje jeszcze 

zasobami pojęciowymi, które pozwalały mu w późniejszym czasie głębiej ujmo-

wać te zagadnienia, ale już wtedy odwołuje się do koncepcji nieświadomości jako 

źródła manifestacji spirytystycznych. Aby zachować dyskurs naukowy owych 

czasów, nie powołuje się na koncepcję autonomicznych bytów duchowych jako 

ewentualne wyjaśnienie zjawisk spirytystycznych. W terminologii jego później-

szych prac należałoby mówić bowiem o kompleksach jako podstawie obserwo-

wanych w sensach spirytystycznych dusz cząstkowych albo o archetypach, ma-

nifestujących się jako duchy6.   

Nim przejdziemy do dalszej części artykułu, koniecznym jest krótkie 

określenie tego, czym jest ezoteryka. Określenie to pochodzące od greckiego 

słowa esoterikos (esô: „wewnątrz”), jako „wewnętrzne” i „ukryte” „znane jedynie 

wąskiej grupie” pojawiło się w piśmiennictwie późnej starożytności. Ezoterykę 

zachodnią według koncepcji jednego z pierwszych jej badaczy, Antoine’a Faivre’a 

(1934-2021), charakteryzują cztery istotne cechy, plus dwie mniej istotne, które 

nie muszą występować; są to: „(1) wiara w niewidzialny, pozaprzyczynowy 

układ odpowiedników pomiędzy widzialnymi i niewidzialnymi wymiarami 

kosmosu, (2) postrzeganie natury jako przenikanej i ożywianej boską obecnością 

albo siłą życiową, (3) koncentracja na wyobraźni religijnej jako mocy dającej 

dostęp do światów i poziomów rzeczywistości pośredniczących między światem 

materialnym a Bogiem, (4) wiara w proces przemiany duchowej, dzięki której 

dochodzi do odnowy wnętrza człowieka i nawiązania przezeń ponownego 

związku z boskością. Dwie inne cechy, niemające charakteru obligatoryjnego, ale 

często pojawiające się w kontekście »ezoteryzmu« to: (1) wiara w podstawowe 

podobieństwo licznych czy nawet wszystkich tradycji duchowych, oraz (2) 

przekonanie o istnieniu mniej lub bardziej tajemnego przekazu wiedzy 

duchowej” (Hanegraaff, Leiden 2006: 34). Wouter Hanegraaff wskazuje, iż kon-

cepcja Faivre’a nie przystaje do współczesnych zjawisk kulturowych, a jedynie 

 
miała około 14-tu lat. Na temat seansów spirytystycznych i samej Preiswerk zob. (El-
lenberger 1991: 41-52). 

6 Tak ujmuje to w rozprawie, której pierwsza wersja pojawiła się już w 1920 roku (Jung 
2014: 323- 340). 
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do niektórych renesansowych i być może jeszcze osiemnastowiecznych. Wyka-

zuje przy tym równocześnie „heurystyczną wartość” Faivre'owskich kategorii 

(tzn. niczego tak naprawdę nie wyjaśniają, ale są pomocne we wprowadzaniu  

w krąg pojęć, którymi tu trzeba operować) (Hanegraaff, Leiden 2006: 340). De-

finiuje zatem Hanegraaff ezoterykę jako „wiedzę odrzuconą”, stając w opozycji 

do koncepcji Faivre’a poprzez ukazanie owego mechanizmu odrzucenia, które  

w łonie protestantyzmu „stopiły” luźne wcześniej wątki ezoteryczne w jeden, od-

rzucony właśnie wtedy kłąb idei (Hanegraaff 2010: 197-216). Jak zauważają Mo-

nika Rzeczycka i Izabela Trzcińska, pojęcie ezoteryzmu w nauce stanowi łącznik 

dla niezwykle różnorodnych fenomenów kulturowych, które nie połączyły się 

nigdy w nurt dążący do jednorodności, ów nurt nie był również określony cało-

ściowo pod względem światopoglądowym czy strukturalnym (Rzeczycka, 

Trzcińska 2019: 17). Maciej B. Stępień ezoterykę określa jako: „zbiór idei 

ukształtowany przez zderzenie biblijnej i pogańskiej tradycji oraz długofalowe 

skutki tego spotkania, do którego należą wielorako powiązane ze sobą nurty re-

ligijno-filozoficzne o charakterze alternatywnym i dysydenckim w stosunku do 

głównego nurtu nauki i religii w kulturze zachodniej” (Stępień 2015: 88). Do ezo-

teryki zachodniej zaliczyć zatem możemy specyficzne prądy zdradzające podo-

bieństwa i historyczne powiązania, jak: hermetyzm w swych różnorodnych uję-

ciach, gnostycyzm, teozofię, myśl neoplatońską, magię, alchemię, różokrzyż, 

chrześcijańską Kabałę i paracelsianizm, a także koncepcje określane jako okulty-

styczne. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, który podniósł wspomi-

nany Hanegraaff, iż wymienione powyżej nurty miały decydujący wpływ na 

ukształtowanie się idei New Age i nowej duchowości, jednakże, co podkreśla ba-

dacz, identyfikacja tychże obszarów jest nieuprawniona (Hanegraaff 1996: 518). 

Wszystkie te sfery myśli głęboko interesowały Junga przez całe jego 

twórcze życie7. Od początkowych zainteresowań spirytyzmem, przez badania 

nad mitologią, zwłaszcza mitologią mitraistyczną na początku XX wieku, przez 

astrologię, gnozę, hermetyzm, kabałę i wreszcie alchemię. W alchemii odnalazł 

system symboliczny, który według niego stanowił najbliższy odpowiednik jego 

osobistych przeżyć w czasie tzw. „konfrontacji z nieświadomością” (Jung 1999), 

a zapisanych w słynnej Czerwonej księdze (Jung 2020). Z tekstami alchemicznymi 

 
7 Za umowną datę naukowych poszukiwań w obrębie ezoteryzmu przyjmuje się rok 

1933, wtedy to Olga Frobe-Kapteyn (1881-1962) zainicjowała cykl spotkań seminaryj-
nych pod nazwą Eranos (sama była czynną teozofką). Naukowe podstawy dla celów 
dyskusji przygotowali C.G. Jung i równie wybitny naukowiec religioznawca Rudolf Otto 
(1869-1937). Podług tychże protoplastów metodyki zajęć seminaryjnych w obrębie 
Eranosa, miały być one interdyscyplinarną platformą wymiany myśli naukowej, pozo-
stającą jednakże poza strukturami akademickimi, celem nieograniczania tematyki i po-
jawiających się tam idei przez oficjalne instytucje (Rzeczycka, Trzcińska 2019: 13).  
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zapoznał się już w 1910 roku, a jego podejście do samej alchemii wzorowało się 

na perspektywie psychologicznej, tak u Théodore’a Flournoy’a (1854-1920)  

i Herbert’a Silberer’a (1882-1923). Przyjął zatem dwie główne tezy, pierwsza za-

kładała, iż alchemicy w swych pracowniach podczas analizowania tekstów i ob-

róbki materiałów, praktykować mieli pewną formę aktywnej imaginacji. Druga 

teza przyjmowała, iż symbolika ujęta w alchemicznych traktatach odpowiada 

symbolice procesu indywiduacji, którego miał doświadczać Jung i jego pacjenci. 

Bartosz Samitowski wskazuje, iż choć drogi ojców psychologii i psychoanalizy 

częstokroć splatały się z drogami badaczy paranormaliów, to w przypadku prac 

Junga jego doświadczenia, na których się opierał, prowadziły go w obszar przy-

należny dla mistycyzmu (Samitowski 2012: 95). Badacz przyrównuje również 

pracę Junga nad Czerwoną księgą w kontekście konfrontacji z nieświadomością 

do doświadczeń starożytnych gnostyków, tak bliskich twórcy psychologii anali-

tycznej (Samitowski 2012: 95).   

W latach trzydziestych XX wieku postać Junga dominowała w spotka-

niach kręgu Eranosa w Asconie. Bywali tam tacy badacze tradycji ezoterycznych 

i religii, jak Louis Massignon (1883-1962), Rudolf Otto, Károly Kerenyi (1897-

1973), Mircea Eliade (1907-1986), Gershom Scholem (1897-1982) czy Henry 

Corbin (1903-1978). Większość z nich była zwolennikami, podobnie jak Jung, 

koncepcji wspólnego jądra (core) wszystkich religii, manifestującego się najpeł-

niej w ezoterycznych aspektach religii. W ujęciu jungowskim owym wspólnym 

jądrem byłyby uniwersalne archetypy nieświadomości zbiorowej. Są one według 

niego podstawą duchowego wymiaru doświadczenia człowieka, wymiaru nieo-

becnego w materialistycznej i scjentystycznej kulturze Zachodu. Propozycja 

Junga jawi się tu jako próba ponownego „zaczarowania świata”, by nawiązać do 

parafrazy znanego powiedzenia Maxa Webera (1864-1920). Jego psychologia 

stanowi w tej perspektywie pewną formę ezoteryki, gdyż doświadczanie arche-

typów, będące stopniami procesu indywiduacji, jest pozyskiwaniem wiedzy ta-

jemnej, niedostępnej dla osób, które tego procesu nie przeszły. Jest zatem swoi-

stą postacią inicjacji, niepolegającej wprawdzie na formalnym udziale w ustruk-

turyzowanym rytuale, ale zapewnianym przez kontakt z archetypami, które we-

dług niego są niezmiennymi (do pewnego stopnia) strukturami psychiki obiek-

tywnej.  

Najlepszym przykładem takiego rodzaju procesu inicjacyjnego jest wy-

mieniania już Czerwona księga. Jung opisuje w niej swoje poszukiwania duszy. 

Odwołuje się do rozróżnienia między „duchem czasu” a „duchem głębi”. Czytając 

Czerwoną księgę, widzimy, że dla Junga wiedza o duszy jest wiedzą ukrytą, nie-

dostępną dla zwykłej świadomości, jest wiedzą wręcz zagubioną, a tym samym 

trudną do zdobycia, wymagającą indywidualnego wysiłku, podążania drogami 
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przez nikogo dotąd nie podążanymi – a więc w najlepszym tego słowa znaczeniu 

ezoteryczną (nie bez przyczyna nazywana jest Jungowskim grymuarem, czyli 

księgą wiedzy magicznej). Radykalnie indywidualistyczne podejście Junga po-

woduje, że jego „ezoteryka” jest tu nader specyficzna. Nie oferuje gotowej ścieżki 

inicjacyjnej, z góry wytyczonych stopni wtajemniczenia, po których adept 

wspina się wedle danych z zewnątrz instrukcji. Jest to raczej indywidualna ody-

seja, której najlepszą metaforą jest labirynt, dla każdego posiadający inny kształt. 

Ponadto, jak mawiał, indywiduacja jest dla wybranych, którym nie jest dana 

wiara (Jung 2007: 305).  

Także bardziej teoretyczne rozważania Junga wskazują na jego głębokie 

powiązania z ezoteryką. Koncepcja synchroniczności, rozwijana od lat trzydzie-

stych także we współpracy z fizykiem Wolfgangiem Paulim (1900-1958), wprost 

odnosi się do renesansowej filozofii przyrody i możemy ją określić mianem 

współczesnej reaktywacji fundamentalnego dla ówczesnych ezoteryków świato-

poglądu (Piróg 2015:173-180), opierającego się na holistycznym systemie wza-

jemnych ukrytych powiązań (korespondencji). Taka wizja rzeczywistości sta-

nowi według badacza Antoine’a Faivre'a, konstytutywny element każdej ezote-

ryki (Faivre 2010). Pozostając w obrębie tonacji renesansowych można powie-

dzieć, że Jungowi bliżej było do Roberta Fludda (1574-1637) niż do Johannesa 

Keplera (1571-1630).  

W świetle powyższych wskazań, upoważnionym zatem byłoby określić 

Junga mianem jednego z czołowych ezoteryków XX wieku, który nie tylko stwo-

rzył własną koncepcję, ale i był badaczem rozmaitych nurtów ezoteryki. Dla 

przykładu – jego biblioteka pism alchemicznych należała do jednych z najlep-

szych na świecie. A jego dzieło nie powstałoby bez nieustannych inspiracji tymi 

nurtami, które od jego wczesnej młodości kształtowały jego światopogląd. Inspi-

racje te były bezpośrednie lub zapożyczone. W tym miejscu należy wspomnieć  

o jego imienniku, którym był Carl Gustav Carus (1789-1869), to jego pisma i po-

glądy znacząco wpłynęły na Junga (Dobroczyński 2001: 53-64). Carus inspiro-

wał się Paracelsusem i Boehmem. Nie można ponadto zapomnieć o Goethem, 

którego Jung nazywał „ostatnim alchemikiem”.  

Istotnym elementem ezoteryzmu Junga jest nie tylko jego Czerwona 

księga, ale także znany wcześniej, choć w wąskim kręgu jego uczniów, tekst Sie-

dem kazań do zmarłych (Jung 1999: 397-408). Ten par excellence gnostycki tekst 

powstał na podstawie jednego z wielu wizyjnych doświadczeń Junga. Technika 

aktywnej imaginacji, którą stosował co najmniej od 1912 roku, jest także prowe-

niencji ezoterycznej i sięga swoimi korzeniami do imaginatio vera alchemików 

(Prokopiuk 2008: 156-167). Znamienne w tym kontekście, iż gdy Jung po raz 

pierwszy zapoznał się z dziełami gnostyków, w rozmowie z bardzo bliską mu 
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Barbarą Hannah rzekł: „(…) czułem, jakbym wreszcie odnalazł krąg rozumieją-

cych mnie przyjaciół” (Hoeller 1991: 19). Jak wykazuje Anna Zasuń, lektura Sied-

miu kazań dla zmarłych dla czytelnika nieznającego przyczyn powstania tekstu 

oraz jego symboliki, może zdumiewać i wprawiać w zakłopotanie. Po pierwsze 

bowiem wybitnie gnostycka treść nie wskazuje na związki z myślą Junga na polu 

nauki, po drugie dlatego, że autor uznał ów tekst za niezwykle istotne preludium 

dla swych psychologicznych idei (Zasuń 2013: 9).  

Rozpatrując zatem owo dzieło w kontekście rozumienia i definiowania 

ezoteryki, należy stwierdzić, że spełnia ono podstawowe kryteria podane przez 

cytowanego już Faivre'a. Teoria korespondencji, dominująca rola imaginacji, do-

świadczenie alchemicznej przemiany osobowości w procesie indywiduacji, 

trudny i elitarny dostęp do potrzebnej do tego wiedzy. W dodatku Jungowska 

interpretacja alchemii jako „podziemnego nurtu chrześcijaństwa” (Jung 1970: 

235) spełnia warunek repulsywności – można koncepcję Junga traktować jako 

zarazem wyraz „odrzuconej wiedzy”, jak i próbę jej ponownej asymilacji do du-

chowej rzeczywistości człowieka współczesnego. Czy Jung zatem poprzez Sie-

dem kazań dla zmarłych staje się gnostykiem, a przez to i ezoterykiem? Otóż nie, 

jest to bowiem tylko psychologiczna koncepcja ubrana w gnostycką narrację,  

a także zapewne celowy zabieg ukazania pokrewieństwa idei starożytnego gno-

stycyzmu z własnymi.  

Jung bez wahania odrzucał „łatkę” ezoteryka, podobnie jak za niemą-

drych uważał tych, którzy go uznawali za mistyka. Bez wątpienia nie chciał być 

zaszufladkowany, bo sprawia to przyjemność tylko płaskim umysłom. Krytyko-

wał współczesne mu szkoły ezoteryczne, zwłaszcza antropozofię Steinera, a oso-

bom uprawiającym jogę zarzucał kopiowanie wschodnich praktyk. Jego samoro-

zumienie najlepiej oddają następujące słowa: „Prawdziwych tajemnic nie znamy 

– nie znają ich też tak zwani »ezoterycy«, którzy – przynajmniej w dawniejszej 

epoce – nie mogli zdradzać swych misteriów. Prawdziwych misteriów zdradzić 

niepodobna, tak samo jak nie sposób uprawiać za ich pomocą żadnej »ezoteryki« 

– właśnie dlatego, że nie są one znane. Tak zwane »tajemnice ezoteryczne« to 

najczęściej jakieś sztuczne zagadki, nie w tym źdźbła prawdy. Człowiek odczuwa 

potrzebę posiadania tajemnic, ponieważ zaś nie ma pojęcia o prawdziwych ta-

jemnicach, robi sobie sztuczne sekrety. Autentyczne tajemnice napadają czło-

wieka, przybywając z głębi nieświadomości – być może to właśnie wtedy czło-

wiek zdradza tajemnice, które powinien zachować dla siebie. Również w tym do-

strzegamy numinalny charakter rzeczywistości tła. To nie my mamy tajemnice – 

to on nas mają” (Jung 2009: 480).  
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Jednakże jeśli ktoś zechce w Jungu zobaczyć ezoteryka, a nawet twórcę 

sekretnego kultu, to może to łatwo uczynić, budując z szeregu oderwanych fak-

tów i domysłów mniej lub bardziej spójną narrację. Tak jak choćby w wypadku 

Richarda Nolla i jego książek, a zwłaszcza najbardziej jaskrawej w tym względzie 

pozycji Kult Junga. Autor przedstawia w niej niezwykle zafałszowany obraz 

twórcy psychologii analitycznej mającego w zamyśle - pod pozorem prowadzo-

nych badań - reaktywować starożytne systemy religijne prezentując je w nowym 

ujęciu, a założony Klub Psychologiczny to w istocie celowo stworzony kult jego 

osoby (Noll 2021). I choć autor dokumentuje i pokazuje w sposób bardzo szcze-

gółowy, w jakim to tyglu ezoteryczno-mitycznym rodziły się późniejsze idee 

Junga, to w kwestii prymarnej myli się zasadniczo. Tezy Nolla obala Sonu Sham-

dasani, wykazując, iż podstawa dokumentalna, na jakiej opiera się Noll (chodzi 

tu przede wszystkim o przypisywany Jungowi tajny tekst założycielski), jest 

miałka, a sam Jung nigdy nie miał w zamierzeniu założenia kultu czczącego ezo-

teryczne misteria i jego osobę (Shamdasani 2021).  

Jeden z autorów niniejszego tekstu sam kiedyś określił Junga mianem 

hermetyka (Piróg 2012: 80-89), Jerzy Prokopiuk przedstawił go polskiej publicz-

ności już w 1976 roku jako gnostyka (Prokopiuk 1976: 5-57). Podobnie czyni 

Stephan A. Hoeller w swej niezwykle wnikliwej pozycji Gnoza Junga i Siedem 

nauk dla zmarłych. Podkreśla jednak jednoznacznie: „Jeśli ktoś oczekiwałby, że 

Jung stworzył nowy »system« gnostycki, w zwykłym znaczeniu tego słowa, to ta-

kie oczekiwania z pewnością spotkałyby się z rozczarowaniem. W rzeczywistości 

Jung wskazał drogę w kierunku najistotniejszej cechy nowego gnostycyzmu, 

kiedy stwierdził, że tam, gdzie wymagany jest rozwój indywidualny, należy po-

rzucić wszelkie metody. Uważał indywidualność za wyjątkową, nieprzewidy-

walną i niepoddającą się interpretacji. Jego zdaniem każdy człowiek jest pionie-

rem przecierającym sobie szlak w gęstym lesie” (Hoeller 2022: 80). Niezależnie 

od wielu określeń, jakie możemy tu podać w odniesieniu do dzieła Junga i jego 

ezoterycznego znaczenia, należy stwierdzić, że ezoteryka przybiera barwy epoki, 

w której się rozwija. W początkach naszej ery była gnozą, kilka wieków temu,  

w okresie renesansu, dalej miała posmak religijny. W wieku XIX nabrała odcieni 

naukowych, gdy uczeni mężowie – jak na przykład sam William James (Taylor 

1984) – uczestniczyli w seansach spirytystycznych i interesowali się rozmaitymi 

mediami. W dziele Junga ezoteryka jawi się natomiast jako sui generis psycholo-

gia. Sam Jung nie był akademickim badaczem ezoteryki, gdyż ta dziedzina badań 

pojawiła się ponad 30 lat po jego śmierci. Czerpał natomiast obficie ze wszyst-

kich tradycji ezoterycznych, transformując je w materię psychologiczną. Z jego 

książek nie dowiemy się tak naprawdę, czym była alchemia, joga czy buddyzm, 

dowiemy się natomiast dużo o tym, jak w uniwersum myśli Junga funkcjonowały 
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te koncepcje. Mówiąc najkrócej – Jung używał wszelkich treści tradycyjnie wią-

zanych z ezoteryką do ilustrowania swoich przemyśleń.  

Z innej jednak strony należy mocno podkreślić, że Jung dostarczył czło-

wiekowi współczesnemu języka, w którym może on wyrazić doświadczenia tra-

dycyjnie lokowane w obrębie uniwersów mentalnych religii, gnozy, ezoteryki. 

Przykładowo, gdy ktoś odwołuje się do kart tarota – o którym Jung nic praktycz-

nie nie pisał – to może obrazy arkanów wielkich ująć jako przedstawienie funda-

mentalnych, archetypowych doświadczeń każdego człowieka. Podobnie w przy-

padku I cing i jego 64 heksagramów (Jung 1989: 178-195). I to właśnie jest 

główna zasługa Junga, stworzenie języka zrozumiałego dla człowieka XX wieku, 

języka, w którym może on formułować opisy swoich numinalnych doświadczeń. 

Doświadczenia te od zawsze towarzyszyły ludzkości, tworzyły nasze człowie-

czeństwo i każda epoka znajdywała swój język dla ich wyrażenia. Jakim językiem 

posługiwać się będziemy zatem w niedalekiej przyszłości, by opisać prastare 

kontinuum?          
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Abstrakt: Artykuł poświęcony jest analizie wybranych XVI i XVII tekstów podejmujących 

zagadnienie ustroju oraz relacji interinstytucjonalnych pod kątem zastosowania meta-

fory państwa. Omawiana literatura obejmuje pisma autorstwa zarówno czołowych auto-

rów epoki, jak i mniej znanych pisarzy z państw południowej Italii i Rzeczpospolitej Ob-

ojga Narodów. Piśmiennictwo południowej Italii stanowi znakomity przykład teoretycz-

nego opracowania kontraktualnego charakteru relacji między monarchą a poddanymi 

natomiast I Rzeczpospolita uważana była przez część ówczesnych elit intelektualnych za 

przykład realizacji najlepszego z ustrojów – ustroju mieszanego. Bogactwo stosowanych 

metafor, jako środka o charakterze dydaktycznym, umożliwiało odzwierciedlenie ewo-

lucji ustrojowej w kierunku dwojako rozumianej formy kontraktualnej.  

 

Słowa kluczowe: metafora, państwo, literatura, XVI wiek, XVII wiek  

 
THE STATE METAPHOR IN ITALIAN LITERATURE  

THE GOODS OF POLITICAL EVOLUTION  

EARLY LIFE TIMES 

 
Abstract: The article comprises the analysis of the selected 16 and 17th century texts 

devoted to the question of the best government and relations between its institutions 

from the perspective of the metaphors used. The texts discussed were authored both by 

the flag writers and by minor names from Southern Italy and The Polish-Lithuanian Com-

monwealth. The former represent a valuable example of demonstrating the contractual 

character of the relation between a monarch and the subjects, while the latter was con-

sidered by the most of the intellectual elites to have implemented the best form of gov-

ernment (mixed government). The variety of metaphors used as a didactic tool enabled 

early modern writers not only to describe and explain the organization of a state but also 

to reflect the evolution leading to the development of the theory of contract.   

 

Keywords: metaphor, state, literature, 16th century, 17th century 
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Zastosowanie metafor w dyskursie politycznym jest narzędziem literac-

kim znanym od czasów starożytnych. Współczesne opracowania poświęcone 

analizie nie tylko samego zjawiska, ale również poszukujące jego uzasadnienia 

wskazują na ścisły związek między warstwą naukową a zaangażowaniem poli-

tycznym, plasując stosowanie metafor w kategoriach pragmatycznego wykorzy-

stania w kampaniach politycznych. Na uwagę zasługują badania Georga Lakoffa, 

który refleksje nad metaforą i myśleniem metaforycznym zapoczątkowane  

w książce Metafory w naszym życiu kontynuuje w wydanej w 2016 roku wspólnie 

z Elisabeth Wehling publikacji Your Brain’s politics. How the Science of Mind 

Explains the Political Divide. Wnioski, do których dochodzi Lakoff, odnoszą się do 

neurologicznych podstaw recepcji metafor. Za przykład podaje framing jako kon-

strukcję dyskursu dominującego, polegającego na zastosowaniu w komunikacji 

politycznej metafor stymulujących pracę określonych ośrodków mózgowych 

(78-93)1. Wymieniając różne rodzaje metafor w odniesieniu do państwa (np. me-

taforę rodziny, ojca), wskazuje na ich określoną recepcję, mającą istotny wpływ 

na dokonywane wybory polityczne. Użyte przez Lakoffa stwierdzenie o tym, że 

„metafora jest częścią naszego codziennego, nieuświadomionego procesu myślo-

wego”2 znajduje podstawy w rozumieniu jej jako narzędzia ułatwiającego przy-

swojenie pojęć, w szczególności pojęć abstrakcyjnych. Tego rodzaju dydaktyczne 

uzasadnienie stosowania metafor miało szerokie zastosowanie w literaturze po-

litycznej epoki wczesnonowożytnej, a któremu to zastosowaniu przeciwstawiał 

się John Locke, który stwierdził, że należy bezwzględnie i całkowicie unikać me-

tafor w każdym dyskursie ukierunkowanym na informowanie lub nauczanie, bo-

wiem w przeciwnym przypadku możemy mieć do czynienia z przypisaniem sło-

wom niewłaściwych znaczeń3. Ukazywanie analogii między wiedzą znaną z do-

świadczenia życiowego (anatomia człowieka, funkcjonowanie małżeństwa, rela-

cje rodzinne) a funkcjonowaniem instytucji politycznych i wspólnot była zabie-

giem powszechnie stosowanym w literaturze (Maleszyński 1985: 3-46; tenże 

2002; Herman 1985; Ong 1959: 423-440; Pfeiffer 2002). Odnosząc się to zasto-

sowania w pisarstwie dawnym topiki organicznej, Justyna Kiliańczyk-Zięba 

słusznie wskazuje, że „metafora organiczna była punktem wyjścia dla rozważań 

 
1 Analiza recepcji metafor w kontekście neurokognitywistycznym omówiona została 
przez G. Lakoffa również w wydanej w 2008 roku książce The Political Mind. Why You 
Can’t Understand 21-st Century Politics with an 18-th century Brain. 

2 „Metaphor is part of our everyday unconscious reasoning” (21).  
3 „But yet if we would speak of things as they are we must allow, that all the art of rhetoric, 

besides order and clearness, all the artificial and figurative application of words elo-
quence hath invented, are for nothing else but to insinuate wrong ideas, move the pas-
sions, and thereby mislead the judgement, and so, indeed, are perfect cheats.” (Locke 
1836, 372).  
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o organizacji społecznej i politycznej państwa. Za jej pomocą wyobrażano pań-

stwo jako corpus politicum, organizm złożony z wielu różnorodnych składników, 

roztrząsano budowę oraz funkcjonowanie królestwa, strukturę władzy, relacje 

zachodzące między władcą a stanami” (516). Celem niniejszego artykułu jest 

wskazanie wachlarza metafor, z którego korzystali pisarze epoki wczesnonowo-

żytnej, którzy „porządkując, uwidaczniając czy tłumacząc skomplikowaną naturę 

powiązań istniejących wewnątrz społecznych organizacji” (515) wykraczali 

poza szeroko stosowane ujęcie korporalne. 

Geneza procesu kształtowania instytucji przedstawicielskich bez względu 

na zróżnicowane okoliczności uwarunkowane specyfiką wydarzeń historycz-

nych w poszczególnych krajach, zawsze związana była z potrzebami dworu. Po-

trzeby te najczęściej dotyczyły kwestii finansowych. Losy zgromadzeń europej-

skich jasno wskazują na fakt rozejścia ich linii rozwojowej w dwóch kierunkach. 

Z jednej strony nastąpił rozwój instytucji parlamentu, zyskując najpełniejszą  

i najbardziej efektywną materializację dialogu politycznego w ramach ustroju 

mieszanego. Egzemplifikację tego stanu rzeczy stanowiły ustroje trzech państw: 

I Rzeczypospolitej, Republiki Weneckiej oraz Królestwa Anglii. Na biegunie prze-

ciwległym do państw w praktyce realizujących rządy parlamentarne mamy do 

czynienia z szeregiem krajów, których system władzy stanowił odzwierciedlenie 

tendencji absolutystycznych. Oczywistym przykładem jest tu Królestwo Francji. 

Sytuacja taka miała miejsce na Półwyspie Iberyjskim, gdzie Kortezy poszczegól-

nych prowincji stopniowo traciły posiadane uprawnienia4, jak również w Szwe-

cji, Danii czy niektórych państwach niemieckich. 

Autorzy nowożytnych traktatów politycznych, obok wyrażania preferen-

cji ustrojowej, skoncentrowali się również na interpretacji państwa oraz miejsca 

monarchy w jego zarządzie, a w której to interpretacji zaszła wówczas poważna 

zmiana. Zmiana ta dotyczy momentu rozejścia się renesansowego naturalizmu  

z nowożytnym konstytucjonalizmem. Przełom ten zauważalny jest w nowym 

ujęciu pojęcia państwo, różniącym się od dotychczasowego lansowanego przez 

wyobraźnię naturalistyczną, o proweniencji arystotelesowskiej. W pismach po-

litycznych, bowiem zaczęły pojawiać się ujęcia bytu państwowego w kategoriach 

umowy międzyludzkiej. Arystotelesowskie stanowisko definiujące państwo jako 

byt pochodzący z Natury i od woli ludzkiej zupełnie niezależny, zostało zastą-

pione właśnie włączeniem owego ludzkiego czynnika wolitywnego. Świadectwa 

tej nowej interpretacji znajdujemy między innymi u Danaeusa, który powtarza-

jąc za Arystotelesem, iż ”dalece różni się władza polityczna od władzy pana domu 

 
4 Izabela Katolicka wielokrotnie podkreślała pojęcie absolutnej władzy królewskiej (Mą-

czak 1986: 128).  
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podkreśla z drugiej strony, iż władza pana domu zalecana jest przez naturę, zaś 

polityczna – głosami ludzi i zgodą” (Danaeu 1596: 39, tłum. za Ekes 2001: 121). 

W sposób podobny kwestia ta ujęta została przez Althusiusa, który w odniesie-

niu do państwa pisał: „członkami tego ciała nie nazywam poszczególnych ludzi 

[…] lecz rodziny, stowarzyszenia, liczne grody i miasta [...] zawierające między 

sobą umowę o ustanowieniu jednego ciała rzeczypospolitej ze wzajemnego po-

łączenia. Spojeniem owego ciała i zrzeszenia jest zgoda i zaufanie, nawzajem 

dane i przyjęte” (Althusius 1603: 55, tłum. za Ekes 2001: 121). Środowisku na-

turalistów pojęcie kontraktu nie jest obce. Ujmowane ono jest jednak w innych 

kategoriach. W ich rozumieniu to nie państwo jest przedmiotem ludzkiej woli,  

a jedynie jego ustrój (Bellarmino 1568: 844). Koncepcja kontraktu więc w spo-

sób zasadniczy różni się od teorii umowy społecznej opracowanej przez Rous-

seau. Różnica polega na tym, iż umowa ta nie jest dobrowolnie zawartym kon-

traktem międzyludzkim, mającym na celu stworzenie państwa, ale umową za-

wartą między narodem a monarchą. Kontrakt taki zaś odnosi się do zasady orga-

nizacji owego państwa, a więc ustroju.5 Właśnie owa niewątpliwie skompliko-

wana materia niejednokrotnie wyjaśniania była za pomocą odniesień do sfer ży-

cia ludziom bliskich. 

Interesującym wydaje się być nurt w pisarstwie politycznym poświęcony 

koncepcji kontraktualistycznej, a odnoszący ową ideę do umowy ze sfery prawa 

prywatnego – umowy, jaką jest kontrakt małżeński. Koncepcja więzów małżeń-

skich, jakie łączą władcę z państwem znana była już w okresie średniowiecza. 

Tematyka ta podejmowana była zarówno przez pisarzy duchownych jak i świec-

kich. Przez wielu publicystów wyniesienie monarchy na tron, w podniosłym 

stylu, określone zostało jako poślubienie republiki. Alegorię taką spotykamy 

między innymi w przemówieniu przygotowanym z okazji koronacji księcia 

Treviso autorstwa Marka Antonia Zabarelli, pochodzącego z Padwy szesnasto-

wiecznego pisarza i doktora prawa. Autor metaforycznie oświadcza, iż elekt 

uczyniony został małżonkiem republiki, królowej i matki całego narodu, z któ-

rego sam przyszły monarcha się wywodzi (1533: brak paginacji). W podobny 

sposób filozof i poeta Luigi Grotto (1541-1585) uświetnił koronację doży Luigi 

Mocenigo. Zwrócił się jednak w przemówieniu nie do księcia, ale do Republiki, 

przedstawiając jej przyszłego małżonka: „Jest ci dany książę, który przez wszyst-

 
5 Na rezultat tej umowy zwrócił uwagę francuski pisarz Guy Coquelle twierdząc: “Ces 
Parlemens sont éstablis par forme de contacts faicts par le Roy avec le peuple, et pour 
le soulagement d’iceluy”, Institution ou droit des François ou nouvelle conference des 
coustumes de France reduites en epitome selon des tiltres du Droit par Guy Coquelle, (Pa-
ris 1642, cyt. za Mattei 1982, II: 204). 
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kich uważany jest za właściwego przywódcę dla Wenecji, a małżonka dla Repu-

bliki” (tłum. K.K.)6. Niejednokrotnie elekcja doży utożsamiana była z procedurą 

ślubną, bowiem również padewczyk Sperone Speroni (1500-1588) zastosował 

tego rodzaju porównanie (1596, b.p.). Odnosząc się kontraktu małżeńskiego re-

lacje między republiką florencką a księciem określił profesor retoryki i poetyki 

Battista Guarini (1538-1612). Położył on jednak nacisk na jednostronność zobo-

wiązania, określając księcia jako małżonka Republiki: „Oto twój prawowity mał-

żonek, któremu przysięgałaś wierność”7. Rodzinne relacje w państwie opisywał 

Piotr Canonieri określając księcia i państwo mężem i żoną, poddanych zaś jako 

dzieci (1614: 466; 1609: 77-8). Do idei tej nawiązywano z jeszcze większym za-

angażowaniem w ówczesnej europejskiej publicystyce politycznej8.  

Alegoria związku małżeńskiego między monarchą a Rzeczpospolitą 

znana była również publicystom polskim. Nomenklatura stosowana w mowach 

sejmowych, diariuszach i aktach sejmikowych jasno wskazuje na „rodzinne” re-

lacje odczuwane przez brać szlachecką. Tamteż bowiem, król zwany jest ojcem 

poddanych szlacheckich, Rzeczpospolita określana jest jako „matka nasza”, „matka 

nasza miła”, „matka nas wszystkich”. Jak wskazał Edward Opaliński, biorąc pod 

uwagę, iż szlachta uważała się za synów Rzeczypospolitej, króla zaś zwała swoim 

ojcem, w świadomości ogółu szlacheckiego musiał istnieć swoisty „związek mał-

żeński” między monarchą a Rzeczpospolitą. Fakt ten potwierdzają źródła: kasz-

telan krakowski Jan Ostrogski na sejmie 1605 roku użył następującego określe-

nia „Król JM. będąc małżonkiem prawdziwym tej Rzplitej [...]”9. Interesującym 

jest fakt, iż w momentach starć między monarchą a szlachtą, kryzys znajdował 

odzwierciedlenie w zmianie nazewnictwa. Podczas rokoszu sandomierskiego 

określono Zygmunta III nie ojcem a ojczymem (Opaliński 1983: 796). Niemniej 

jednak należy zwrócić uwagę, iż tego rodzaju metafory na temat „małżeńskich 

relacji” zachodzących pomiędzy władcą a Rzeczpospolitą nie należy traktować 

jako sugestii, co do uznania koncepcji kontraktualistycznej jako właściwej dla 

państwa polsko-litewskiego. Naczelną przecież zasadą w Rzeczypospolitej była 

 
6 “Ci ha dato un Principe di cui tutti han trovato quel di che avean bisogno: Vinegia un 
capo, la Republica uno sposo”,Oratione di L. Grotto Cieco d’Andria nella creation del Se-
renissimo Prencipe di Vinegia Luigi Mocenigo (Vinezia 1570: brak paginacji). 

7 Guarini mówiąc o Kosmie zwrócił się do miasta tymi słowami: “Questo è il tuo legittimo 
sposo, alui hai dato la fede” (Venezia 1818: 155). 

8 Między innymi wymienić należy tutaj francuskiego pisarza P. Fortin de la Hoguette, An-
glika J. Harringtona czy I. F. Hertla. 

9 Diariusz sejmu 1605, Biblioteka Czartoryskich 341, IV: 26, cyt. za Opaliński 1983: 796. 
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suwerenność prawa (lex est rex in Respublica) stanowionego przez trzy stany sej-

mujące10. W warunkach politycznych Pierwszej Rzeczypospolitej określenie re-

lacji pomiędzy monarchą a państwem jako relacji małżeńskiej ma znaczenie je-

dynie alegoryczne, dowodzące bogactwa polskiego słownika politycznego, ale 

nie wyrażające idei kontraktualnej. Użycie takiego określenia jest przykładem 

częstego ówcześnie stosowania analogii stosunków politycznych do stosunków 

rodzinnych, demonstrujących wizję naturalistyczną relacji politycznych.  

Teoria kontraktualnego charakteru relacji między monarchą a podda-

nymi zdobyła szczególną popularność w publicystyce krajów południowej Italii. 

Do jej rozpowszechnienia przyczynił się pochodzący z Neapolu prawnik Luca da 

Penne (1325-1390), który w osobie księcia widział małżonka Republiki (1582: 

563). Alegorię tego rodzaju znajdujemy również w odniesieniu do Kościoła i Pa-

pieża (Gigas 1598: 17). W wieku XVII koncepcja ta niejednokrotnie była podej-

mowana przez pisarzy politycznych, między innymi przez Giulia Antonia Bran-

calasso (Mattei 1982, II: 223). 

W sposób szczególny teoria ta rozwinięta została przez szesnastowiecz-

nego uczonego kardynała Giovanni Battista de Luca (1614-1683). De Luca po-

chodził z południowej Italii, z miasteczka Venosa. Ukończył studia prawnicze  

w Neapolu. Za pontyfikatu Innocentego IX został mianowany Referendarzem 

Obydwu Sygnatur. W roku 1681 otrzymał czapkę kardynalską. Był autorem 

wielu traktatów, które wydane zostały pod tytułem Theatrum veritatis et iustitie 

sive decisivi discursus. De Luca niejednokrotnie powraca do idei kontraktu ślub-

nego. Jednakże nie ogranicza się jedynie do zastosowania tego rodzaju alegorii. 

Podaje bowiem cechy nadające procedurom elekcji podobieństwo do ceremonii 

zawarcia małżeństwa, a następnie dokonuje analizy obu aktów pod kątem ich 

konsekwencji prawnych. Podobnie jak jego poprzednicy, De Luca stwierdza, iż 

Księstwo jest niczym innym jak kontraktem ślubnym zawartym pomiędzy pań-

stwem a księciem.11 Dalsza interpretacja tego aktu, samego w sobie pozbawio-

nego oryginalności, zasadniczo różni się od stanowiska większości wymienio-

nych wyżej myślicieli. Kardynał De Luca, bowiem, to Republice – małżonce przy-

pisuje pozycję zwierzchnią wobec księcia – męża (Cam. Apost. 1680: 57-58).  

Z drugiej strony małżonek w tym tajemniczym i politycznym małżeństwie w za-

 
10 Z zasady tej wynika sformułowana przez Uruszczaka koncepcja monarchii Jagiellonów 

(i Rzeczypospolitej jako jej kontynuacji) jako państwa konstytucyjnego (Nowy Sącz 
2005: 19-24). 

11 De Luca w wielu swoich dziełach charakteryzując związek między państwem a władcą 
odwoływał się do kontraktu małżeńskiego (Romae 1669: 145, Roma 1673: 12, 28, 73, 
245; Cam. Apost. 1680: 14, 659). 
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mian za przyznanie mu pewnych uprawnień bierze na siebie obowiązek przeję-

cia „ciężarów” owego związku12. Zdaniem autora konsekwencją takiego układu 

jest uznanie poddanych za dzieci a nie za niewolników, tak więc i książę nie jest 

panem a jedynie urzędnikiem [amministratore]. Swoje wnioski De Luca, jak sam 

twierdzi, opiera na opinii tak prawników, teologów jak i dobrych chrześcijańskich 

polityków, którzy powołują się na potrzebę zgody narodowej [consenso popolare] 

w kwestii ważności prawa czy znaczenia zwyczajów. Te, bowiem aspekty należą 

do władzy narodu, władzy, która zostaje przeniesiona na księcia (Cam. Apost. 

1680: 664-5). De Luca nie wyklucza możliwości rozwiązania zawartego kon-

traktu. W przypadku niewywiązywania się z warunków umowy uzasadniony jest 

rozwód, wraz ze wszystkimi oczywistymi konsekwencjami tego aktu. Autor za-

daje jednak w tym miejscu pytanie zasadnicze o to, na kim spoczywa obowiązek 

zadecydowania o tego rodzaju brakach czy też nie spełnianiu warunków zawar-

tych w umowie. Jego zdaniem decydować w tej kwestii powinien Papież, który 

jest najbardziej kompetentnym sędzią w tego rodzaju duchowym związku. O lo-

sach tejże umowy nie mogą decydować książęta świeccy czy urzędnicy, a tym 

bardziej strony umowy, nie będące obiektywnymi we własnej sprawie (1680: 

666)13. Problem jednakże nie zostaje zamknięty poprzez samo rozwiązanie 

umowy. Książę, który nie dotrzymał paktu zawartego z poddanymi, nie tylko 

może zostać zdetronizowany, ale również ukarany14. Z drugiej jednak strony au-

tor analogiczne uprawnienia przyznaje władcy, który może ukarać poddanych 

łamiących zawartą umowę. Jeżeli więc obywatele nie wywiązują się ze swoich 

obowiązków, buntując się, organizując spiski czy też lekceważąc finansowe zo-

bowiązania wobec władcy, ten może wyznaczyć karę, ograniczając się jednak 

 
12 De Luca wymienia wzajemne obowiązki obu stron względem siebie: w kwestii zobo-
wiązań małżonki - Republiki twierdzi, iż „è tenuta di obedirlo e di prestargli gli ossequi 
maritali [...] All’incontro, il principe come sposo secondo la natura di questo contratto, 
ha l’obbligo di sopportare i pesi di questo matrimonio politico, i quali consistono nel 
coabitare con la sposa, e nel prestarle il debito coniugale, e anche nel provedere, cosi 
essa come i suoi figliuoli, di tutto quello che è necessario e conveniente per il loro one-
sto comodo onorifico e decoroso mantenimento, per la vita felice e civile che è il fine 
principale di tal matrimonio; nel conservare e bene amministrare la dote, da diligente 
padre di famiglia” (Cam. Apost. 1680: 659); (Roma 1675: 378-9). 

13 W innym dziele również podnosi autor kwestię rozwiązania zawartej umowy:  
“E quindi seque che, quando esso [Principe] non osservi bene le leggi di questo con-
tratto, e che trascuri di portare i sudetti pesi, e che maltratti la moglie e i figli, abusan-
dosi di quell’autorità che la legge gli concede, in tal caso, con l’istessa proporzione del 
matrimonio carnale, si fa luogo al divorzio, si che, conforme la donna può separarsi dal 
marito e ripigliarsi la sua dote, e con la medesima dote può maritarsi ad un altro, cosi 
può la republica sottrarsi da quel Principe ed eleggersene un altro” (Roma 1675: 380). 

14 “[Principe] può essere non solamente deposto ma anche gravamente punito” (Cam. 
Apost. 1680: 675).  
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tylko do grupy buntowników. De Luca jako zwolennik wprowadzenia prawa wy-

powiedzenia posłuszeństwa władcy, precyzuje potencjalne okoliczności takiego 

aktu. W przypadku, gdy monarcha łamie zasady religijne bądź też niczym mąż 

zabiegający o względy innej kobiety, interesuje się obcym państwem, poddani 

posiadają uzasadnione prawo sprzeciwu wobec tego rodzaju postępowania 

władcy. Detronizując go zaś i karząc mają dwie możliwości dalszego działania: 

albo zawarty zostanie inny związek, albo wprowadzone zostaną rządy republi-

kańskie. Detronizacja zdaniem autora, uzasadniona jest również w przypadku, 

gdy mądry władca nie jest w stanie zaradzić szkodom wyrządzonym przez wła-

snych urzędników (Roma 1675: 227). 

Zagadnienie wzajemnych obowiązków narodu i władcy poruszane było 

przez doskonale zaznajomionego z sycylijską polityką Scypiona di Castro (1521 

-1583). W jednym ze swoich dzieł podkreślił on wagę z jednej strony obowiązku 

poddanych wobec monarchy, z drugiej zaś pewnego rodzaju długu władcy wo-

bec narodu. Nieuregulowanie owego zadłużenia grozi niebezpieczeństwem po-

wstania przeciwko władcy i przekazaniem „kredytu zaufania” innej osobie (Mi-

lano 1601: 356). Wywodzący się z Lecce Scipione Ammirato (1531 – 1601) wska-

zuje, iż ten rodzaj umowy jest jedną z form relacji między monarchą a poddanymi 

(Vinezia 1599: 16). W szczególny jednak sposób zagadnienie to przedstawione 

zostało przez, pochodzącego z Salerno prawnika, Marka Antonia Pistilli w dziele 

Commentariorum de instruendo Principe imago, opublikowanego w 1603 roku  

w Neapolu. Pomimo faktu, iż w treści dzieła wątki religijne przeplatają się ze te-

matyką polityczną, poglądy autora wydają się być klarowne. Zdaniem Pistillego 

niewątpliwym jest fakt kontraktualnej formy relacji władcy i poddanych wzglę-

dem siebie, relacji wynikającej między innymi z norm życia obywatelskiego (Na-

poli 1603: 9). Autor ujmując istotę owej umowy przedstawia ją w postaci alegorii 

Trójcy Świętej, jako zjednoczenie między monarchą (Bogiem) a narodem (Sy-

nem) przy pomocy więzów Ducha Świętego (1603: 12-13). Treścią tej umowy 

byłaby modlitwa Ojcze Nasz, w której ludzie oczekują przyjścia Królestwa Bo-

żego i przyjmują wolę Bożą, z drugiej strony prosząc o zapewnienie chleba po-

wszedniego i zbawienia od złego (1603: 148-49). Finalne Amen miałoby od-

zwierciedlać zgodę obu stron na tego rodzaju kontrakt (1603: 136). Niezależnie 

od tego alegorycznego spojrzenia na relacje między monarchą a poddanymi, Pi-

stilli nie wątpił, iż narody otrzymały prawo do wyboru swojego zwierzchnika, 

któremu tylko na podstawie określonych warunków powierzają uprawnienia 

władcze. Dopiero po ich zaakceptowaniu może on objąć rządy (1603: 136-7). Au-

tor dodaje, iż władcy przyznane jest jedynie uprawnienie egzekucji prawa, nie 

zaś samo prawodawstwo. To ostatnie, bowiem uprawnienie należne jest obywa-

telom, którzy w przypadku pogwałcenia warunków umowy przez monarchę, 
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mają prawo odebrać przyznaną mu wcześniej władzę (1603: 145). Pistilli pod-

kreśla, iż przeniesienie na księcia określonych uprawnień, jest jednoczesnym 

zmniejszeniem władzy obywatelskiej (1603: 147). Podnosząc zagadnienie kon-

traktu autor jednoznacznie wskazuje, która ze stron posiada uprawnienia 

zwierzchnie. To naród dyktuje warunki, które potencjalny władca zmuszony jest 

zaakceptować. Co więcej, głos władcy w całej kwestii ograniczony zostaje do tego 

właśnie wyrazu akceptacji zestawu przedłożonych uprawnień, z których rezy-

gnują obywatele na rzecz dobra wspólnego (1603: 148). Miejmy na uwadze, iż 

ów kontrakt nie świadczy o zmianie podmiotu władzy, jakim jest państwo, ale 

jest środkiem usprawnienia jego organizacji – a więc jego ustroju. Chcąc zobra-

zować więzy łączące obie strony umowy, Pistilli odwołuje się, podobnie jak i inni 

współcześni mu pisarze, do zasad obowiązujących w małżeństwie. Mamy tu do 

czynienia z dwoma małżonkami: Księciem i Republiką, którzy połączeni zostali 

umową małżeńską (1603: 22-3). W przypadku uzasadnionej przyczyny może 

dojść do rozwodu, a więc układ ten może zostać zerwany. Tak jak w przypadku 

pary małżeńskiej przyczyną separacji jest odejście jednego z małżonków, tak po-

rzucenie państwa przez władcę jest powodem do zerwania zawartej umowy 

(1603: 145). Poglądy swoje Pistilli potwierdził w innym dziele Exarchiae libri de-

cem. Powrócił w nim między innymi do koncepcji modlitwy Ojcze nasz jako ma-

terialnego wyrazu boskiej umowy, na której powinno wzorować się jej ziemskie 

odzwierciedlenie. Ugruntowana została również przez autora idea kontraktu 

(1620: 16). Autor podkreślił, bowiem, iż umowa ta jest w takim samym stopniu 

obowiązująca i niepodważalna jak wszystkie umowy pisemne, wraz z konse-

kwencjami ponoszonymi za złamanie jej warunków (1620: 16-17). Powtórzone 

zostało twierdzenie o posiadaniu przez naród prawa do sprzeciwu wobec 

władcy, który nie dotrzymał zaprzysiężonego kontraktu (1620: 388). Pogląd  

o wzajemnych relacjach władcy i poddanych rozszerzony został o kwestię wza-

jemnego zobowiązania (reciproca obligatio) i obustronnego długu (mutua de-

bita). Wielokrotnie jeszcze autor odwołuje się do tej koncepcji jako „haec con-

tractus summa, pacta conventa” i kładąc nacisk na trwałość takiej umowy trak-

tuje ją na równi z kontraktualnym charakterem prawa prywatnego (1620: 23). 

Poglądy salernitańskiego prawnika, mimo iż w niewielkim stopniu znane, nie po-

zostały bez wpływu na ówczesną publicystykę.15 Echa jego koncepcji widoczne 

 
15 Na znajomość dzieł Pistilliego powołują się między innymi Canonieri: “Come eccellen-

temente tutte queste esplicazioni dichiara M. A. Pitsillio nell’imagine dei comentari de 
instruendo Principe”, Canonieri (Antverpiae 1618). 
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są między innymi u włoskiego pisarza Brancalasso, który w swoim dziele Philo-

sophia Regia za salernitańczykiem przywołuje koncepcję modlitwy.16  

Zaprezentowana w artykule różnorodność metafor stosowanych we wcze-

snonowożytnej literaturze podejmującej tematykę nie tylko samego ustroju pań-

stwa, ale też relacji między jego poszczególnymi instytucjami wskazuje jednoznacz-

nie na ich charakter dydaktyczny. Wskazana ewolucja ustrojowa uzewnętrzniona  

w praktyce politycznej z jednej strony zwiększeniem znaczenia zgromadzeń par-

lamentarnych i ich zminimalizowaniem bądź też całkowitą eliminacją z życia po-

litycznego z drugiej, znajdowała odzwierciedlenie w literaturze opisującej tenże 

proces. Apologeci pierwszego z wymienionych rozwiązań upatrujący jego ide-

alną aplikację w ustroju mieszanym niezależnie od czysto teoretycznych refleksji 

opisywali system ten stosując metafory ułatwiające zrozumienie jego specyfiki. 

Specyfiki uwzględniającej udział społeczeństwa w rządach i kontrastowo ukazu-

jącej sedno rządów absolutnych, gdzie pełnia władzy należy do jednostki. Stąd 

też system funkcjonowania monarchii absolutnej wymagał nie tyle wytłumacze-

nia, co uzasadnienia, również często z użyciem metafor, jak w przypadku „Lewia-

tana” Tomasza Hobbesa. Analogiczną reakcją pisarze odpowiedzieli na kolejne 

fazy tejże ewolucji zmaterializowane w dwojakim rozumieniu systemu kontrak-

tualnego. Różnica w owym rozumieniu dotyczyła przedmiotu umowy, którym 

mogło być państwo (teoria umowy społecznej) lub jedynie jego ustój (kontrakt 

między narodem a monarchą). Głębia refleksji politycznej, kontynuowanej prze-

cież od czasów starożytnych, niejako naturalnie wsparta została metaforami tak 

ze sfery życia publicznego jak i prywatnego znanymi powszechnie. Stąd porów-

nania do struktury rodziny, kontraktu małżeńskiego czy modlitwy, wskazane  

w artykule a niewyczerpujące przecież wachlarza stosowanych analogii. Nieza-

leżnie od funkcji dydaktycznych wskazują one na wyjątkowe bogactwo wyob-

raźni pisarzy podejmujących wysiłek wskazania i uzasadnienia funkcjonującego 

ustroju.       
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Abstract: The article is devoted to Vasyl Shchurat as a researcher of Taras Shevchenko’s 

life and works. It gives a brief look upon this field of the researcher’s study, but mainly it 

is devoted to his largest work Fundamentals of Shevchenko's Relations with the Poles, also 

known as Shevchenko and the Poles. The Basis of Mutual Relations, published in 1917 in 

Lviv. The article deals with the biographical aspect of Shchurat’s research. The aim was 

to analyse the biographical data concerning Shevchenko’s knowledge of the Polish lan-

guage and his contacts and acquaintance with the Poles against more recent works on 

the topic. The article also contains a short review of the most known Shevchenko re-

searches that appeared after the publication of Vasyl Shchurat’s work.   

 

Keywords: Vasyl Shchurat, Taras Shevchenko, the Polish language, revolutionary ideas, 

Polish progressive circles, Petrashevites, Shevchenko in exile, Shevchenko’s Polish ac-

quaintances.  

 

 

Speaking about the figure of Vasyl Shchurat (1871-1948), it should be 

noted that both in the Soviet times and now his name is known in scientific cir-

cles, but it is mainly mentioned in connection with the figure of Ivan Franko: he 

usually appears as his disciple and follower. V. Shchurat is considered to be one 

of the first Franko researcher; at the same time, he is known as a poet, an active 

figure in education and the first rector of the "secret" Ukrainian University in 

Lviv. Much less attention is paid to his scientific literary works and translations. 

Moreover, the activity of Vasyl Shchurat as a teacher and folklorist remains prac-

tically unknown, and the works of V. Shchurat, a literary critic and researcher, 

whose texts became a significant contribution to the development of the Ukrain-

ian-Polish literary relations, are little known. Among the scholars of the Soviet 

era, Hryhoriy Verves, Myroslav Moroz, Stepan Trofimuk, as well as V. Shchurat's 

son, Stepan Shchurat, addressed to V. Shchurat's works. Nowadays, the figure of 

Shchurat also attracts attention of Ukrainian scholars, such researchers as 
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Larysa Kozak, Oleg Bagan, Margarita Kryvenko and the scholar's granddaughter, 

Vasylyna Shchurat-Glukha, mainly given to the large amount of information 

about I. Franko that the scholar left behind. 

Another little-studied aspect of V. Shchurat's scientific activity is 

Shevchenko studies. The Galician scholar devoted a considerable amount of 

small-scale studies referring to the figure of the famous Ukrainian poet. Among 

his first works there were Notes to the Poem by T. Shevchenko "The Monk" (Shchu-

rat 1894: 1) and Shevchenko in the Light of Skabychevsky's Criticism (Shchurat 

1895: 95-97), along with the article In Memory of Taras Shevchenko (1896); later, 

V. Shchurat began a series of studies on the works of the Ukrainian poet. During 

his lifetime, there appeared the articles Holy Scripture in Shevchenko's Poetry 

(1904), On the History of the Cult of Shevchenko in Galicia (1906), Shevchenko's 

Ivan Pidkova (1909), Shevchenko's Message to Gogol (1909), Shevchenko - Zheli-

govsky - Chechot (1910), Shevchenko’s Warsaw Teacher (1911), Shevchenko's 

"Primer" (1911), Shevchenko's Emphasis (1911), Shevchenko's First Assessment in 

Galicia (1912), The First Polish Voices about Shevchenko (1912), From the Circle 

of Shevchenko's Acquaintances (1913), Shevchenko in a Painting Anecdote 1913), 

Galicia and Shevchenko (1914), T. Shevchenko’s Kobzar (1914), Cultural Idea in 

the Poetry of Shevchenko (1914), Shevchenko and the Haydamaks (1914), 

Shevchenko's Poem of Hope (1925), Our Shevchenko (1926), Shevchenko in Kyiv, 

1846 (1927) and the great work Fundamentals of Shevchenko's Relations with the 

Poles (1917), which was published the same year in a separate print entitled 

Shevchenko and the Poles. The Basis of Mutual Relations (Shchurat 1917). How-

ever, Schurat as a Shevchenko researcher was rejected by the Soviet science as 

being too pro-Western, whereas in 2015 issue of the Shevchenko Encyclopaedia 

there are two pages devoted to him.  

This article is devoted to the largest work of V. Shchurat as a Shevchenko 

scholar. The study of T. Shevchenko’s relations with the representatives and ide-

ology of the Polish democratic movement in his work The Fundamentals of 

Shevchenko’s Relations with the Poles can be considered in two ways: biograph-

ical and contextual. The biographical aspect, presented in this article, includes 

the analysis of Taras Shevchenko’s life from the perspective of studying his ties 

with the Poles, taking into account the historical and cultural context. This aspect 

also contains the study of interpersonal ties between Taras Shevchenko and his 

Polish friends. The aim of the study is to analyse the data presented in the work 

against later works on the topic. 

Investigating T. Shevchenko’s connections with Polish literature and cul-

ture, Vasyl Shchurat, first of all, tries to find the answers to the question: “What 
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attracted Shevchenko to Polish poetry? … Didn't Shevchenko succumb to the in-

fluence of Polish poets mainly due to the fact that he had been fascinated by the 

socio-political ideas surrounding those texts even earlier?” (Shchurat 1963(2): 

248 - 249). The author analyzes and clarifies when the Ukrainian poet could first 

hear the Polish language, when he could get acquainted with the national libera-

tion and revolutionary ideas proclaimed by the progressive Polish circles of that 

time. The researcher is trying to prove the fact that T. Shevchenko heard and 

knew the Polish language from an early age and, perhaps, used it. He supports 

his hypotheses with historical facts, in particular, the appointment of Tadeusz 

Chatsky the supervisor of the schools of Volyn, Podolsk and Kyiv provinces in 

1803, who suspended Russification and began to introduce compulsory study of 

the Polish language.  

If we assume that T. Shevchenko heard the Polish language while still in 

Kyrylivka, it is quite probable that it was understandable for the poet. V. Shchurat 

does not agree with the positions of T. Chaly and Oleksandr Konysky who believe 

that the Ukrainian poet learned Polish out of pity or love: “It was quite natural 

for Shevchenko that he, having already learned to speak Polish in Kyrylivka and 

Vilshany, spoke Polish in both Vilnius and Warsaw when it was necessary to 

speak Polish" ( Shchurat 1963(2): 245). Peter Lebedintsev, the landowner of the 

neighbouring villages, writes in his memoirs that when Vasyl Engelhardt was the 

landowner of Kyrylivka, the Polish language was not heard in the Vilshany estate. 

After his death in 1828, when the estate was inherited by his sister Oleksandra 

Branicka, the wife of the Polish magnate Franciszek Xavery Branicki, the Poles 

began to appear in various positions as economists and clerks (Lebedintsev 

1982: 36). And it is with this time that P. Lebedintsev associates the appearance 

of the Polish language in Vilshany.  

The researcher Jan Tjos believes that T. Shevchenko first heard the Polish 

language in the Vilshany estate of Paul Engelhardt, where the manager of the 

house was a Pole Jan Dymowski. It was he who directed T. Shevchenko to study 

at the Polish amateur artist Stepan Pryvlotsky. This experience became useful for 

the young T. Shevchenko: later in Vilnius the poet could speak Polish fluently 

(Tjos 1996: 46 – 47). These contradictory facts show that it cannot be stated un-

equivocally that T. Shevchenko knew the Polish language while still in Ukraine. 

However, the trip in the autumn of 1829 to Vilnius as a boy-Cossack of Mr. Peter 

Engelhardt, of course, was a turning point for the young man. 

V. Shchurat provides the information that T. Shevchenko and his master 

made trips to Vilnius and Warsaw. He explains those journeys by Mr. P. Engel-

hardt's escape from the revolutionary propaganda carried out at the Right Bank 

Ukraine by Polish emissaries. However, the move to the centres of revolutionary 
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ideas and outspoken political speeches on the one hand, and the reluctance of P. 

Engelhardt to side with the revolutionary on the other hand seems somewhat 

illogical, because at that time:  

 
the invisible hands at the corners of the streets put up posters, if not with revolutionary 

programs, and then with, for example, such vicious announcements saying that it would be 

possible to rent an apartment from the new year in the Warsaw Belvedere that was an al-

lusion to the uprising which was to begin from the chamber of Prince Constantine. That fact 

itself threw the police into a fever, gave them a reason for numerous searches and arrests, 

and gave new topics for conversation and reflection to the inhabitants. The whole of War-

saw, long before the outbreak of the revolution, spoke only of it. The enzyme was common 

(Shchurat 1963 (2): 246).  

 

The poet's stay in Warsaw, which V. Shchurat writes about, could not be 

confirmed by any documents. Shevchenko studies of that time did not have ac-

cess to many historical data known today, so the researcher could be wrong in 

his assumption. In addition, V. Shchurat's words about the purpose of P. Engel-

hardt's relocations as an escape look like some exaggeration. In fact, he was a 

Guards officer who was sent to serve in various places, and in Vilnius he was ap-

pointed an adjutant of the Governor-General of Vilnius, where he performed his 

duties in 1829-1830 (Dyakov 1964: 11). 

Undoubtedly, Taras Shevchenko's stay in Vilnius played a decisive role in 

the formation of his life beliefs. Here he began to develop primarily as an artist; 

this period laid the foundations of his worldview, attitude to the main universal 

ideals, such as freedom and human rights. At Vilnius University, T. Shevchenko 

studied painting with Professor Jan Rustemas1. Jerzy Jędrzejewicz, in his book 

Ukrainian Nights or the Pedigree of a Genius. A Story about Shevchenko, writes: 

"Professor Jan Rustemas's studio and also the lecture hall were located opposite 

the palace, on the second floor of the oldest university building, not far from the 

astronomical observatory" (Jędrzejewicz 1972: 86). At the university, T. Shev-

chenko could also meet other apprentices of the professor, hear the revolution-

ary and liberation calls of Polish youth for the first time. On the other hand, Yuri 

Ivakin points out that T. Shevchenko only left one mention of prof. J. Rustemas, 

on the basis of which the assumption of Shevchenko scholars about his studies is 

formed; the researcher also points out that this issue remains open due to the 

lack of documentary materials (Ivakin 1986: 75). There is no information about 

Professor J. Rustemas in V. Shchurat's work; instead, the researcher describes 

 
1 V. Shchurat does not mention Professor Jan Rustemas in his research, but T. Shevchenko 
himself mentions him in the “Journal”. The question of T. Shevchenko's studies in Vil-
nius at Professor J. Rustemas remains open. 
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the study of the young T. Shevchenko at the artist Franz Lapmi in Warsaw. 

Shevchenko scholar O. Konysky also gives information about his studies with 

professor-portraitist F. Lampi, and also, basing on the memoirs of Mykola Kosto-

marov, gives an interesting fact about T. Shevchenko's stay in Warsaw: “Taras 

was in Warsaw during the uprising of 1830, where the revolutionary govern-

ment introduced him into a group with other "Russians", giving them money in 

the then revolutionary banknotes" (Konysky 1991: 71). 

As it was already mentioned, the fact of T. Shevchenko's stay in Warsaw 

has not been confirmed so far, so the assumption that T. Shevchenko attended 

Franz Lampi's lectures remains only an assumption. However, a Lithuanian 

Shevchenko scholar Vladislav Abramavicius claims that T. Shevchenko did met 

with the famous artist, arguing that F. Lampi had his studio near Vilnius and 

painted a portrait of P. Engelhardt's wife, whereas T. Shevchenko as a Cossack-

boy was obliged to accompany her (V. Dyakov 1964: 13). It can be assumed that 

the meetings, not the classes, took place then. The very fact of being in the studio 

of the great artist must have made a great impression on the young T. Shev-

chenko.  

Despite some inaccuracies about Taras Shevchenko's relocations, the re-

searcher V. Shchurat rightly notes that it was then that the Ukrainian poet had 

his first opportunity to meet Polish revolutionaries, to get acquainted with their 

views and program, because at that time Vilnius, namely Vilnius University, was 

one of the largest Polish revolutionary centres. Vasyl Shchurat calls Dunya 

Goszowska one of the representatives of the revolutionary movement that  

T. Shevchenko met who, according to the researcher, was the first to acquaint  

T. Shevchenko with the Polish revolutionary ideas. Jadwiga (Dunya) Goszowska 

was a Polish seamstress who may have known and supported revolutionary 

ideas. Jerzy Jędrzejewicz believes that it is Dunya, as T. Shevchenko called her in 

his memoirs,  

 
who brought Taras a Polish appeal to the Russians and Ukrainians, calling for a joint fight 

against tsarism. For the first time in his life the boy heard the words: "For our freedom and 

yours". He heard Lelewel's name. Dunya also gave him a booklet to read, published twenty-

some years before in Vilnius and bearing the title On Agreements between Heirs and Peas-

ants (Jędrzejewicz 1972: 90 – 91).  

 

Some researchers believe that Dunya forced T. Shevchenko to speak 

Polish. This statement seems wrong, given the fact that the young seamstress 

simply did not know any other language. 

As for Shevchenko as a painter, it is also known about his relations with 

Romuald Podberezky's circle (Shchurat 1963 (2): 325 – 326), which published 
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"Rocznik Literacki", and that Taras Shevchenko subscribed to this magazine and 

was recorded as "Szewczenko Taras. Kobzar". It should be noted here that it was 

R. Podberezky who made the first critical assessments of T. Shevchenko's paint-

ing in the magazine "Tygodnik Petersburski", where two of his articles were pub-

lished. In the first article from 1842, analyzing an exhibition at the Academy of 

Arts, R. Podberezky criticizes T. Shevchenko's painting Gypsy Woman – Fortune-

Telling to Ukrainian Girl: "The gypsy is quite good, but the girl is, as they say, col-

oured; I would think that the disadvantage stems from the fact that the figure 

does not protrude from the plane, that it is far from relief, flat. There is nothing 

to be said about Hermaphrodite; more mistakes than positive traits; the painter 

himself must have noticed them already"(Shchurat 1963 (3): 220). Schurat be-

lieves that R. Podberezky's criticism is too harsh, because it was for the Gypsy 

Woman that T. Shevchenko received an award from the Academy of Arts. 

In the second article from 1844, R. Podberezky highly appreciating  

T. Shevchenko's Picturesque Ukraine, also explained the urgency of the topic of 

Ukraine for the Polish reader, because it held "an important page in the history 

of Poland" and could not be "indifferent for our society". And about T. Shev-

chenko as an artist he wrote: “One has to be a philosopher, a poet and an artist 

to be able to grasp and so wonderfully reflect the national types. Mr. Taras 

Shevchenko, a Little Russian Kobzar, or poet, is incomparable in such scenes" 

(Shchurat 1963 (3): 221 – 222). However, V. Shchurat points out that in St. Pe-

tersburg T. Shevchenko belonged to various Russian, Ukrainian and Polish cir-

cles, and "he was welcomed everywhere, became fashionable" (Shchurat 1963 

(2): 325). He suggests that Taras Shevchenko, as a member of the Ukrainian cir-

cle, was also engaged in the theatrical activities, which the researcher connects 

with the activities of the Women's Union, from which the Ukrainian circle inher-

ited the experience of promoting national ideals and values through theatre. The 

researcher likewise suggests that T. Shevchenko tried himself in the role of an 

actor. The fact that T. Shevchenko was an "avid theatregoer" is confirmed by the 

memoirs of his contemporaries, as well as the studies of Shevchenko scholars, 

which indicate that T. Shevchenko drew plots and motives from theatrical vau-

devilles. For example, Yuri Ivakin, researching the sources of the poem In Vilnius, 

the Glorious City …, points out to clear echoes with the Polish theatrical vaudeville 

(Ivakin 1986: 127 – 129). 

V. Shchurat also mentions the influences of Mykhailo Petrashevsky's cir-

cle on Taras Shevchenko. As a proof of communication with the people of Pet-

rashevsky, V. Shchurat quotes the memories of Mykola Mombelli (Petrashevites) 

about his meeting with T. Shevchenko at Yevhen Hrebinka (Shchurat 1963 (2): 

316 – 318). Yuriy Ivakin, reconstructing T. Shevchenko's ties with M. Mombelli 
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and Roman Strandman, questions the possibility of T. Shevchenko's political en-

lightenment by the group of Petrashevites, relying on the same recollections of 

M. Mombelli, where there are no hints of the existence of any close contacts be-

tween them (Ivakin 1986: 90). V. Hnatyuk believes that the central element of  

T. Shevchenko's ties with the Poles of the St. Petersburg period is the publication 

of Kobzar in 1844 in Latin with illustrations by Yakov de Balmen and Mikhail 

Bashilov (Hnatyuk 1930: 148-161). 

An important stage in Taras Shevchenko's life was belonging to the Cyril 

and Methodius Brotherhood, a secret organization which, according to Vasyl 

Shchurat, was imbued with the ideas of Polish democratic propaganda, in partic-

ular the views of the United Brothers Society.2 Analyzing the activities of the Cyril 

and Methodius Brotherhood, the researcher first tries to find out the answers to 

two questions: what Polish organizations could influence the formation of the 

statutory goals and programs of the Brotherhood, and how the Brotherhood and 

its members influenced the evolution of Taras Shevchenko's views.3 The re-

searcher suggests that the beginning of the Cyril and Methodius Brotherhood 

dates back to 1845, when democratic ideas began to form among the Ukrainian 

intelligentsia under the influence of United Brothers Society and Masonic organ-

izations. However, most Shevchenko scholars and historians believe that the 

Brotherhood was established in January, 1846. Instead, Oleksandr Konysky is con-

vinced that the Brotherhood was founded in September, 1845, when T. Shevchen-

 
2 The researcher points out that the Cyril and Methodius Brotherhood, in contrast to the 

Society of United Brothers, proposed a complete rapprochement of the Slavs, who 
would use the Russian language for better understanding, and church services would 
be conducted in the Old Slavonic language. The idea of a common language, but Polish, 
was promoted by the ideologues of the “Grudziąż” group and the leaders of the Konar-
szczyzna Movement. It is these organizations that the researcher believes influenced 
the formation of the socio-political and philosophical-ideological concepts of the Cyril 
and Methodius Brotherhood (Shchurat 1963 (2): 302). 

3 For the first time the general assessment of the Brotherhood's activity was given by the 
historian Vasyl Semevsky in the work Cyril and Methodius Society 1846 – 1847 (Semev-
sky 1918: 101 - 158), published in 1911 in the journal "Russian Wealth", to which the 
researcher V. Shchurat refers. Analyzing the content of The Statute and the Book of the 
Genesis of the Ukrainian People as the main ideological documents of the Brotherhood, 
the historian drew attention to the great ideological influence of Taras Shevchenko on 
the members of the secret organization. In the works Voice of the Past, The History of 
Ukrainian Literature and M. Hrushevsky’s Illustrated History of Ukraine a special role of 
the Cyril and Methodius Brotherhood in the history of the new Ukrainian socio-political 
movement is marked. Alexander Konynsky researched the activities of the Cyril and 
Methodius Brotherhood in detail. In addition to analyzing the ideology and program of 
the Brotherhood, the researcher tried to determine the place and role of Taras Shev-
chenko in this organization (Konysky 1991). 
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ko met M. Kostomarov, whom, according to the Shevchenko scholar, P. Kulish 

introduced (Konysky 1991: 190 – 192). 

The St. Petersburg period is known as one of the most important in the 

life of Taras Shevchenko; it is the period of his formation as an artist and poet. 

Because of the small number of confirmed facts of T. Shevchenko's membership 

in certain circles, now we have a number of works aimed at proving the poet's 

contacts with the Polish democratic movement, the Decembrists or other socio-

political groups on the basis of little mentioning of T. Shevchenko in the Journal 

and in letters. This type of comparative research (which includes the work of  

V. Shchurat Fundamentals of Shevchenko's Relations with the Poles) is often re-

duced to determining the influences on each other, instead of drawing parallels 

between different cultural phenomena to determine the causes of consensual 

ideas, plots, motives and themes.  

In contrast to the St. Petersburg period, the period of exile is more stud-

ied, because each step of the poet was known, and his meetings with other exiles 

can be easily traced with the help of documents. While in exile, Taras Shevchenko 

met the Poles: Oton Fischer, Tomasz Werner, Ipolyt Zawadski and Stanislaw 

Krulikiewicz, Sylvester Kilkiewicz, Arkady Wengzynowski, Stanislaw Domaracki, 

Bronislaw Zaleski, Michał Zelenzałka, Zygmund Serakowski, Antoni Zheligovsky, 

Mariusz Mostowski and others. All of them were educated people who were 

forced to serve in the army for revolutionary activities in the 1930's and 1940's 

or for participating in revolutionary demonstrations in 1846 or 1848. 

Vasyl Shchurat suggests in his research that Zygmunt Serakowski could 

have had the greatest influence on Taras Shevchenko in exile – both were united 

by common memories from St. Petersburg, as well as the same views on Ukraine, 

on the Ukrainian language, which the Polish activist included in his memorial to 

the tsar, where he "sought recognition of national rights for Ukrainians, admis-

sion of the Ukrainian language to public life and to all schools, not excluding the 

Kiev University" (Shchurat 1963 (2): 331). However, the fact of T. Shevchenko's 

meeting with Z. Serakovsky in exile was refuted after a detailed study of archival 

materials by Leonid Bolshakov, who proved that, after all, they did not meet (Bol-

shakov 1969: 100 - 119). Due to the fact that part of their correspondence has 

been preserved, we can talk about their warm and friendly relationship. In addi-

tion, in letters to Bronislaw Zaleski, T. Shevchenko often asked about Z. Serakov-

sky and asked to convey greetings to him. In a letter to B. Zaleski dated Septem-

ber 25, 1855, he enthusiastically wrote that Zygmunt was a "real poet!" (Shev-

chenko 1964: 120).  

In fact, Taras Shevchenko's closest Polish friend was Bronislaw Zaleski, 

with whom the Ukrainian poet maintained very close relations, through whom 
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he also maintained contacts and met other Poles. They met in Orenburg in 1849, 

and during an expedition to Kara-Tau in the summer of 1851 they became even 

closer. Their acquaintance is the easiest to trace and confirm, as their corre-

spondence is almost completely preserved. The first letter that came down to us 

is dated 1853. It follows from the letter that T. Shevchenko was really very close 

to B. Zaleski, addressed him with various requests. It is in this letter dated be-

tween September and November 1853 that T. Shevchenko presented his own 

understanding of a friend and friendship: “I have become a real beggar, in each 

of my letters I ask you for something, I am just unscrupulous! but to be ashamed 

of a friend in such cases means not to have a friend: this is my notion of friend-

ship"( Shevchenko 1964: 89). 

Bronislaw Zaleski played an important role in acquainting Taras Shev-

chenko with Polish romantic literature, especially with the works of Adam Mic-

kiewicz, Zygmunt Krasinski, and Bohdan Zaleski. The Polish friend of the Ukrain-

ian poet also helped him sell his works. In their letters, they used ciphers, for 

example, T. Shevchenko's works of art were called woollen fabric: “Two pieces 

of woollen fabric meant two watercolours. I used to sell them, of course, in Oren-

burg, but sometimes they went all the way to Ukraine, where they were valued 

solely out of love for the painter-poet" (Franko 1976: 64). When Taras Shev-

chenko received information that Bronislaw Zaleski was returning home from 

exile, he wrote in a letter dated September 15, 1856: "… without you, after all, I'm 

a complete orphan in the Orenburg deserted land" (Shevchenko 1964: 136). 

Their relationship was not limited to B. Zaleski helping T. Shevchenko - it is also 

known that T. Shevchenko taught his Polish friend the technique of etching 

(Sveshnikov 1969: 120 - 123).  

The third important person with whom T. Shevchenko maintained close 

relations in exile was the Polish poet and confessor of revolutionary-democratic 

ideas Edward Zheligovsky (pseudonym Antoni Sowa). They corresponded inten-

sively and often communicated through Bronislaw Zaleski, who introduced 

them. As an ideologue of the Polish national liberation movement, E. Zheligovsky 

proclaims "the ideal of the renewal of humanity through the implementation of 

the evangelical covenant of love of neighbour" (Shchurat 1963 (2): 308) in his 

drama Jordan. In this "dramatic fantasy" E. Zheligovsky advocates the abolition 

of privileges, calls on all to glorify universal virtues, and raises the issue of mari-

tal relations.  

According to Vasyl Shchurat, A. Zheligovsky included the main views and 

positions derived from the ideas proclaimed by "Young Poland" into the intro-

duction to the issue of the drama:  
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Our age is a religious age! The development of national personalities in this canvas, the 

simplification of the symbols of the Christian idea, its deep understanding in spirit and its 

implementation, in all conditions of social and domestic life - will be the word that God had, 

and which will become flesh and settle among us. The flag of the spirit is raised! All conven-

tional respect for beliefs in verba magistri of any civilization falls; the highest respect is God 

and his spirit, embodied in humanity. New nations rise, a new song begins; the fibres of the 

inner life begin to develop in all their elements; the word of Christ's brotherhood begins to 

be embodied in nations, not in castes (Shchurat 1963 (2): 314).  

 

At the same time, V. Shchurat points out that these ideas were close to  

T. Shevchenko, and also suggests that similar ideas were adopted by P. Hulak at 

the University of Dorpat, and which he tried to convey to T. Shevchenko during 

their joint activities in the Cyril and Methodius Brotherhood. 

The researcher quite aptly quotes from the correspondence of A. Zheli-

govsky and T. Shevchenko, where they cordially greet each other, express their 

admiration for each other's work and personality. He concludes that T. Shev-

chenko could have read Jordan even before the exile, i.e. its first edition from 

1845, at the same time assuming that it was P. Hulak who could have acquaint 

the Ukrainian poet with A. Zheligovsky's drama. The researcher confirms his as-

sumptions by a letter to B. Zaleski of September 29, 1855, in which T. Shevchenko 

wrote that he would gladly read Jordan again (Shchurat 1963 (2): 311 – 312). In 

addition, from a letter to Br. Zaleski from June 6, 1854, quoted by the researcher, 

we learn that T. Shevchenko admired A. Zheligovsky’s works Two Words and Im-

promptu (Shevchenko 1964: 101). 

T. Shevchenko first met Z. Serakovsky and A. Zheligovsky in St. Peters-

burg at Vasyl Bilozersky’s, after returning from his exile in 1858. Later, A. Zheli-

govsky devoted his poem To the People’s Poet to T. Shevchenko with the dedica-

tion To Brother Taras Shevchenko. Vasyl Shchurat considered this poetry to be  

a reworking of a poem from Bulgarian. The following year, in 1859, T. Shev-

chenko dedicated his poetry Imitation of Eduard Sova to A. Zheligovsky, which 

Vasyl Shchurat also considers a reworking of a song by Jan Chechot (Mickiewicz's 

friend), which was artistically more perfect than the original work. The re-

searcher considers this question in a separate investigation Shevchenko – Zheli-

govsky – Chechot4. 

These were main biographical aspects discussed by V. Shchurat. As it has 

been shown, not all of them were accurate or correct that resulted from the lack 

 
4 V. Shchurat, as mentioned earlier, proves his opinion in the work Shevchenko – Zheli-

govsky – Chechot that the Imitation of Eduard Sova is a rehash of Chechot  (Shchurat 
1963 (1): 235 –241). 
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of the data we have today. Yet, Shchurat’s work shows the researchers key inter-

est in this subject. Many scholars in the interwar period of the twentieth century 

were interested in studying Taras Shevchenko's personal relations with the 

Poles and their influence on his work. In particular, in the 1930s the fallowing 

researches appear: Alexander Konysky's Taras Shevchenko-Hrushivsky. Chronicle 

of His Life (Konysky 1991), Pavel Zaitsev’s Shevchenko and the Poles (Zajcew 

1934: 2–21), Volodymyr Hnatiuk’s Shevchenko in Relations with the Poles 

(Konysky 1991: 148 – 161) and Alexander Bagriy T.G. Shevchenko. Vol.1. Environ-

ment. Motives of Creativity. The Styl (Bagriy 1930) which made it possible to open 

the unknown pages of the biography of the Ukrainian poet, in particular, the doc-

umented acquaintances, meetings and relations of Shevchenko with the Poles in 

different periods of his life and work. Ivan Franko's studies and research, as well 

as the publication of correspondence between Taras Shevchenko and Br. Zaleski 

were an undeniable contribution to the study of the topic "Shevchenko and the 

Poles"; however, Volodymyr Hnatyuk once remarked in his work Scientific Rea-

sons for the History of Polish Society in Ukraine in the 19th Century that I. Franko 

attributed to T. Shevchenko "hostile attitude to the Poles" (Hnatyuk 1930: 148 – 

161). This aspect, of course, affected the further Shevchenko studies of Ukrainian 

researchers.  

Research on the life and works of Taras Shevchenko in the post-war pe-

riod focuses on critical analysis of existing facts and further discovery of new in-

formation about the Ukrainian poet's relations with the Poles, Polish culture and 

literature, the perception of the figure and work of Ukrainian Kobzar in the Polish 

environment. Among them, a prominent place is occupied by the works of Hry-

horiy Verves and Volodymyr Dyakov (Dyakov 1964: 13).  

In the last decades of the twentieth century, a new edition of Memoirs 

about Taras Shevchenko was published (Borodin, Pavlyuk: 1982.), which col-

lected memoirs and reminiscences of friends and acquaintances of the poet. The 

materials collected in this book allow to get acquainted in more detail, first hand, 

with T. Shevchenko's environment, with the possible influence of this environ-

ment on the formation of the Ukrainian poet. 

At the end of the twentieth century, there was also a process of rethinking 

the figure and works of Taras Shevchenko in Ukrainian literature and culture in 

general, which led to a new analysis of the relationship of the Ukrainian poet with 

the Poles. It is no coincidence that Hryhoriy Hrabovych's article Shevchenko That 

We Do not Know (Grabovych 1992: 100 – 112; Grabovych 1991) was published 

at the turn of the century, who in particular points to the need for a new reading 

not only of the works, but also of the figure of Taras Shevchenko. Such new inter-

pretations of the great Kobzar include the research of Hryhoriy Klochek (Klochek 
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1998), Leonid Plyushch (Plyushch 2001), Ivan Dziuba and Mykola Zhulynsky 

(Dziuba, Zhulynsky 2001: 9 – 66), Yevhen Nakhlik (Nakhlik 2003), Oksana Za-

buzhko (Zabuzhko 1997), and Yuriy Andrukhovych (Andrukhovych 2007: 141 – 

158). In such a broad context of research, Vasyl Shchurat's Shevchenko explora-

tions also occupy an important place. Obviously, modern researchers quite 

rightly disagree with some positions of the Galician scholar, but indisputable in 

this situation is the fact that the study of V. Schurat is not only of historical value, 

but clearly demonstrates how close the Polish topic was to the scholar himself. 
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Streszczenie: Autor artykułu ukazuje wizerunek Henryka Sienkiewicza uobecniający się 

w twórczości Tadeusza Micińskiego, rozpatrując przede wszystkim publicystyczne wy-

powiedzi poety z okresu pierwszej wojny światowej. Jednakże najpierw wprowadza in-

formacje dotyczące odbioru Sienkiewicza w krytyce Młodej Polski. Jest to obraz idiosyn-

krazji przedstawicieli nowego pokolenia tej epoki do wszelkiego rodzaju pisarstwa rea-

listycznego, która odnosiła się również do twórczości autora Quo vadis. Znalazła ona 

swoje odbicie we wczesnych utworach Micińskiego. Jednak w późniejszym okresie sta-

nowisko Micińskiego i jego stosunek do Sienkiewicza uległy zmianie, co wiązało się z he-

roizacją wybitnego pisarza i nominowaniem na Wodza narodu, który ma poprowadzić 

do odzyskania niepodległości. Powyższa teza została potwierdzona w przedstawionych 

analizach. Do argumentacji posłużyły mniej znane teksty. Jeden z nich, dotychczas nie-

znany badaczom, został dołączony jako aneks.  

 

Słowa kluczowe: Tadeusz Miciński, Henryk Sienkiewicz, powieść polska, patriotyzm, 

publicystyka, Młoda Polska, modernizm  
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Abstract: The author of the article shows the image of Henryk Sienkiewicz made present 

in Tadeusz Micinski's works, considering the poet's journalistic statements from the pe-

riod of the First World War. However, what is first offered is the information on the re-

ception of Sienkiewicz in the criticism of Young Poland. This is a picture of the idiosyn-

crasy of the representatives of the new generation of this era towards all kinds of realistic 
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writing, which also applied to the works of the author of Quo Vadis. It was reflected in 

Micinski's early works. However, later the position of Micinski and his attitude to Sien-

kiewicz changed, which was associated with the heroization of the outstanding writer 

and his appointment for the Commander of the nation to reclaim Poland’s independence. 

The above thesis was confirmed in the analyses presented. Lesser-known texts were 

used for argumentation. One of them, which is unknown to researchers, has been in-

cluded as an appendix.  

Keywords: Tadeusz Micinski, Henryk Sienkiewicz, Polish novel, patriotism, journalism, 

Young Poland, modernism  

 

Młodopolskie idiosynkrazje 

  

Wybitni pisarze nie zawsze doceniają innych wybitnych twórców litera-

tury, żyjących w tym samym czasie, szczególnie gdy przynależą oni do wcześniej-

szego pokolenia. Kiedy Miciński rozpoczynał swoją przygodę ze sztuką słowa, 

podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, zetknął się z Sienkiewiczem 

jako autorytetem, który miał już w swoim dorobku takie utwory jak: Trylogię, 

Bez dogmatu i cenione przez szeroki krąg czytelniczy nowele: Janko Muzykant, 

Szkice węglem czy Latarnik. Jednakże należy wziąć pod uwagę także to, nowe po-

kolenie Młodej Polski, z którym się w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku autor 

Xiędza Fausta identyfikował, niezbyt życzliwie oceniało stosowanie metody rea-

listycznej w powieści. Maria Komornicka stwierdzała, że brak w niej uczucia  

i możliwości odtworzenia stanów duchowych. Stawiała przed współczesną lite-

raturą zadanie: bycia „buntem potęgi wewnętrznego życia przeciw pospolitości 

nieżywionego faktu” (Komornicka 1894: 6). Wydane na początku ostatniej de-

kady XIX stulecia dwie powieści Sienkiewicza (Bez dogmatu – 1891, Rodzina Po-

łanieckich – 1894), nazywane niekiedy romansami współczesnymi, nie spełniały 

owych wymogów. Pierwsze opinie krytyków po ogłoszeniu książki o dekadencie 

Płoszowskim były niezbyt przychylne, nawet wśród przedstawicieli starszej ge-

neracji. Piotr Chmielowski pisał, że w przedstawieniu tragedii ówczesnej inteli-

gencji „Sienkiewicz nie dał psychologii pokolenia”, lecz ukazał przypadek indy-

widualny. Jego zdaniem, kreacja bohatera, którego nie obchodzą losy społeczeń-

stwa, jest mało przekonująca przede wszystkim ze względu na brak pogłębionej 

analizy psychologicznej (Chmielowski 1891: 169-172, 182). 

Tenże bohater bywał niekiedy identyfikowany z samym pisarzem, odkry-

wano w pamiętnikarskiej powieści obecność narratora autorskiego (Zalewski 

2017: 153-154). Jan Bołoz Antoniewicz doszukiwał się w utworze analogii do 

biografii twórcy. Wskazywał, że krzepiciel serc Polaków w niewoli ma prawo do 
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katharsis, oczyszczenia się ze zła. To prawo miałoby w efekcie przynieść Sienkie-

wiczowi „wyzwolenie się z gniotących go uczuć przez artystyczne ich uzmysło-

wienie” (Antoniewicz Bołoz 1896: 267). Można powiedzieć, że realizowałoby się 

w procesie autoterapeutycznym. Jakkolwiek sprawa relacji między protagonistą 

utworu a pisarzem pozostawała niejasna (Zalewski 2017: 156), nie można wy-

kluczyć, że miała jednak wpływ na postrzeganie tego ostatniego przez niektó-

rych młodych twórców jako kogoś, kto skupia uwagę na postawach etycznie wąt-

pliwych i niestanowiących pozytywnych wzorców. Nie wyrażano jednak tych 

opinii wprost, co wynikało z liczenia się z powszechnie uznawaną rangą Sienkie-

wicza jako pisarza narodowego. Jednym z wyjątków był paszkwilancki felieton 

Artura Górskiego z 1898 r., który w przepowiadaniu dalszej akcji Krzyżaków bez-

ceremonialnie parodiował modus scribendi autora Potopu (Górski 1898: 24).  

Sienkiewicz naraził się młodopolanom dość poważnie dopiero na po-

czątku nowego wieku, i to dwukrotnie. Najpierw wypowiedział się niezbyt oględ-

nie o najnowszej poezji, dostrzegając w niej jedynie egotyzm, sobkostwo, błahość 

i mętność treści (Sienkiewicz 1902: 423-424), a następnie w odpowiedzi na an-

kietę dotyczącą repertuaru warszawskiego Teatru Rozmaitości (w tym m.in. 

utworu Stanisława Przybyszewskiego) uznał nowe tendencje w dramacie za bez-

wartościowe, krytykując „kierunek oparty wyłącznie na porubstwie” za szkodli-

wość etyczną (Sienkiewicz 1903). Odpowiedzią był atak młodych na autora 

Ogniem i mieczem, w którym główne role odegrali Stanisław Brzozowski i Wa-

cław Nałkowski (Podraza-Kwiatkowska 1977: XXI-XXII). Nałkowski dowodził, 

że stanowisko Sienkiewicza wobec spraw społecznych odpowiada co prawda 

przeciętnej opinii publicznej, ale zdecydowanie odbiega od zdania tej części spo-

łeczeństwa, która jest reprezentowana przez „obóz postępowy” wśród dzienni-

karzy i literatów. Zbyt wiele w nim upodobania do „rzeczy pięknych” i niechęci 

do spraw trudnych, niedoli i cierpienia (Nałkowski 1903: 198-199). Natomiast 

Brzozowski, najpierw dyplomatycznie doceniając zasługi, ubolewał nad nieod-

powiedzialnością i lekkomyślnością sądów wybitnego pisarza, które odnosiły się 

do modernistycznego kierunku w sztuce. Mówił to, co powtórzył później Nał-

kowski, że Sienkiewicz jest obcym dla nowego pokolenia: 

 
Nie przeżył on z nami ani naszych skrupułów, zwątpień, entuzjazmów społecz-

nych, nie był dla nas nigdy tym, który sumienia budzi, nie przemówił do nas nigdy 

jak dusza do dusz o rzeczach wiecznych i straszliwych. Czytaliśmy jego książki  

z zajęciem, rozkoszą, zachwycaliśmy się przejrzystym układem, plastyką form, 

wytwornością rysunku i mistrzowskim rozkładem barw. Lubiliśmy nawet odpo-

czywać, żyjąc z prostymi duszami jego postaci, ale nigdy nam przy czytaniu jego 

dzieł dusza nie rosła, nigdy książki jego nie były dla nas powiernikami, książkami, 

które się nie tylko czyta […] ale także przeżywa (Brzozowski 1903a: 149).  
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Dostrzegał również w jego pisarstwie obojętność „względem najgłębszych du-

chowych zagadnień” i „naiwność społeczną”.  W kolejnych wystąpieniach praso-

wych zarzucał Sienkiewiczowi przyzwolenie na użyczanie swojej sławy do „tłu-

mienia wszelkiej samodzielności duchowej”. Analizując jego utwory, konstato-

wał, że świat w nich jest przedstawiony w sposób uproszczony, niewymagający 

namysłu i zastanowienia, pozbawiony zagadek, pisał wręcz o „spokoju lekko-

myślnego duchowego lenistwa”, który z nich wypływa i sumował swoje wywody 

poważnymi oskarżeniami: 

 

Ani jedno zagadnienie współczesne lub wieczne, ani jedna troska społeczna lub 

duchowa nie przeniknęły do dzieł Henryka Sienkiewicza. Są one wiernym odbi-

ciem stanu duchowego tych warstw, które beztroskliwie pragną żyć spokojnym 

życiem dnia codziennego, nie myśląc o niczym, nie wątpiąc o niczym, dla których 

wszystko, co myśl wzbudza, jest czymś nieprawdopodobnym, nieistniejącym 

(Brzozowski 1903b: 221-222).  

 

Przy okazji już w innym artykule piętnował filisterstwo swoich polemi-

stów, zarzucając im, że „rozkradają duszę narodową” i w sposób fałszywy poj-

mują polskość, katolickość i szlachectwo. Twierdził też, że nie potrafią bronić 

Sienkiewicza w sposób ideowy, tym samym mu szkodząc (Brzozowski 1903c: 

311-312).  

Wiele krytycznych głosów publicystów atakujących Sieniewicza podno-

siło zarzut o apologii kultury i tradycji szlacheckiej (m.in. Stanisław Kucharski, 

Antoni Miller). Także Brzozowski odniósł się do tej kwestii. Zauważał, że czar 

pisarza wynika z umiejętności oswajania świata i udomowiania czytelnika, ale 

też podkreślał, że jego widzenie rzeczywistości jest kłamliwe i ograniczone, bo-

wiem w nim „cała szlachetczyzna polska wyżłobiła swoje formy tak, że może on 

widzieć świat tylko przez ich pryzmat i wszystkiego, co się z tymi formami nie 

godzi, nie widzi” (Brzozowski 1984: 86). 

Niewątpliwie Miciński czytał i znał dość dobrze Bez dogmatu oraz nowe-

listykę znakomitego powieściopisarza. W listach do Jadwigi Lewandowskiej 

głównego bohatera wspomnianego utworu przedstawiał jako antywzór (Miciń-

ski 1976: 111), polecał również do lektury jedną z nowel Sienkiewicza (Tynecki 

1976: 119).W dyskusjach o pesymizmie prowadzonych w korespondencji mię-

dzy autorem Termopil polskich a Romaną Lewandowską pojawiały się wielokrot-

nie odwołania do Leona Płoszowskiego (Tynecki 1976: 106, 108). Był to temat 

dla ówczesnego studenta ważny, jako że podjął się przygotowania rozprawy Pło-

szowski – Wokulski. Ustęp z dziejów pesymizmu w powieści polskiej, którą wygłosił 
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na seminarium prof. Stanisława Tarnowskiego w 1894 roku. Niestety, ze względu 

na to, że zachowała się tylko druga część tej wypowiedzi, w której przeważają 

rozważania o charakterze ogólnym i aluzje do dzieł literatury obcej, nie znamy 

ówczesnej pełnej opinii Micińskiego ani o Płoszowskim, ani o Sienkiewiczu. 

Jedno jest pewne, że była to raczej ocena krytyczna. W dostępnym tekście o Sien-

kiewiczowskiej postaci, nazwanej  „synem teraźniejszości”, mowa jest o tym, że 

ulega ona pesymizmowi, czyli „niemocy duchowej” i wyrzeka się swoich ideałów, 

że nie należy jak Faust do „istot o rozmiarach wielkich” (Miciński 2020: 689-

670). W dalszym toku wywodu pesymizm jako temat literacki i jako projekt po-

stawy został w sposób zdecydowany potępiony, nazwany wręcz chorobą „gorszą 

od trądu”. Przy okazji krytyka dotknęła także pisarzy, którzy poddali się mod-

nemu trendowi: 

 
Cała falanga partaczy literackich piszących od wiersza nekrologi społeczne i ro-

niących łzy krokodyle na nędzą świata, rzuciła się na pesymizm jak na aferę, wie-

dząc, że trafi tym do przekonania publiczności rozdenerwowanej, niewiedzącej, 

czym życie zapełnić, żądnej podniet silnych a trujących.  

Pesymizm przeto ze swej istoty: cierpienia duszy niewierzącej w możliwość szczę-

ścia, niemogącej wybrać w życiu przewodniego kierunku – pod wpływem owych 

piśmideł przeinaczył się w śmieszność, modny sprzęt, coś w rodzaju szapoklaka – 

który jest albo mały i płaski, albo wielki i pusty (Miciński 2020: 690-691).  

 

W pewnej mierze mogła się ona odnosić do powieści Sienkiewicza, który w kre-

acji Płoszowskiego nawiązywał przecież do kwestii postaw dekadenckich, będą-

cych w owym czasie przedmiotem nie tylko wielu rozważań publicystycznych, 

lecz także tematem wierszy.  

 Warto skonstatować, że wizja pisarstwa i życia w rozumieniu poety kształ-

towała się już wtedy zgoła odmiennie. Zbudowana na fundamencie aktywizmu 

(ruchu i działania), wsparta też była na przekonaniu o istnieniu wewnętrznego 

„ducha postępu”, która nakazuje człowiekowi walkę o swój rozwój i realizację 

ideałów. O to też apelował w zakończeniu cytowanego tekstu:  

 
Bądźmy, jak owi rycerze Walhalli, rozkoszujący się bojem dla boju; w nim wytę-

żajmy swe siły i wzmacniajmy swą istotę, która w najwyższym napięciu walki 

znajdzie moment najwyższego szczęścia (Miciński 2020: 727). 

 

Najwcześniejsza aluzja do Sienkiewicza pojawia się w twórczości Miciń-

skiego w broszurze Współczesna młodzież polska z 1897 roku.  Autor, zarzucając 

młodym Polakom „brak wielkich idei”, zwraca przede wszystkim uwagę na patrio-

tyczne postawy ich przodków i poprzedników w czasach zaborów, przypomina 
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działalność filomatów i filaretów i nawołuje do ich naśladowania (Miciński 2017, 

173-175). Docenia też katolicyzm i religijność jako formułę dążności do ideału, 

która z reguły jest lekceważona przez młodzież. Wykazuje na przykładzie 

zmiany postawy głównego bohatera Rodziny Połanieckich, że rachunki z religią 

nie kończą się w chwili zerwania z nią w okresie wczesnego dojrzewania. Sien-

kiewiczowska postać służy tu do potwierdzenia i typizacji nieodpowiedzialnego 

(i konformistycznego) zachowania rodaków (Miciński 2017: 184-185).  

Kolejne nawiązanie do tej samej powieści występuje w kilka lat później 

ogłoszonym eseju Do źródeł polskiej duszy. Autor Nietoty pisze o wątpliwym „pol-

skim rozsądku panów Połanieckich” (Miciński 1906a: 42). Dość często krytyko-

wany utwór Sienkiewicza (m.in. za tzw. połaniecczyznę) staje się ponownie 

punktem odniesienia w Królu Duchu – Jaźni, który ukazał się drukiem razem  

z wyżej wymienionym tekstem.  Znajduje się tu pośrednia uwaga o nieścisłości 

historycznej Sienkiewicza w idealizacji zachowania szlachty:  

 
Gdy król manifestem wzywał na pospolite ruszenie, bo kraj cały był w grabieżach, 

pożarach i gwałtach – to się zjawiało aż trzech! W tych czasach, kiedy Sienkiewicz 

opisuje jako pełne miłości do Ojczyzny! ( Miciński 1906b: 94). 

 

Taka uwaga to jak przytyk, czy raczej ośmieszanie apologii szlachectwa, co przy-

pisywali Sienkiewiczowi wielokrotnie krytycy – choć nie tak radykalne jak  

w przypadku felietonu Artura Górskiego Ratujcie Danusię!. Z Rodziny Połaniec-

kich zaczerpnął też pisarz negatywny wzór osobowy, gdy przeciwstawia Maryni 

Połanieckiej, nazwanej „zacieśnionej duszy katoliczką”, postawę Narcyzy Żmi-

chowskiej, która zachowując głęboką wiarę, nie wyrzekła się „poznawania i ro-

zumienia” i odrzucała pokorę na rzecz swoistej pychy (Miciński 2018: 532-533). 

Wydaje się, że Miciński w owym czasie, z uwagi na to, że na przełomie 

XIX i XX wieku bywał podobnie jak Sienkiewicz gościem u Stanisława Witkiewi-

cza w Zakopanem1, dyplomatycznie powstrzymywał się od drastycznie krytycz-

nych sądów na temat wspólnego znajomego. Twórczość autora Latarnika nie ob-

chodziła go w sposób szczególny, nie odnajdywał w niej idei, które mógłby połą-

czyć z własną wizją literatury modernistycznej, stawiającej zadanie naprawy 

świata. 

 

 
1 Jerzy Sosnowski wymienia trzy wspólnoty towarzyskie, zwane bractwami, które funk-
cjonowały na początku XX wieku w Zakopanem. Jedną z nich – obok grup wyznawców 
Wincentego Lutosławskiego i uczniów Edwarda Abramowskiego – był krąg „Chaty”, 
tzn. przyjaciół Marii Dembowskiej i Stanisława Witkiewicza (ojca), do którego należeli 
zarówno Sienkiewicz, jak i Miciński (Sosnowski 1995: 40-41).  
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Heroizacja Sienkiewicza 

 

Poglądy Micińskiego ewoluowały w okresie pierwszej wojny światowej. 

Wtedy pod wpływem zmieniającej się na korzyść Polaków międzynarodowej sy-

tuacji politycznej dojrzewa w nim projekt budowania odrodzonej Polski w opar-

ciu o siłę wybitnych przedstawicieli narodu, przywódców, którzy wskazują wła-

ściwą drogę i zapewniają postęp cywilizacyjny (jego zalążki można wskazać  

w szkicu Do źródeł polskiej duszy2). Było to nawiązanie do romantycznych kon-

cepcji narodowowyzwoleńczych, a przede wszystkim do idei Słowackiego, która 

wyrażała się w przekonaniu o dziejowym pochodzie Króla Ducha w różnych 

wcieleniach nieprzeciętnych jednostek, które się wzajemnie dopełniają i są ko-

nieczne w ogólnym procesie ewolucji (Floryńska 1976: 74). Pisarz wskazywał 

wówczas na doniosłość roli Piłsudskiego (Sobieraj 2021: 29-30), zaliczył też do 

panteonu wielkich Sienkiewicza.  W obliczu imperatywu patriotyzmu nastąpiła 

zatem rehabilitacja pisarza narodowego, który skutecznie krzepił serca roda-

ków. Jego zasługi dla ogółu zostały policzone. Nie bez znaczenia pozostawała  

w tym wypadku kwestia charyzmy. Warto odnotować, że badacze wskazywali 

już na wcześniejsze oznaki zmiany poglądów Micińskiego na twórczość autora 

Krzyżaków3.  

Nieco odmiennie, aczkolwiek podobnie w sensie odsłaniania mitotwór-

czego charakteru poetyki, interpretuje zagadnienie ewolucji świadomości arty-

stycznej obchodzącego nas twórcy Jarosław Ławski. Pisząc o figurze poety czy-

niącego, którą wykreował Miciński w ostatnim okresie swojej twórczości, zau-

waża, że wchłania ona nie tylko wieszczów narodowych, ale także inne wielkie 

 
2 Miciński przedstawiając we wspomnianym eseju historię narodu polskiego i jego przy-
szłości, wielokrotnie ukazuje znaczącą rolę geniuszy i jednostek ponadprzeciętnych, 
wymienia m.in. króla Jana Sobieskiego, hetmana Stanisława Żółkiewskim, Jana z Kolna. 
Odwołuje się Jaźni i jego symbolu – Serca, o którym pisze następująco: „Ile razy czynimy 
z niego świątynię […] tylekroć powstaje wśród nas Król Duch, wbija nowe żelazne słupy 
i miedziane, grające trąby w głębinę życia. / Bolesław Śmiały czy Kopernik, Słowacki 
czy Norwid – są to hymny wschodzącemu świtu w olbrzymim borze tysiącleci!” (Miciń-
ski 1906a: 40). Wprowadza także wyraźną aluzję do dzieła Słowackiego i jego filozofii.  

3 Jarosław Ławski przyjmuje założenie, że Miciński stał się zwolennikiem twórczości 
Sienkiewicza już przed wybuchem pierwszej wojny, odwołując się do fragmentów Nie-
toty i Walki o Chrystusa (Ławski 2016: 203). We wspomnianej powieści pojawiają się 
wzmianki o zasługach dla narodu i „wskrzeszaniu jego ducha bojowego” (Flis-Czerniak 
2015: 185), a w eseju z 1911 r. Sienkiewicz jest wymieniony w jednym szeregu autorów 
ważnych dla współczesnych mu Polaków, obok Żeromskiego, Prusa, Sienkiewicza, Ka-
sprowicza, Konopnickiej i Wyspiańskiego. Trudno rozstrzygnąć, czy młodopolski mag 
wszystkich tych twórców wysoko cenił. Z pewnością, należy odnotować ukazanie au-
tora Trylogii w pozytywnym kontekście, co zapowiadało zmiany w ogólnym jego po-
strzeganiu przez Micińskiego. 
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wybitne postaci kultury polskiej i obcej: królów, działaczy oświatowych, filozo-

fów XIX wieku i pisarzy, a wśród nich Sienkiewicza. Mowa tu o ludziach twór-

czych (Ławski 2020, 76). Dodajmy, że analogicznie w konstruowanej tak mitolo-

gii narodowej (czy ponadnarodowej) pojawiają się również postaci literackie – 

symbolizujące siłę ducha, pokonującego przeszkody wspólne danej społeczno-

ści. Przykładem jest Jurand ze Spychowa, bohater Krzyżaków Sienkiewicza, który 

w sposób symboliczny zostaje włączony się do teraźniejszej walki o niepodle-

głość z odwiecznym wrogiem, Niemcami w jednym z ostatnich wierszy poety – 

Widmo Witołda (Miciński 2020b: 437). Tutaj podpisany pod tekstem Litwor, 

czyli sam Miciński identyfikuje się z Królem Duchem, ma być współczesnym księ-

ciem Goplan – Popielem. Woła z wolą mocy: „ma Jaźń dziś Polskę stwarza”! (Mi-

ciński 2020b: 435). 

Jeszcze do niedawna znane były dwa artykuły Micińskiego poświęcone 

Sienkiewiczowi, które powstały na okoliczność śmierci piewcy chwały wzniosłej 

przeszłości Polaków (Ławski 2019: 27)4. Ich rzeczowego omówienia podjął się 

Jarosław Ławski. Wspominając o różnicach estetyk pisarskich, dowodził podo-

bieństw obydwu twórców i ich dzieł: 

 
I Miciński, i Sienkiewicz budowali dwubiegunowe aksjologicznie konstrukcje, 

przeciwstawiając życie – rozkładowi, aktywność – bierności, walkę – uleganiu. 

(Aczkolwiek trudno przyjąć, by Sienkiewicz kiedykolwiek zaakceptował chrystu-

sowy lucyferyzm Micińskiego.) Istotnym elementem konstrukcji myślowych i es-

tetycznych obu pisarzy był chrystianizm, rozumiany jako źródło lub jedno ze źró-

deł duchowej odnowy świata współczesnego. U obu twórców da się wreszcie za-

obserwować „chorobę” na polskość. Podejmując tematy uniwersalne – od Quo va-

dis po Xiędza Fausta – obaj pisarze zawsze finalnie dochodzili do spraw i proble-

mów polskich (Ławski 2016: 203-204). 

 

Ponadto wskazywał jako punkt styczny germanofobię twórców, którzy  

w Niemcach widzieli największego i odwiecznego wroga Polaków (Ławski 2016: 

205), zgodnie ze stereotypem obecnym w naszej świadomości narodowej i lite-

raturze od czasów romantyzmu (Gutowski 2002: 373-374). 

Pierwszy z tekstów, ujmując rzecz chronologicznie, to publikacja w wy-

dawanej w Moskwie „Gazecie Polskiej” z 22 listopada 1916 roku. Ogłoszona za-

ledwie tydzień po śmierci wybitnego pisarza w rubryce Ku czci Sienkiewicza,  

 
4 Badacze twórczości autora Kniazia Patiomkina umieścili je w tomie III Pism rozproszo-

nych Tadeusza Micińskiego, jeden z edytorów opatrzył komentarzem zawartym we 
wstępie (Bajko 2019: 121-123).   
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w której znalazło się jeszcze kilka innych wypowiedzi polskich publicystów i li-

teratów (m.in. Mieczysława Limanowskiego, Władysława Rabskiego i Antoniego 

Sadzewicza). Sienkiewicz zostaje tutaj poddany nie tylko „monumentalnej spiry-

tualizacji” jako duch polskości wpisany w aktualną sytuację polityczną (Ławski 

2016: 206), ale jednocześnie podlega heroizacji poprzez identyfikację z Wołody-

jowskim w poruszającej serca czytelników scenie pogrzebu wielkiego bohatera 

– żołnierza i obrońcy Polski. Miciński umiejętnie kreuje w swojej wypowiedzi 

wirtualną scenę teatralną, której wymowa ma obudzić ducha rodaków i pobu-

dzić ich do solidarnego działania w imię wspólnego celu, jakim jest interes ojczy-

zny w obliczu jego zagrożenia. A takie musiało się jawić przed oczami poety  

w brzemiennym w doniosłe wydarzenia polityczne okresie dziejowym. Przypo-

mnijmy, że ogłoszony przez cesarzy Prus i Austrii Akt 5 listopada budził wielki 

niepokój wśród Polaków zorientowanych po stronie ententy. Autor Nietoty do-

pomina się o nowego zbawcę i wodza godnego podjąć się roli obrońcy wszędzie 

tam, gdzie mieszkają jego pobratymcy: 

 
Tak sobie chciałbym wyobrazić ten pogrzeb dzisiejszy. 

Salwator nowy przy trumnie umarłego wielkiego Polaka – jeśli nie wśród rzeczy 

wygnańców – to w kraju – jeśli nie u św. Jana w Warszawie, nie w kościele Panny 

Marii krakowskiej – to w Lozannie czy w Paryżu… 

Ściśnijmy szeregi! (Miciński 2016a: 2) 

 

Gdy pisze o wygnańcach – ma na uwadze sobie podobnych uchodźców w Rosji, 

tu pojawił się w niedługim czasie gen. Józef Dowbór Muśnicki, który stanął na 

czele tworzonej w 1917 roku Armii Polskiej. Gdy wspomina o kraju, to być może 

myśli o Piłsudskim5, już po jego odejściu z Legionów, co było protestem wobec 

werbunku Polaków do wojska pozostającego pod zwierzchnim dowództwem 

niemieckim6. Gdy z kolei wymienia Lozannę i Paryż, nawiązuje do działalności 

różnych ośrodków polskiej polityki na Zachodzie, a przede wszystkim do później 

powstałego Komitetu Narodowego Polskiego kierowanego przez Romana 

Dmowskiego. To jego podpis widnieje na pierwszym miejscu obok innych repre-

zentantów „wszystkich dzielnic Polski” pod tzw. Protestem lozańskim, ogłoszo-

nym 11 listopada 1916 roku, w którym mówi się o niepodzielności Polaków dą-

żących do niepodległości (Janowska, Jędruszczak 1981: 301). Jak widać, potrafił 

 
5 Stanowisko Micińskiego wobec Piłsudskiego ewoluowało od początkowej niechęci  
i oskarżeń o zdradę do pełnej akceptacji jego dokonań „w sferze budzenia świadomości 
narodowej Polaków”. Przełom nastąpił w drugiej połowie 1916 roku po złożeniu przez 
Komendanta dymisji i odejściu z Legionów (Sobieraj 2021: 16-17, 28-29).  

6 Na początku artykułu autor sprzeciwiał się wcielaniu do armii pruskiej „Bartków zwy-
cięzców”. 
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Miciński umiejętnie łączyć sprawy kultury i literatury narodowej, sprawy ducha 

polskiego z politycznymi interesami narodu.  

Drugi artykuł Micińskiego o Sienkiewiczu (Polska w twórczości H. Sienkie-

wicza), napisany w języku rosyjskim, ukazał się w piśmie „Utro Rossii” również  

w Moskwie nieco później, 3 grudnia 1916 roku. Polski noblista włączony został  

w poczet najwybitniejszych współczesnych przedstawicieli cywilizacji światowej, 

których ludzkość utraciła w ostatnim czasie.  Został wymieniony w jednym sze-

regu obok pisarzy: Verhaereena i Jacka Londona oraz brytyjskiego ministra wojny 

lorda Kitchenera i mikrobiologa, laureata nagrody Nobla Ilji Miecznikowa. Autor 

skupia uwagę na kwestii zachowania tożsamości narodowej, przypomina dzie-

dzictwo przeszłości i jej wielkich twórców: Jadwigę, Zawiszę Czarnego, Kopernika, 

Skargę, hetmanów Żółkiewskiego i Czarnieckiego, Kościuszkę i Józefa Poniatow-

skiego, wspomina o malarzach i pisarzach historycznych, których dzieła uznaje 

za niezwykle istotne w interesującej go sprawie. Na tym tle zarysowuje fenomen 

pisarstwa Sienkiewicza, podkreślając ożywcze działanie Trylogii na polskich czy-

telników. Wspomina także jego pobyt w Zakopanem, znajomość z Witkiewiczem 

i Dembowską, wreszcie przytacza informacje związane z genezą Bez dogmatu  

i Potopu (Miciński 2019: 671-673). Następnie przechodzi to przedstawienia tła 

politycznego wojny kozackiej na Ukrainie opisanej przez Sienkiewicza w Ogniem 

i mieczem. Widocznie, pisząc do czytelników Rosjan, uznał takie wprowadzenie 

za konieczne. Trochę się rozgadując, Miciński streszcza wybrane fragmenty akcji, 

pisze o „bajecznym bogactwie postaci” w tej powieści, podkreśla niezwykłe bo-

haterstwo walczących po obydwu stronach. Przypomina – w ujęciu bardziej ogól-

nym – heroizm polskiego rycerstwa broniącego Krzyża. Na marginesie wtrąca 

przestrogę przed „mordownią bratnią” w obecnych czasach – walką Polski z Ro-

sją. Następnie odwołuje się do najazdu Szwedów na Polskę i obrony Jasnej Góry, 

faktów historycznych opisanych w Potopie. W podsumowaniu wypowiedzi znaj-

dujemy porównanie Trylogii z hinduską Ramajaną, będące potwierdzeniem 

szczytnych ideałów przedstawionych w tym dziele Sienkiewicza. Jeszcze jednym 

argumentem w wyliczaniu jego zasług w walce o dobro ze złem staje się wła-

ściwe rozpoznanie wspólnego wroga Słowian – Niemców. Mówi się w sposób uo-

gólniający i trochę na wyrost o powszechnym braterstwie w Europie, ale bez 

uwzględnienia żywiołu germańskiego (Miciński 2019: 677-679). Niewątpliwie 

artykuł wpisuje się w krąg pism zideologizowanych i upolitycznionych; Miciński 

w owym czasie wciąż żył koncepcją federacyjnej wspólnoty słowiańskiej, co się 

zmieniło w sposób zdecydowany po wybuchu rewolucji bolszewickiej w Rosji.    

Analizowany tekst Micińskiego ukazuje autora Trylogii jako herosa ludz-

kości (Ławski 2016: 209) i herosa polskości, siewcę głębokiego patriotyzmu, 

przemawiającego językiem symboliczno-mitycznym do sumień czytelników, do 
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ich uczuć religijnych. Ten język był bardzo bliski młodopolskiemu twórcy, który 

jako przenikliwy obserwator aktualnej sytuacji politycznej zwraca się do Rosjan, 

nie wspominając o ciemnych kartach historii polsko-rosyjskiej, przekłamując też 

treści zawarte w omawianym dziele Sienkiewicza. Sam Sienkiewicz – „rycerz, 

apostoł, geniusz” i jasnowidz – służy tutaj jako „środek” (Ławski 2016: 211-212), 

pośrednik w rozmowie z braćmi ze Wschodu.  

Okazuje się, że oprócz dwu wymienionych wyżej artykułów Micińskiego 

o Sienkiewiczu istnieje jeszcze jeden, trzeci – późniejszy od nich. Opublikowany 

w „Gazecie Polskiej” z 5 grudnia, a więc w podobnym czasie co rosyjskojęzyczny. 

Jest to w zasadzie zapis odczytu: O heroizmie w dziełach Sienkiewicza7 (Miciński 

1916b: 2), który miał miejsce z okazji akademii ku czci zmarłego autora Quo va-

dis w „Domu Polskim” w Moskwie, a został podany do druku przez Antoniego 

Woronieckiego. Jego tekst przytaczam w aneksie. We wspomnianym wieczorze 

wzięło udział około stu osób, a odczyty wygłaszało sześciu prelegentów, oprócz 

Micińskiego: Stanisław Pytliński, Franciszek Ksawery Pusłowski, Jan Szymański, 

Michał Róg, Mieczysław Limanowski (Woroniecki 1916: 2).  

Na wstępie należy zauważyć, że w odnalezionym tekście powtarza się 

kilka wątków i motywów poruszonych w artykule rosyjskojęzycznym: porówna-

nie Trylogii do burzy wiosennej, wzmianki o podróży po Ameryce i poznaniu lu-

dzi czynu, nawiązanie do sanskryckiego eposu – Ramajany. Jednak przesłanie 

wypowiedzi jest zgoła odmienne. 

Przede wszystkim dzieje się tak dlatego, że Miciński kieruje swoje słowa 

tym razem do innego odbiorcy, do rodaków. Chce im przedstawić pisarza nie-

zwykle zasłużonego dla społeczeństwa polskiego, pisze zatem o pozytywistycz-

nej interwencyjności jego wczesnej nowelistyki, ale głównie podkreśla przeło-

mowe znaczenie Trylogii, której powstanie miałoby wynikać z doświadczeń wy-

niesionych z podróży po Ameryce i spotkań z jej przedsiębiorczymi mieszkań-

cami. Przełomowość widzi w przywracaniu Polakom wiary w „radość i potęgę 

życia” przez Sienkiewicza. Twierdzi, że „we wszystkich postaciach jego utworów 

tkwi nieświadomy heroizm”, co – jak sugeruje – jest trafnym obrazem cechy na-

rodowej: rycerskości. Jej korzenie wywodzi z kultury aryjskiej, odwołując się do 

popularnego w okresie Młodej Polski przekonania o pochodzeniu Słowian8.  

 
7 Tekst nieznany dotąd badaczom. Nieuwzględniony w edycji Pism rozproszonych Tade-
usza Micińskiego. Tutaj przedrukowany w aneksie po raz pierwszy od momentu pierw-
szej publikacji w 1916 r.  

8 Na wspomniany temat wypowiadała się Ewa Łuskina, wzmiankując o tradycjach litew-
sko-indyjskich w języku i podaniach, wędrówce z Indii praojców Litwinów, także  
o „krzyżyku niespodzianym”, czyli „skróconej swastyce” jako motywie kulturowym łą-
czącym polskich górali z Ariami (Łuskina: 60-64).  



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 53 – 68; DOI 10.32017/ip2022.1.5  
 

 

64 

W zakończeniu artykułu autor ukazuje wizję wzniosłej historii Polski.  Pi-

sząc o jej „czystych, głębokich tonach”, ma zapewne na uwadze bohaterskie 

czyny wybitnych przedstawicieli narodu, jednostek wiodących, które łatwo od-

naleźć na kartach powieści Sienkiewicza, jak również patriotyzm. Tym samym 

pisarzowi przypisuje się ich cechy, staje się on również herosem. Zostaje miano-

wany Wodzem narodu, który daje moc i zapala „światło przyszłej niepodległości” 

(Miciński 1916b: 2).  

Przeszłość jest ważnym elementem teraźniejszości i przyszłości. W takim 

ewolucyjnym widzeniu polskiej historii Miciński ponownie odwołuje się do kon-

cepcji Słowackiego związanej z teleologicznym ujmowaniem dziejów, w tym wy-

padku ukierunkowanych na cel finalny, jakim ma być zmartwychwstanie Polski. 

A Sienkiewicz jest użyteczny jako postać charyzmatyczna, daje się wpisać w rolę 

Chrzciciela odrodzonego państwa i Przywódcy.  
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ANEKS 

 

TADEUSZ MICIŃSKI 

O heroizmie w dziełach Sienkiewicza9 

 

W dusznej atmosferze wegetacji po 1863 r., gdy cisza przerywana była 

tylko niezbyt głośnymi nawoływaniami do pracy organicznej, odezwał się naraz 

potężny krzyk burzy wiosennej, roznoszącej nasiona naokół – to Trylogia.  

Utalentowany satyryk, wytykający błędy społeczne w swych nowelach  

i felietonach, odbywa podróż po Ameryce10, gdzie poznaje ludzi czynu, co zapład-

nia duszę jego nowymi pierwiastkami. 

Wraca do kraju jako potężny pisarz, który od razu wstrząsa podświado-

mością narodu. Jak błyskawica święta przewraca drzewa naszej małostkowości 

i stawia przed oczy narodu potęgę i radość życia, ów tajemny czar, pełen uroku 

dla nas, który olśniewał nas w wieku młodzieńczym, krzepi w wieku męskim  

i ostoją będzie w wieku starczym. Potęga życia – to ów pierwiastek bohaterski, 

jakim przepojone są utwory Sienkiewicza. We wszystkich postaciach jego utwo-

rów tkwi nieświadomy heroizm, który sprawia, że ludzie ci znajdując się w sto-

sunkach, sprzyjających upadkowi, mają odwagę oprzeć się pokusom, są bowiem 

przepromieniowani rycerskością.  

Rycerskość w narodzie naszym od zamierzchłych czasów jest kultem re-

ligijnym. Kult heroizmu, zawarty w Ramajanie11, owej prastarej epopei aryjskiej, 

Polacy, najczystsza rasa słowiańska, najwierniej przechowali jako spuściznę po 

swoich praojcach spod Himalajów12. 

Historia nasza posiada czyste, głębokie tony. Święty chrzest z ognia prze-

szłości spłynął na naród nasz w ponurej epoce z dłoni Sienkiewicza-Wodza. 

 
9 Pierwodruk w: Antoni Woroniecki, Wieczór ku czci H. Sienkiewicza, „Gazeta Polska” 
1916, nr 322, s. 2 z 5 grudnia. W przedruku uwspółcześniono pisownię, poprawiono 
interpunkcję, wprowadzono zapis tytułów utworów literackich kursywą. 

10 Aluzja do podróży Sienkiewicza po Stanach Zjednoczonych w latach 1876-1878, z któ-
rej relacje publikował w prasie polskiej pt. Listy z podróży.   

11 Ramajana – epos zapisany sanskrytem między II w. p.n.e. a II w. n.e., rozpowszechniony 
na obszarze Indii i Azji Południowo-Wschodniej. Przedstawia dzieje Ramy (siódme 
wcielenie boga Wisznu), jego żony Sity, brata Lakszmany i przyjaciela Hanumana.  

12 Miciński wyznawał popularny na początku XX wieku pogląd o aryjskim pochodzeniu 
Polaków. Refleksem tego było m.in. imię głównego bohatera Nietoty: Ariaman.  
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Sienkiewicz zostaje dla nas mistrzem życia radosnego, który nad okrop-

nościami dnia dzisiejszego rzuca most ku potężnej przyszłości.  

Nie mamy dziś Wodza, wsłuchujmy się przeto w podziemny głos, skąd 

idzie siła i światło przyszłej niepodległości.  
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Abstrakt: Bogusław Adamowicz należy do grona mniej znanych pisarzy okresu Młodej 

Polski. W jego twórczości prozatorskiej wielokrotnie pojawiają się elementy charaktery-

styczne dla literatury romantycznej, które w artykule ukazane zostaną na przykładzie 

powieści W starym dworze. Koncepcja powinowactwa oparta została na charakterystycz-

nym repertuarze powracających motywów, ze wskazaniem na ich proweniencję, znacze-

nie symboliczne oraz nowatorstwo modernistycznego spojrzenia.  

 

Słowa klucze: modernizm, romantyzm, groza, spirytyzm, Bogusław Adamowicz 

 

 
ROMANTIC KINSHIP IN BOGUSŁAW ADAMOWICZ'S NOVEL  

IN AN OLD MANOR HOUSE 
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Abstract: Bogusław Adamowicz is one of the less known writers of the Young Poland 

period. In his prose works, elements characteristic of romantic literature appear many 

times, which will be presented in the article on the example of the novel In an old manor 

house. The concept of affinity was based on a characteristic repertoire of recurring mo-

tifs, indicating their origin, symbolic meaning and innovation in the modernist approach. 

 

Keywords: modernism, romanticism, horror, spiritism, Bogusław Adamowicz 
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Modernistyczna literatura polska przełomu XIX i XX wieku, mimo wypraco-

wanych charakterystycznych form artystycznego wyrażania, w początkowej fa-

zie swojego rozwoju wielokrotnie korzystała z wzorów i obrazów swoistych dla 

romantycznego sposobu przedstawiania rzeczywistości. Za wzorcowy przykład 

dominant romantycznych w historycznoliterackim obrazie modernistycznych 

zainteresowań może służyć groza, tajemniczość, strach i ciekawość niewiado-

mego. Teresa Lubańska (2000: 117) podkreśla, iż: 

 
[...] Każde odstępstwo od normy musiało być jakoś sklasyfikowane w kategoriach do-

bra lub zła, a więc zgodnie z obowiązującymi zasadami religijnej moralności. Innej nie 

znano. Dopiero romantyczny światopogląd wniósł świeże spojrzenie na te zjawiska, 

nasycając świat duchowością, a człowieka obdarzając nieprzeciętnością i całym bo-

gactwem drzemiących w nim, nieznanych sił. Romantycy podpisaliby się bez chwili 

wahania pod stwierdzeniem [Lawrence’a] LeShana, iż człowiek jest «powiązany z in-

nymi i z Wszechświatem na sposób, którego jeszcze nie rozumiemy. Jest to sposób 

oparty na prawach zupełnie innych» niż zasady funkcjonowania ludzkich zmysłów. 

 

Wspólny obszar literackich fascynacji wywodził się z kręgu inspiracji i zagadnień 

związanych między innymi z mesmeryzmem i spirytyzmem. Jak sugeruje Ksenia 

Olkusz (2017: 26-27)  

 
Rozczarowanie empiryczną, ścisłą metodą badań zaowocowało [...] pragnieniem po-

znawania rzeczywistości za pomocą tajemnych sił, których istnienia upatrywano  

w człowieku, w jego fizjologii, psychice, a czasem także duchowości. [...] Spirytyzm 

zaś, a tym bardziej mediumizm, usiłował między innym rozwikłać zagadkę życia po 

śmierci i potwierdzić eksperymentalnie nieśmiertelność duszy ludzkiej. 

 

Wyraźny wpływ miała również ludowość, która stanowiła fundament roman-

tycznego opisywania świata, a w Młodej Polsce wielokrotnie oddziaływała na ży-

cie wielu znaczących twórców1. Dokonywał się znamienny ruch poznawczy, kie-

rujący się ku naturze i kulturze. Realizm w sposobie przedstawiania zdarzeń 

przenikał się po wielekroć z prezentacją świata fantastycznego, z charaktery-

 
1 Najbardziej charakterystycznym przykładem jest ślub Włodzimierza Tetmajera z po-
chodzącą z rodziny chłopskiej Anną Mikołajczykówną. W bronowickiej Tetmajerówce 
bywało wielu gości z Krakowa (literatów, aktorów, malarzy). Zaprzyjaźniony z rodziną 
Stanisław Wyspiański uwiecznił postać artysty w Weselu nadając Gospodarzowi cechy 
Włodzimierza. Warto również dodać, iż częstym bywalcem w Bronowicach był poeta 
Lucjan Rydel, który ożenił się z Jadwigą Mikołajczykówną (siostrą Anny). Uroczystości 
weselne opisane przez Wyspiańskiego odbyły się 20 listopada 1900 roku, właśnie  
w domu Tetmajerów.  
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stycznym dlań ewokowaniem stanów snów czy przywidzenia. Wobec takiej rze-

czywistości podmiot inaczej doświadcza czasu i przestrzeni, funkcjonując w niej 

jak w żywym krajobrazie, w którym wszystko się porusza, zmienia, faluje. Boha-

ter realne wnika w świat wyobrażeniowy, ten zaś staje się dzięki temu bliższy 

przestrzeni autentyzmu. W taki sposób zaciera się granica pomiędzy światami: 

żywym i urojonym. Elementem charakterystycznym w utworach młodopolskich, 

stało się wykorzystywanie wątków ezoterycznych i zjawisk nadnaturalnych, bez 

wnikania w przyczyny ich powstawania. W niniejszym tekście zostaną one od-

czytane przez pryzmat motywów ujętych w kategorii fantastyki grozy oraz typo-

wych schematów fabularnych ją opisujących, co wyraźnie zauważyć można  

w twórczej inspiracji modernistycznych pisarzy Mickiewiczowskimi balladami, 

grozą i tajemniczością świata Edgara Allana Poe czy niesamowitością pejzaży Jo-

hanna Wolfganga Goethego. Stefan Żeromski (1954: 15) następująco opisuje 

swoje pokolenie: 

 
Ja nie rewolucjonista, ja – to nie czyn. Ja [...] to refleksja, ja – to psychologiczne gme-

ranie, poetyczne ślamazarstwo, czułostkowiec, romantyk w kapeluszu pozytywisty, 

ja – to człowiek z ubiegłego pokolenia, zabłąkany w pokolenie dzisiejsze, ja – to krok 

w tył, ja – to dziś zero, ja – to hamletyk, hamletyk i jeszcze raz hamletyk. W głębi duszy 

odę składa do księżyca, a czyta Milla i krzyczy na romantyzm, nawet na uczucie; pła-

cze nad Słowackim, a cytuje zdania Comte’a. To ten nasz wiek przeklęty takie dziwo-

lągi tworzy. 

 

W opisanym wyżej kontekście warto przyjrzeć się literackiej twórczości Bo-

gusława Adamowicza – nie tylko z uwagi na fakt, iż wpisuje się ona w zapropo-

nowaną metodę twórczą – ale również z powodu tego, że pisarz należy do nie-

eksplorowanego naukowo grona, mniej znanych twórców okresu Młodej Polski. 

Autorowi Wesołego marszałka nie poświęcono wiele miejsca w historii literatury 

(Zieliński 1983: 8). Przyczyny takiego zaniedbania nie są znane, aczkolwiek 

można przypuszczać, że nie bez wpływu na ten stan rzeczy miał fakt zaginięcia 

pisarza po powstaniu warszawskim w 1944 roku, nieznane koleje losu oraz miej-

sce spoczynku. Nowy Korbut (1970, tom 13) podaje:  

 
Adamowicz Bogusław (1870-1944). Pseud.: B. Korda, Self. Poeta i powieściopisarz. 

Ur. 13 stycznia 1870 (wg S. Lama 1871) w Mińsku na Białorusi. Syn Emeryka i Józe-

finy ze Szretterów. Gimnazjum ogólnokształcące ukończył w Mińsku. Następnie wy-

jechał do Paryża na studia malarskie, specjalizował się w malarstwie miniaturowym.  

W 1906-1911 przebywał w Krakowie. Około 1911 wrócił do Mińska, gdzie w 1918-1920 

był redaktorem „Gońca Mińskiego”. W lecie 1920 wyjechał do Warszawy, zamieszkał 
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tu na stałe i przebywał do 1944. Ewakuowany przymusowo po powstaniu warszaw-

skim, zaginął bez wieści. 

 

Nie poświęcono również wiele miejsca jego twórczości, na co wskazuje Jan Zie-

liński w posłowie Wyboru poezji z 1985 roku (Zieliński 1985), którego podsta-

wowym źródłem było paryskie wydanie Poezyj z 1900 roku. Utwory poetyckie 

Adamowicza ukazywały się w latach 1897-1902 i należały do nich Melodie 

(1897), Rapsod ludzkości (1901) oraz wspomniany już Wybór poezji. Debiutancki 

tom Gra wyobraźni opublikowany został w 1893 roku.  

Artur Hutnikiewicz postrzega Adamowicza w kontekście erotyki o „niesa-

mowitym nekrofilskim odcieniu, co skłoniło poetę potem do podejmowania wąt-

ków podobnych, jakby wysnutych z natchnień nadzwyczajnych opowiadań Po-

ego w powieściach na poły fantastycznych «W starym dworze» (1909) i «Nie-

śmiertelne głupstwo» (1912)” (Hutnikiewicz 2000: 172). Maria Podraza-Kwiat-

kowska zaznacza, iż Adamowicz to mniej znany poeta i prozaik. Wspomina jego 

wiersze patriotyczne, wymieniając go obok Lucjana Rydla i Jerzego Żuławskiego. 

Zauważa nadto, że Nieśmiertelne głupstwo  

 
przedstawia arkadyjską utopię, w której nieoczekiwanie odżywają dawno zapo-

mniane uczucia agresji. Jest to powieść skierowana przeciwko zmechanizowanej, 

niszczącej przyrodę cywilizacji, przeciwko militaryzmowi, przeciwko represyjnym, 

pozbawiającym człowieka wolności, prawom społecznym. Zakaz «nie wolno» uwa-

żany jest tu za sformułowanie najbardziej obrażające godność ludzką (Maria Podraza-

Kwiatkowska 2000: 257-258). 

 

Nieznane są źródła inspiracji twórczych Adamowicza. Być może wpływ na 

nie miało pochodzenie pisarza urodzonego w Mińsku na Białorusi (13 stycznia 

1870 roku). Warto tutaj podkreślić, że twórczość romantyków poza granicami 

Królestwa Polskiego była znana, choć z pewnością dostęp do niej był ograni-

czony, na co zwraca uwagę Jan Zieliński, pisząc, iż „na ziemiach zabranych o prze-

mycane tomiki emigracyjnych wydawnictw było trudniej niż w Królestwie. 

Wiele egzemplarzy zniszczono w okresie powstania styczniowego z obawy 

przed rewizjami” (Zieliński 1985: 8). 

W początkach twórczości Bogusław Adamowicz zainteresowany był szcze-

gółem, mikrozjawiskami psychicznymi i ulotnymi nastrojami, które rozwinęły 

się w nurt modernistycznych powieści katastroficznych, podobnych do Wampira 

Władysława Stanisława Reymonta. Współtworząc oblicze polskiego dekadenty-

zmu utrzymanego w tonie pesymizmu i permanentnym kryzysie, Adamowicz 
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ukazywał wizje Sądu Ostatecznego, nadchodzącej apokalipsy, zaś nastrój kata-

strofy wyrażał w dziełach o upadku cywilizacji zachodniej, zdominowanej mię-

dzy innymi przez sektę tzw. Skarbejczyków (Nieśmiertelne głupstwo). Tematyka 

powieści Bogusława Adamowicza korespondowała z panującymi ówcześnie 

trendami tematycznymi, skupiającymi się wokół młodopolskich zainteresowań, 

u których podstaw legły: skrajności, katastrofizm, zwątpienie oraz zaintereso-

wania potęgą ludzkiego umysłu, dychotomią ciała i ducha. Obecne w utworach 

były zjawy i postaci nadnaturalnej proweniencji (Wojna z duchami), motywy ba-

śniowe (Bajka o bajce, Potworek), mesmeryczne i spirytystyczne (Wesoły mar-

szałek), katastroficzne i fantastyczne (Triumf śmierci, Nieśmiertelne głupstwo czy 

Tajemnica długiego i krótkiego życia), korespondujące z motywiką charaktery-

styczną dla gotycyzmu. Twórczość pisarza wpisuje się w młodopolskie zaintere-

sowania związane ze wszystkim, co wzbudza kontrowersje i wywołuje szok  

u odbiorcy. Wymienić tu można erotyzm i nekrofilię utrzymane w satanistycz-

nym tonie, zmysłowość seksualną związaną z doświadczeniem śmierci oraz kon-

tynuacją filozofii genezyjskiej, zapoczątkowanej przez Juliusza Słowackiego.  

Kluczową kwestią w rekonstrukcji romantycznego paradygmatu świata  

w prozie Adamowicza są zagadnienia artystyczne, filozoficzne, antropologiczne, 

które literatura modernistyczna odkrywała, wpisując je w nowoczesność inspi-

rującą pokolenie pisarzy XX wieku. Szczególne upodobanie do prezentacji sie-

dlisk zjaw z innego świata, będące paralelą romantycznych elementów, zauwa-

żyć można w powieści W starym dworze, która stanie się głównym przedmiotem 

niniejszych rozważań analityczno-interpretacyjnych. 

Bohaterem powieści Wojna z duchami. W starym dworze2 jest nieznany  

z imienia i nazwiska człowiek, opowiadający przypadkowo napotkanym mężczy-

znom historię swojego życia, w którym kluczową rolę odegrał spirytyzm. Wspo-

mniana przygoda miała miejsce „przed dwoma laty” (Adamowicz 1909: 18),  

i w znaczący sposób zmieniła myślenie relacjonującego o istnieniu sił nadprzy-

rodzonych. Już na samym początku zasugerowane zostaje przez narratora odnie-

sienie do sfery pozanaturalnej. Miejsce, w którym rozgrywała się akcja historii 

umieszczone zostało w romantycznym krajobrazie, na który składały się bagna, 

mokradła, lasy i bory, zamieszkiwane przez „zaszytych w kożuchach” (Adamo-

wicz 1909: 31) mieszkańców. Listopadowa aura idealnie współgrała z tajemni-

czym nastrojem.  

 
A zewsząd coś wyglądało, coś wytrzeszczało się na mnie... Tam jakaś narośl na korze 

wyraźnie się przekrzywiała, poziewala twarz czyjaś mszysta, brodata, wlepiając we 

 
2 Początkowy tytuł powieści brzmiał Wojna z duchami. W starym dworze. 
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mnie swe duże, błyszczące jak sople żywicy, okrągłe, wypukłe ślepia. A z krzaków 

przyziemnych, z powyginanych dziwacznie, wydłużających się jakby gałęzi, wynu-

rzały się jakieś szare i przeźroczyste ramiona, splecione rzekłbyś z pajęczyn pomie-

szanych z suchymi liśćmi. Ręce te, ogromniejąc, wyciągały się ku nam, zbliżały i już 

były nade mną... Bo taki dokoła wytworzył się nastrój dzikości i posępności, że myśl 

o wiedźmach nasuwała się mimowoli (Adamowicz 1909: 35). 

 

W fantastyczny, nierealny i urojony krajobraz wpisany został dwór, okolony 

„gąszczem pożółkłych zarośli”, „zwaliska potrzaskanej, rozsypującej się, dawniej 

widocznie drogowej alei”, a całość bardziej przypominała cmentarz niż siedlisko 

żywych. Pejzaż tonął w zachodzącym słońcu i „jego miedziano-rudych poły-

skach” (Adamowicz 1909: 41).  

Wprowadzenie czytelnika w atmosferę za pomocą opisów krajobrazu, wy-

daje się być pierwszym charakterystycznym elementem powinowactwa roman-

tycznego, który ma szczególne znaczenie. Przyroda dla młodopolskich twórców 

odgrywa istotną rolę, przełamując bowiem ustaloną zasadę racjonalności wy-

chodzi ku irracjonalnym możliwościom. Przełom kulturalny XIX i XX wieku zmie-

nił, przekształcił sposób myślenia, odczuwania i przeżywania człowieka, uwal-

niając go od pozytywistycznego sposobu postrzegania świata i posługiwania się 

rozumem. Jałowe, suche i monotonne opisy przyrody z poprzedniej dekady, zy-

skały nowy wymiar, odpowiadający rozkołysanej psychice człowieka końca 

wieku ze zwrotem ku metafizyce, zmysłowości i irracjonalizmowi. W literaturze 

modernistycznej wyraźnie dają się zauważyć ponowienia XVIII-wiecznych tren-

dów, które przełamywały oświeceniową autonomię rozumu na rzecz sentymen-

talizmu i intuicjonizmu. Karol Klein (1928: 541-542) zauważa:  

 
To wyzwolenie elementu przyrody z pod zależności od ludzi, pozostawienie przyrody 

samej sobie – narzuca analogię drugą, dalej idącą i bardziej zasadniczą dla poglądu 

romantycznego na świat. Oto obok przyrody samotniczej, będącej zamkniętą w sobie 

indywidualnością, wolną od wpływów kultury ludzkiej, staje romantyk-samotnik, ob-

darzony mocnym poczuciem swojej osobowości, która każe mu przeciwstawić siebie 

światu, swoją jedyność zbiorowości, prawa własnego życia prawom życia społecz-

nego. 

 

Obcujący z przyrodą bohater powieści Adamowicza łączy stany wewnętrzne ze 

zjawiskami zewnętrznymi. Smutek, zaduma, melancholia znajdują swój odpo-

wiednik w jesieni, szarości i mglistości. Wzmocnieniu emocji tajemniczości  

i grozy sprzyja noc, szum wiatru, szelest liści „szmer dziwny, zatrważający” (Ad-

amowicz 1912: 183) pojawiający się między innymi w powieści Nieśmiertelne 

głupstwo. Podobnie jest z miłością łączącą się z przyrodą, z ptakami, słońcem, 
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tęczą – „w pokoju moim teraz pachną kwiaty, świeżo przed wieczorem zerwane” 

– czy z muzyką dostrajającą się do nastrojów ludzkich „charczące okrzyki, wycia, 

skowytania”. Plastyczność obrazu W starym dworze ukazana została za pomocą 

wysublimowanych określeń, egzemplifikowanych przez choćby taki pasus „[...] 

dech łąk radości i za podmuchem naszych zmięszanych oddechów poruszał się 

drżący, ulotny i bujał, i złocił się, i srebrzył, i snuł się i rozesnuwał w tęczowe 

puchy” (Adamowicz 1909: 176). Symbolika baw w przywołanych przykładach 

wydaje się być znamienna, gdyż konotuje emocje, wartości (poprzez przywoła-

nie kruszców – złota i srebra) oraz niesie ze sobą skojarzenia o charakterze po-

zytywnym (fenomen barwny, za jaki uchodzi tęcza). 

Mieszkańcy starego dworu jawią się jako postaci żyjące na granicy dwóch 

światów. Najbardziej realną wydaje się być Leonia, w której „tkwiło coś człowie-

czego, co nas zajmuje, porusza i rozbraja, czego mi zwykle brakło w najpopraw-

niejszych profilach. Twarz piękna może być boską, lecz jakże rzadko człowieczą!” 

(Adamowicz 1909: 35).  Dziewczynę otaczał tajemniczy nastrój, umiała czytać  

w myślach i była tak bardzo zajmująca, że opowiadający zatracał się w rozmowie 

z nią, zupełnie nie dostrzegając niczego wokół. W relacji obojga ujawniają się 

charakterystyczne elementy uczuciowości romantycznej. Mężczyzna zakochuje 

się bez pamięci, widząc w kobiecie swój ideał, uosobienie dobra, wrażliwości  

i delikatności. Wraz z rozwijającym się uczuciem pojawia się zazdrość i zabor-

czość wobec innego, tajemniczego człowieka, którego kobieta traktuje z wyraźną 

aprobatą. 

Dwór zamieszkiwany był również przez osobliwego służącego Sebastiana 

oraz dwoje staruszków, którzy zaopiekowali się dziewczyną po śmierci jej rodzi-

ców. Dziadek obdarzony niezwykłą wiedzą i pamięcią, był nietypowym starcem 

o mumiowatym wyglądzie, który mimo zaawansowanego wieku był niezwykle 

lekki i żywy w ruchach, a także sprytny i lotny w umyśle. Swobodnie przechodził 

z tematu na temat, wykazywał zręczność „w żartobliwem podchwytywaniu 

zwrotów” (Adamowicz 1909: 61). Zwyczajem jego było palenie cygara, czytanie 

czasopism, a zwłaszcza rubryki z nekrologami. Zdawał się pochodzić z zamierz-

chłych czasów, a w tonie jego wypowiedzi wyraźnie pobrzmiewał rozdział na 

„my” i „wy”. Siwowłosa staruszka otoczona była nitkami zwanymi fildoflosami – 

osobliwym gatunkiem przędzy, łączącej duszę ludzką z ciałem. Hafty „mają ten 

dziwny czar księżycowy, jak gdyby nieuchwytna baśń jakaś z zaświatów i życie 

realne ślub brały, kwitnąc na tej kanwie... A migotliwa srebrzystość, co ślizga się 

między ściegami, to radość owych zaślubin” (Adamowicz 1909: 67). 

Osobliwość miejsca i postaci wydawała się bohaterowi dziwna, trudna do 

wytłumaczenia. Wielokrotnie zastanawiał się nad realnością obserwowanych 

rzeczy i zdarzeń, wszystko tłumacząc sobie jednakowoż rozkojarzeniem umysłu, 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 69 – 80; DOI 10.32017/ip2022.1.6  
 

 

76 

który coraz bardziej koncentrował się na dziewczynie. Obrazują ów stan przy-

kładowe fragmenty: 

 
W stanie gorączki i zamięszania zastanawiałem się bezładnie nad niesłychanemi nad-

zwyczajnościami, wśród których znalazłem się tak od razu, i które mnie porywały  

w swe rozhukane wiry. Czułem, że jeśli nie zdołam wydrzeć się ich przemocy, to 

utracę świadomość istotną rzeczy (Adamowicz 1909: 137-138). 

 

Był to ostatni bunt zdrowej świadomości przeciwko dziwnym fantasmagoryom, któ-

remi jak taranami walono w mój rozsądek. Wkrótce uspokoiłem się, uległszy ich ruj-

nującej mocy. Wydało mi się to wszystko prostem i naturalnem – tak jak śpiącemu, 

który się wcale nie dziwi, że może latać pod obłokami w towarzystwie heraldycznych 

gryfów lub spierać się o wymawianie litery h ze smokiem z apokalipsy (Adamowicz 

1909: 138). 

 

W sposób wyraźny pojawia się w nich fantastyka grozy ujęta jako kategoria es-

tetyczna, mająca swoje korzenie w konwencji gotycyzmu. Oparta jest ona na 

schemacie dwóch jednocześnie występujących wymiarów: nadprzyrodzonego  

i rzeczywistego. Cudowność zarezerwowana jest głównie dla świata baśni, w 

której wymiar nadprzyrodzony jest częścią praw świata i nie podlega wątpliwo-

ści co do prawdziwości istnienia. W niniejszym przykładzie fantastyczność staje 

się czynnikiem, w który się wątpi. Myślenie balansuje na granicy poznanego  

i niepoznanego i nie można być pewnym do końca, czy istnieje jego racjonalne 

wyjaśnienie, czy jednak wchodzi w grę czynnik nadnaturalny. Manuel Aguirre 

(2002: 17) napisze, iż: 

 
[...] gotycyzm zakłada istnienie dwóch przestrzeni: z jednej strony sfery racjonalności, 

świata człowieka, domeny zdarzeń zrozumiałych; z drugiej zaś strony istnieje tu 

świat „Inności”, numinosum, tego, co poza zdolnością ludzkiego pojmowania; obie te 

sfery rozdziela jakiś rodzaj progu, a fabuła niezmiennie eksponuje moment ruchu ku 

jednej z tych sfer, ruchu, który często jest postrzegany jako transgresja, naruszenie 

granic. 

 

Przywołane w powieści Adamowicza duchy i widma, żyjące na pograniczu 

dwóch światów, nie zostały tam umieszczone przypadkowo i bez przyczyny. 

Dzięki nim czytelnik ma możliwość zderzenia się z irracjonalnością oraz ze świa-

domością, że nie wszystko można logicznie i rozsądnie wytłumaczyć. Dziadunio 

i babunia z powieści stają się postaciami łączącymi świat zmarłych ze światem 

żywym, jak król Olszyn (z ballady Goethego), czy Jasieniek (z ballady Mickiewi-

cza). Ich rola często związana jest z przekazaniem mądrości życiowej, która ma 
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na celu przemianę życia wewnętrznego, pouczenie, pozostawienie przesłania.  

Z nauk etycznych pozostawionych ludziom przez zjawy, wynika jasno, że do osią-

gnięcia zbawienia po śmierci, potrzebna jest pełnia człowieczeństwa. Duchy za-

świadczają również, że dwie przestrzenie ścierają się nawzajem, a ingerencja bo-

haterów nadnaturalnych w życie ludzi jest istotna i odgrywa znaczącą rolę.  

„Cienie naszej wyobraźni” (Adamowicz 1909: 118) stają się w powieści au-

tora Triumfu żółtych analogiczną odpowiedzią na hamletowskie pytanie: „co wi-

dzę”. Duchy, wywodzące się z podań ludowych, w sposób szczególny dotykają 

mądrości, związanych z pojęciami dobra i zła, utrwalając przekonanie, że nie ma 

zbrodni bez kary, zaś sprawiedliwość spotka każdego, kto się sprzeniewierza 

wartościom moralnym. Modernistyczna kreacja duchów jest wyraźnym pono-

wieniem romantycznej ekspresji artystycznej. Mary, zjawy i widziadła na pogra-

niczu XIX i XX wieku można łączyć ze spirytyzmem, który należy rozumieć jako 

kanał integrujący i transmitujący wrażenia pozazmysłowe do świata realnego. 

Stąd też wszelkiego rodzaju częste występowanie terminów takich, jak miraże, 

złudzenia, fantasmagorie, zmory czy urojenia, mające literacki wymiar ponad-

czasowy3. 

Motyw zjaw i upiorów znany jest w literaturze także wcześniejszych epok, 

począwszy od Boskiej Komedii Danego, poprzez Makbeta i Hamleta Szekspira,  

w polskiej twórczości romantycznej w pisarstwie Mickiewicza (Dziady, ballady), 

Słowackiego (Balladyna, Kordian), Krasińskiego (Nie-boska komedia), na Zagła-

dzie Domu Usherów Edgara Allana Poe’go – skończywszy. Pojawiał się również w 

epokach postmodernistycznych, w powieściach Fiodora Dostojewskiego (Zbrod-

nia i kara), Stanisława Ignacego Witkiewicza (W małym dworku) czy Czesława 

Miłosza (Dolina Issy). Zbratanie z przyrodą, z postaciami pozaziemskimi znalazło 

swoje odzwierciedlenie również w twórczości Novalisa,  Hölderlina, Byrona oraz 

w koncepcji modernistycznego dramatu kosmicznego Księżniczka Malena Mae-

terlincka. 

Proweniencję romantyczną zauważyć można również w tematyce porusza-

nych rozmów, które dotyczyły głównie spraw nadprzyrodzonych: chiromancji, 

magii, duchów.  Staruszek z powieści Adamowicza snuje wyobrażoną inwazję 

duchów, które opanowały miasta i wsie.  

 
3 Warto dodać, że autor Dziejów doży nie był odosobnionym pisarzem, którego intereso-
wał mesmeryzm i spirytyzm. Wystarczy przywołać innego młodopolskiego poetę Lu-
dwika Szczepańskiego, współzałożyciela Towarzystwa Metapsychicznego w Krakowie. 
Znane są jego prace z okultyzmu Okultyzm. Fakty i złudzenia czy spirytyzmu Strachy-
Widma, Cuda współczesne czy Spirytyzm współczesny. Po drugiej stronie znajdzie się 
komedia Gustava Mosera, Spirytyści. Komedia w czterech aktach, w przekładzie Cyryla 
Danielewskiego, wyśmiewająca spirytystów oraz ich działania. 
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Miasta, opanowane przez duchy, zarówno w dzień jak i w nocy, zieją pustkami i takim 

strachem przejmują okolicznych mieszkańców, że nie znalazł się nawet wśród wyzu-

tych z czci i wiary opryszków, którym nic stanowi nic zamordować człowieka i trupa 

obedrzeć, żaden amator pójścia tam, ażeby zabrać skarby, pozostawione przez miesz-

kańców podczas panicznej ucieczki (Adamowicz 1909: 97-98). 

 

Nadnaturalne postaci opanowują głównie niewinne i ufne dzieci, które dzięki 

swej naturalnej skłonności do fantazjowania, są szczególnie podatne na ich dzia-

łania. Zjawy i upiory fortyfikują się i zagarniają świat, nie chcąc jednak nikogo 

krzywdzić lecz „obłaskawiać ludzi”. Dlatego też zdaniem starca nastała wojna lu-

dzi z duchami.  W jego poglądach odbija się romantyczny ogląd świata, w którym 

motyw jedni jest jednym z przewodnich, a poszczególne elementy oddziałują na 

siebie, ponieważ są żywym organizmem. Istnieje koncepcja zjawisk, które łączą, 

oddziałują, łącząc zmysłową i duchową dwoistość natury ludzkiej. Postawa taka 

związana jest również z szeroko komentowaną ideą panpsychizmu, zakładającą 

jedność duchowego pierwiastka i materii. Grzegorz Igliński zauważa ją w mło-

dopolskiej twórczości Tetmajera, o podobnych „pokusach” panteizmu w odnie-

sieniu do poety pisze Jacek Łukasiewicz, zaś Barbara Olech dostrzega tę jedność 

z perspektywy analizy Bohaterskiego Misia w twórczości Bronisławy Ostrow-

skiej. Bohaterem powieści Adamowicza kieruje pierwiastek transcendentalny, 

który wydaje się być tęsknotą za spirytualizmem. Spirytyzm jawi się w utworze 

jako rozprzestrzeniający się wirus, epidemia, z którą walczą uczeni świata stosu-

jąc wszelkie możliwe środki zapobiegawcze i z całą bezwzględnością karząc 

wszelkie objawy indywidua podejrzane o kontakt z siłami pozaziemskimi.  

Postacią wielokrotnie pojawiającą się w opowieści jest Fryderyk Menszel, 

profesor, poszukiwacz duchów, który w powieści staje się Mickiewiczowskim 

mędrcem z Romantyczności, niedostrzegającym elementów świata duchowego. 

Różnica między balladycznym mędrcem a uczonym polega na tym, że Menszel  

z całych sił pragnie udowodnić, że duchy istnieją, zaś ufający jedynie „szkiełku  

i oku” wyśmiewa wszelkie zjawiska nadprzyrodzone i osoby, które w nie wierzą. 

Ostatecznie jednak i Menszel, mimo licznie podejmowanych prób ulega zwątpie-

niu w istnienie sił pozaziemskich. Jest przykładem człowieka rozumnego, który 

nie dostrzega tego samego, co widzą inni, stojąc na straży postępu i rozwoju eko-

nomicznego. Sentymentalizm uważa za ciemnotę i barbarzyństwo, zaś wrażli-

wość jawi się mu jako histeria i paranoja. Menszel ujęty metaforycznie jest sym-

bolem zamknięcia umysłu i duszy na doznania transcendentalne. Traktowany 

jest z ironią i żartem, jego osoba jest marginalizowana, jako obca i inna, którą 
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wyróżnia brak widzenia duchowego, charakterystycznego dla pozostałych boha-

terów powieści.  

 
– E! – odparł dobrodusznie staruszek. – Ten Menszel, albo inny Menszel, lub jesz-

cze inny Menszel, to nie stanowi żadnej różnicy. To zawsze – tylko Menszel (Ada-

mowicz 1909: 168). 

 

Zagadkowy dworek, żyjące w nim postaci, jak gdyby żywcem wyrwane z po-

przedniego stulecia, splotły się w opowieści mężczyzny z rzeczywistością. Znaj-

dował się on jakby poza czasem i przestrzenią, w dziwnym stanie zamętu i zmie-

szania, które można porównać do stanu chorego podczas pełnej halucynacji go-

rączki. Widmowa władza staruszków nad mężczyzną, kończy się w momencie 

jego ożenku z Leonią, co można interpretować jako troskę duchów roztaczaną 

nad kobietą do czasu zabezpieczenia jej dalszego życia. Z chwilą odjazdu obojga, 

zjawy znikają, rozpływają się w powietrzu, podobnie jak i cały nieistniejący 

dwór. Realną postacią pozostaje jedynie Leonia.  

Ostatnia rada starca ukazuje nowatorstwo modernistycznego spojrzenia na 

dualizm ducha i ciała, określający tożsamość człowieka żyjącego na przełomie 

wieków.  

 
[...] nie zastanawiaj się nigdy zbytecznie nad temi dziwnemi rzeczami, z któremi 

los zetknął cię tak szczęśliwie. A widzę, że jako dziecko swej epoki, masz ów dzie-

cinny narów do badania. Nie trzeba badać wszystkiego, nie trzeba starać się mó-

zgiem rozłupywać tego, co wcale nie jest dla mózgu orzechem do zgryzienia – bo 

służy do innych celów. Nie rozpaczaj, że ducha nie potrafisz zrozumieć. Ducha nie 

trzeba rozumieć, trzeba mu dać dostęp do siebie i być z nim. Nie wszystko w jed-

nakiej mierze jest dla wszystkich pojętem. Wiesz o tem... Lecz są też rzeczy niedo-

stępne dla niczyjego mózgu. Istnieją inne władze w człowieku – te wyście lekko-

myślnie zgłuszyli na korzyść jednej wyłącznej żądzy mierzenia i liczenia. Pozwól, 

niech owe władze rozwijają się w tobie – to będziesz bliższym mądrości... (Ada-

mowicz 1909: 185). 

 

Nasycenie powieści W starym dworze Adamowicza motywami grozy oraz 

koncepcjami i ideami metafizycznymi, stanowi wyraz zainteresowań pisarzy 

modernistycznych oraz element wspólny dla ich działalności artystycznej. Kon-

cepcja przenikania się światów – nadnaturalnego i rzeczywistego – jest przykła-

dem afirmacji bądź dezaprobaty dla narracji gotyckiej. Eksponowanie wątków 

mieści się w przestrzeni nawiązań do literatury romantycznej, posługującej się 

określonymi i wypracowanymi narzędziami opisu, nadającymi nieprawdopo-

dobności statusu realności. Warty podkreślenia jest również fakt zachowania 
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obiektywizmu narratora, przy jednoczesnym sugerowaniu czytelnikowi wiary w 

świat nadnaturalny. Ten celowy zabieg ma wywołać uczucia niepokoju, który po-

tęguje grozę i niesamowitość nieprzystającą do weryfikowalnej rzeczywistości. 
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POMIĘDZY OBOWIĄZKIEM, NAMIĘTNOŚCIĄ  
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Abstrakt: Opowiadanie Noc czerwcowa zostało po raz pierwszy opublikowane w tomie 
Zarudzie [1976]. Kilka lat później Iwaszkiewicz przerobił utwór na formę dramatyczną. 
Jedna z inscenizacji teatralnych (spektakl telewizyjny) powstała w roku 2002. Reżyse-
rem spektaklu był Andrzej Wajda. W utworze poruszono ważne zagadnienia dotyczące 
polskich zrywów narodowych – przede wszystkim w kontekście Powstania Stycznio-
wego. Podjęte rozważania odnoszą się zarówno do zbiorowości, jak też do jednostek po-
stawionych przed trudnym i wieloaspektowym wyborem – bić się czy nie bić? Odpowie-
dzi na tak postawione pytanie nie są proste i jednoznaczne – niekiedy wykluczają się 
wzajemnie, a każdy z możliwych wyborów okazuje się decyzją Antygony. Wśród podsta-
wowych kwestii rozpatrywanych w Nocy czerwcowej znajduje się zasadność zrywów 
wolnościowych z góry skazanych na klęskę – takich, które „sens mają niewielki, lecz zna-
czenie ogromne”. 

 
Słowa kluczowe: Jarosław Iwaszkiewicz, Noc czerwcowa, powstanie styczniowe  

 
COMBINING RESPONSIBILITY, PASSION AND PRAGMATIC THINKING 

– NOC CZERWCOWA BY JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 

AS A STORY ABOUT MAKING DIFFICULT CHOICES 

 

Violetta Machnicka 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe 

e-mail: viola.machnicka@wp.pl 

 

Abstract: The short story titled Noc czerwcowa [June Night] was published in the Zarudzie 

collection in 1976, and then the author rewrote it as a drama, added an epilogue, and set it 

20 years after the main events. The premiere of the tv theatre play took place on 25.03. 

2002. The story revolves around the January Uprising as the greatest national rebellion in 

Poland and focuses mainly on its consequences which were born not only by those directly 

engaged in fighting, but also by their families and the whole Polish society. According to 

Jarosław Iwaszkiewicz, the uprising resulted in too much harm and damage to the Poles, 

and it was not really worth it. Noc czerwcowa poses a series of questions with no evident 

answers, related to various values and difficult choices which people who are “sentenced 
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to freedom” constantly have to make, and all the consequences of their, often unpredicta-

ble, decisions which they have to bear. It is also the story about moral dilemmas, the rela-

tivity of the good and the evil, true and false, and about the means which justify the end. 

 

Keywords: Jarosław Iwaszkiewicz, Noc czerwcowa (June Night), January Uprising 

 

 

 

Dziwna bowiem jest natura ludzka:  

im mniej sami mamy skłonności do męczeństwa,  

tym natarczywiej żądamy go od bliźnich. 

[Prus 1991, t. II, s. 42-43] 

 

 

Opowiadanie Noc czerwcowa, dedykowane Zygmuntowi Mycielskiemu1, 

zostało wydane po raz pierwszy w tomie Zarudzie [Iwaszkiewicz 1976]2. Kilka 

lat później Jarosław Iwaszkiewicz, z inspiracji Andrzeja Wajdy, przerobił utwór 

na formę dramatyczną3. Sędziwy autor niedługo przed śmiercią, która nastąpiła 

2 marca 1980 roku w Warszawie4, przekazał reżyserowi dramat zatytułowany 

tak samo jak opowiadanie, przy czym początkową część tekstu napisał na maszy-

nie, pozostałą zaś oddał w postaci rękopisu. Dramat różnił się od opowiadania 

także istotnym szczegółem treściowym – pisarz zakończył go krótkim epilogiem, 

dopowiedzeniem umiejscowionym dwadzieścia lat po czasie akcji sprzed epi-

logu. Premiera spektaklu telewizyjnego, reżyserowanego przez Andrzeja Wajdę, 

odbyła się 25 marca 2002 roku. Reżyser, a jednocześnie współautor scenariusza 

(obok Zbigniewa Kamińskiego i Andrzeja Domalika) główne role powierzył zna-

 
1 Zygmunt Mycielski (1907-1987) – kompozytor, publicysta, pisarz i krytyk muzyczny. 
2 W roku 1999 ukazała się nowa edycja Zarudzia wydana przez córki Iwaszkiewicza – 
Marię Iwaszkiewicz-Wojdowską i Teresę Markowską. Cykl trzech opowiadań – Noc 
czerwcowa, Zarudzie, Heydenreich – łączy nie tylko motyw Powstania Styczniowego, ale 
też „nieoczywista wizja patriotyzmu” [Radziwon 2010: 457]. 

O skłonności ojca do swoistego grupowania opowiadań pisała np. Maria Iwaszkiewicz  
w Postscriptum do wydania z roku 1999: „Jarosław Iwaszkiewicz układał swoje opo-
wiadania w pewne cykle lub grupy. Nie pozwalał ich rozdzielać nawet wobec argu-
mentu, iż nie trzymają się chronologii powstawania. I tak uważał, iż Heydenreich powi-
nien być wydawany wraz z Zarudziem i Nocą czerwcową. Na kartce w rękopisie Zaru-
dzia jest napisane: „Noc czerwcowa, Zarudzie, Heydenreich, trzy opowiadania roman-
tyczne” [Iwaszkiewicz 1999: 173]. 

3 Por. http://filmpolski.pl/fp/index.php/52737 - 22.02.2022.     
4 Jarosław Iwaszkiewicz zmarł w wieku 86 lat. 
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nym i sprawdzonym aktorom: Grażynie Szapołowskiej (hrabina Ewelina), Alek-

sandrowi Domagarowi5 (porucznik Edmund), Jerzemu Radziwiłowiczowi (hra-

bia Piotr), Annie Polony (ciotka Daniela), Ignacemu Gogolewskiemu (marszałek 

dworu Chwalibóg), Beacie Fudalej (guwernantka Florentyna). Muzykę do spek-

taklu, nawiązującą do ukraińskich dumek, skomponował Stanisław Radwan.  

W roku 2008 ta właśnie 69-minutowa inscenizacja ukazała się na płycie DVD 

wraz z tekstem opowiadania w ramach kolekcji „Kocham Teatr”. 

Warto też wspomnieć, że inny spektakl telewizyjny zatytułowany Noc 

czerwcowa, wyreżyserowany przez Tadeusza Junaka, stanowiący adaptację tego 

samego utworu Iwaszkiewicza, zrealizowano w roku 1980. Premiera odbyła się 

24 lipca 1981 roku, autorką scenariusza napisanego na podstawie opowiadania 

była Ewa Pankiewicz.  

* 

 

Akcja Nocy czerwcowej rozgrywa się od zmierzchu do świtu z 23 na 24 

czerwca 1864 roku w pewnym bardzo bogatym majątku ziemskim, gdzieś na 

Kresach Wschodnich, należącym do polskiej magnatki, hrabiny Eweliny, żony 

hrabiego Piotra, zesłanego po upadku Powstania Styczniowego na Sybir. W ma-

jątku, poza panią Eweliną oraz jej kilkunastoletnią córką Mary, przebywa rów-

nież dziesięć innych osób, w rozmaity sposób powiązanych ze dworem. Oprócz 

służby (klucznica, kucharz, sługa, opiekunka Mary) posiadłość zamieszkuje mar-

szałek dworu Chwalibóg, francuska guwernantka, panna Florentyna, i dalsza 

krewna hrabiego Piotra – ciotka Daniela. Niebawem do majątku ma przybyć jesz-

cze ciotka Eweliny, nazwana Pszenną, aby zarządzać pozostawionymi dobrami 

pod nieobecność państwa. Od pół roku we dworze stacjonuje też młody porucz-

nik gwardyjskiego pułku o imieniu Edmund, pochodzący z miejscowości Biała 

Cerkiew. Na czas przeprowadzanego „remontu koni”, czyli ich wyszukiwania  

w całej okolicy dla potrzeb wojska, oficer mieszka w dworskiej oficynie.  
 

 

 

 

 

 
5 Rosyjski aktor urodzony w Moskwie w roku 1963. W Polsce znany przede wszystkim z 

roli Jurko Bohuna z Ogniem i mieczem (1999) w reżyserii Jerzego Hoffmana. Aktor mo-
skiewskiego Teatru Mosowieta. W roku 2007 przyznano mu tytuł Narodowego Artysty 
Federacji Rosyjskiej. W roku 2008 spotkała go wielka osobista tragedia – jego 23-letni 
syn Dimitrij z pierwszego małżeństwa zginął potrącony przez samochód, który, w wy-
niku poślizgu, wpadł w grupę młodych osób stojących na chodniku [http://www.film 
web.pl/person/Aleksandr+Do – 22.02.2022]. 
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I. Obowiązek 

 

Hrabia Piotr za udział w Powstaniu Styczniowym został skazany na ze-

słanie6. Jego żona, Ewelina, powinna podążyć za mężem i towarzyszyć mu w nie-

doli, bo, według słów marszałka dworu Chwaliboga, zgodnych z panującą po-

wszechnie opinią, „kochające żony jadą za mężami” (6)7, gdyż „jest to święty ob-

owiązek żony iść za mężem” (10)8, nawet wbrew jej chęciom. Takiego zachowa-

nia oczekują od pani Eweliny prawie wszyscy – rodzina, domownicy, sąsiedzi. 

Hrabina myśli podobnie jak otaczająca ją społeczność, ale czy taka postawa wy-

nika z jej wewnętrznego, autentycznego przekonania, czy też, podświadomie, 

ograniczona konwenansami kobieta przyjęła sposób myślenia narzucony jej 

przez otoczenie i tylko wydaje się jej, że faktycznie pragnie czegoś, czego doma-

gają się od niej inni? Nawet marszałek Chwalibóg nie wątpi w to, że presja śro-

dowiska stanowi dla hrabiny poważny argument zmuszający ją do przyjęcia „po-

prawnego” sposobu myślenia: „Nie wyobrażam sobie, jaka byłaby jej sytuacja to-

warzyska, gdyby nie ruszyła śladem pana Piotra” (6). 

Pani Ewelina powinna sprostać dwóm podstawowym obowiązkom: jako 

żona i katoliczka oraz jako Polka i patriotka – członkini społeczeństwa solidarnie 

przeciwstawiającego się represjom ze strony zaborcy, kierującego się niepisa-

nym, lecz obowiązującym i przestrzeganym prawem zwyczajowym. Przysięga 

małżeńska zobowiązuje do towarzyszenia współmałżonkowi w rozmaitych sy-

tuacjach życiowych, do nieopuszczania go w zdrowiu czy chorobie aż do śmierci, 

co francuskiej guwernantce, zamierzającej z litości towarzyszyć Ewelinie w wy-

prawie na Syberię, by zaraz potem powrócić do majątku, wydaje się „śmieszną 

formułą” (6). Sens złożonego przed ołtarzem przyrzeczenia hrabina z jednej 

strony pojmuje tak, jak ją nauczono i wychowano, z drugiej zaś odczuwa we-

wnętrzny bunt wobec narzuconego jej z zewnątrz sposobu postępowania, ponie-

waż doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że męża nigdy nie kochała. Jako 

krewna Romanowych i osoba znajdująca się pod opieką samego cesarza, wyszła 

za mąż za wdowca „wynalezionego w jakiejś głuszy” (6) dla zachowania posia-

dłości i nazwiska. Zesłanie Piotra nie pociągnęło za sobą konfiskaty majątku 

tylko dlatego, że wszelkie dobra materialne należały jeszcze przed ślubem do 

 
6 Z treści opowiadania wynika, że działalność konspiracyjna Piotra nie miała większego 

znaczenia dla przebiegu powstania [Por. Radziwon, 2010: 457]. 
7 W nawiasach okrągłych podane są numery stron opowiadania Noc czerwcowa wyda-
nego wraz z płytą DVD w ramach serii „Kocham Teatr” [Iwaszkiewicz 2008]. 

8 Por. stereotyp myślowy, wyrażony przez głównego bohatera filmu Paciorki jednego ró-
żańca w reżyserii Kazimierza Kutza z 1979 r., despotycznego i egoistycznego emeryto-
wanego górnika – Karola Habrykę, użyty w kłótni ze zdominowaną i zahukaną żoną: 
„Dawniej baby za swoimi chłopami to aż na Sybir szły”. 
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Eweliny, a zgodnie z prawem litewskim, obowiązującym na terenach wschod-

nich, w przeciwieństwie do kodeksu napoleońskiego, żona swobodnie i niezależ-

nie dysponowała wniesionym przez siebie wianem. Z mężem nie łączyło Ewelinę 

ani uczucie, ani też więź psychiczna, intelektualna. Stosunki pomiędzy nimi były 

poprawne, lecz chłodne – pozbawione uczuć i wzajemnej bliskości. Brak uczuć 

do w gruncie rzeczy obojętnego jej męża to pierwszy i chyba podstawowy powód 

ociągania się Eweliny z wyjazdem, przesuwania go w czasie z cichą, skrywaną 

przed samą sobą nadzieją, że wydarzy się coś, co uratuje ją przez udaniem się  

w długą, nieprzyjemną i niechcianą przez nią podróż. Oziębłego małżeństwa  

z rozsądku nie potrafiło ożywić nawet dziecko, córka Mary, słabo związana emo-

cjonalnie i uczuciowo z obojgiem rodziców. Ewelina głośno przekonuje siebie  

(w rozmowie z Edmundem), że powinnością Polaka jest konieczność poświęca-

nia się dla ojczyzny, składania rozmaitych ofiar „na ołtarzu obowiązku” (23). Ra-

dosne spełnienie tak pojmowanego obowiązku, zgodnie z własnym sumieniem 

i głosem serca, przynosi spokój ducha. Jednocześnie Ewelina odsłania przed Ed-

mundem gorzką prawdę, z której wynika, że Piotr, działając jako spiskowiec  

i narażając rodzinę na niebezpieczeństwo, w ogóle nie liczył się ze zdaniem żony, 

nawet jej o niczym nie informował: 

 
Byłam zupełnie niewtajemniczona w sekrety działalności Piotra. Zupełnie nie 

wiedziałam, co znaczą jego wyjazdy do Kijowa i do Kamionki. Wybuch powstania deka-

brystów zaskoczył mnie zupełnie, a już zupełnie nie miałam pojęcia o możliwościach 

związku Piotra z tą sprawą. […] Nie rozumiałam go, ale nie potępiałam. Nie miałam 

prawa (23-24). 

 

Edmund uważa, iż Piotr zachował się nieodpowiedzialnie i nielojalnie, że 

dopuścił się wobec żony wiarołomstwa, złamał przysięgę wierności i że wyrok 

zesłania, który równie dobrze mógł być wyrokiem śmierci, słusznie uderzył  

w Piotra, lecz w żadnym razie nie powinien obciążać jego żony. Hrabina broni 

własnej postawy, przypominając porucznikowi o jego polskim pochodzeniu  

i o naturalnym prawie Polaków do wolności, jednak Edmund ironicznie powąt-

piewa w istnienie wolności i praw naturalnych: 

 
Pani hrabino, co to jest wolność? Co to jest prawo naturalne? Czy ono istnieje? (24). 

 

Dla Eweliny, coraz mniej przekonanej o słuszności podjętej decyzji, któ-

rej już tylko „wydaje się, że tak ma postępować” (25), myśl o wyjeździe staje się 
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niezwykle uciążliwa, wręcz bolesna. Zapłakana, starająca się ukryć łzy pod war-

stwą pudru, kilkakrotnie każe służbie pakować garderobę, aby po chwili ponow-

nie rozwieszać ją w szafach. 

 

II. Namiętność 

 

W związku z Piotrem Ewelina nie spełniła się również erotycznie, jako 

kochanka. Znacznie młodsza od starego męża, wciąż spragniona uczucia i piesz-

czot, spotkała na swej drodze „nieprzyzwoicie pięknego” (8) młodzieńca – po-

rucznika Edmunda, nucącego „dźwięcznym barytonem ukraińskie dumki i nie-

które polskie melodie” (9) przy dźwiękach bałałajki: 

 
Miał niezwykle kształtne purpurowe wargi, usta drobne, ale wypukłe, na tyle 

piękne, że zwracało się uwagę nie na jego palące oczy, nie na lekko wzniesiony cienki 

nos, ale właśnie na te wargi, które tak smacznie układał do wyrazów. A cóż dopiero do 

pocałunku… (18). 

 

Dłuższy pobyt oficera w domu hrabiny, niewyrobionego towarzysko – 

sam mówi o sobie, że jest „nieumiejętny i niezgrabny” (27) – ale dzięki temu 

świeżego i naturalnego, musiał w końcu wywołać zamęt emocjonalny w psychice 

obojga bohaterów. Gdy Edmund przekonuje Ewelinę, aby nie opuszczała ma-

jątku, pragnie się upewnić, że pomiędzy nią i Piotrem nigdy nie było miłości: 

 
Przecież ty go [Piotra] nigdy nie kochałaś i teraz nie pokochasz… Prawda, ty jego 

nie kochałaś? Nie jeździłaś z nim konno, nie tańczyłaś z nim walca, nie uciekałaś przed 

nim w ogrodzie… (29). 

 

Trudno jednak mówić o prawdziwej miłości pomiędzy Eweliną i Edmun-

dem jedynie na podstawie ich wspólnych przejażdżek konnych, tańczenia walca 

czy zabaw w ogrodzie. W rzeczywistości tych dwojga nie łączyło wzajemne głę-

bokie i trwałe uczucie, ale chwilowe zauroczenie o podłożu erotycznym, zbliżyła 

ich ku sobie przede wszystkim namiętność. Spragniona męskich dotyków i poca-

łunków Ewelina szybko odczuła na swym ciele gorące spojrzenia Edmunda ocza-

rowanego jej urodą („serce kobiety jest bardzo domyślne”) (9) do tego stopnia, 

że przypisywał jej znacznie mniej lat niż miała. Zresztą Edmund, młody, nieco 

znudzony życiem na odludziu mężczyzna, w pełni świadom swej fizycznej siły  

i atrakcyjności, nie mógł pozostać obojętnym wobec naturalnego wyzwania, ja-

kim było dla niego spotkanie z osamotnioną, niezaspokojoną fizycznie kobietą, 

ni to mężatką, ni to wdową. Namiętności niewątpliwie sprzyjał czas i atmosfera 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 81 – 98; DOI 10.32017/ip2022.1.7  
 

 

87 

akcji prezentowanych wydarzeń. Utwór otwiera zdanie: „Kończył się długi 

czerwcowy dzień” (5), poprzedzający noc wyjątkową – właśnie rozpoczynała się 

najkrótsza noc w roku, ciepła, upojna, przesycona zapachami wieczoru i przy-

rody, z magią obrzędów sobótkowych połączonych z tańcem9, szaloną zabawą 

wręcz zachęcającą uczestników do kontaktów cielesnych10. Ewelina nie zeszła na 

późną kolację, lecz w samotności, płacząc przez cały dzień, nie mogąc jeść ani pić, 

próbowała zabić w sobie wewnętrzne opory, powstrzymujące ją przed wyjaz-

dem. Wreszcie, za pośrednictwem pokojówki, zaprosiła do swego pokoju Ed-

munda, który „po raz pierwszy przekroczył te progi” (20). Hrabina pragnęła po-

żegnać się z nim bez świadków, podziękować mu za delikatność i takt, jakimi wy-

kazał się w trakcie pomieszkiwania we dworze, zwłaszcza że wielka dama wcze-

śniej uważała młodych oficerów „za grubianów i ludzi nieokrzesanych” (22): 

 
Niech mi pan wierzy, w całej pełni doceniam pańską delikatność i dobre wycho-

wanie przez cały ten czas, kiedy pan ani postępowaniem swoim, ani swoimi słowami nie 

uraził w niczym moich uczuć. A uczucia te, pan rozumie, były narażone na szwank, były 

ofiarą burzliwych porywów i bardzo nieokreślonych prądów, które ostatecznie skoń-

czyły się bardzo określoną decyzją. Wyjeżdżam (21). 

 

Niby przypadkiem hrabina próbuje przedłużyć pobyt Edmunda w swoim 

pokoju, gdzie „było ciemnawo, granatowo, mglisto” (21), zachęcając go do wypi-

cia kolejnej filiżanki herbaty. Stopniowo rozmowa staje się coraz bardziej in-

tymna. Edmund, nieco otumaniony, ale też ośmielony winem pitym w trakcie ko-

lacji, prosi Ewelinę, aby nie wyjeżdżała, tłumaczy jej, że nie zniósłby myśli, iż tam, 

na szlaku i na zesłaniu, będzie dotykana i obrażana przez prymitywnych sołda-

tów, lubujących się w poniżaniu żon zesłańców. Klęcząc przed hrabiną, porucz-

nik błaga: 

 
Niech pani nie wyjeżdża, pani hrabino, niech pani nie wyjeżdża, pani Ewelino. To 

nie ma żadnego sensu. Przecież wyjeżdżając za mężem na Sybir przyjmuje pani na siebie 

kondycję katorżnika. Staje się pani przeklęta, staje się pani wyrzutkiem społeczeństwa, 

każdy może panią obrazić, może pani być bita, poniewierana. Czy ty możesz to sobie wy-

obrazić, hrabino, że każdy sołdat, każdy cham będzie miał prawo uderzyć ciebie – gorzej, 

 
9 „W obrzędowym tańcu sobótkowym prawdopodobnie nie spełniano jedynie funkcji za-
bawowej. Był to taniec symboliczny, być może nawiązujący do mitów kosmogonicz-
nych, na co wskazuje taniec po okręgu i ruch obrotowy” [Rokosz 2011: 270]. 

10 Akt seksualny stanowi jedną z rozkoszy nocy świętojańskiej, wpisaną w tradycyjne ob-
rzędy sobótkowe. Istnieje hipoteza, iż prawdopodobnie dawniej miał on wymiar obrzę-
dowej inicjacji seksualnej, kojarzącej pary i wprowadzającej dziewczęta w małżeństwo 
[Por. Rokosz 2011: 270]. 
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będzie miał prawo uszczypnąć, przytulić, pocałować. Będziesz głodować, do męża cię na-

wet nie dopuszczą. Bo i po co? (29). 

 

Błagalne słowa, połączone z lubieżnym całowaniem białych dłoni hra-

biny, z intymnym nastrojem, odgłosami i wonią „nocy miłości” (16) przynoszą 

upragniony przez Edmunda efekt – opanowana namiętnością Ewelina chce tylko 

usłyszeć wypowiedzianą przez młodzieńca formułkę: „Zostań, Ewelino!” (30). Ta 

nieco wymuszona prośba ostatecznie rozwiewa jej wątpliwości. Kobieta zanurza 

ręce w czarnych włosach chłopca tulącego głowę do jej piersi i, w ciemności, przy 

zasłoniętym oknie oraz zgaszonych świecach, pachnąca lawendą i różą, w miło-

snym zapamiętaniu pieści ciało kochanka, rozkoszując się roztaczaną przez 

niego wonią kozła11. 

 

III. Myślenie pragmatyczne 

 

Wyjazd Eweliny, tak oczywisty i oczekiwany przez otaczającą ją społecz-

ność, nie wszystkim jednak odpowiadał, głównie ze względów czysto praktycz-

nych. Osobą zdecydowanie przeciwną wyprawie hrabiny jest ciotka Daniela – 

uboga rezydentka, żywiąca słuszne obawy, iż po wyjeździe Eweliny majątek pod-

upadnie, a krewni żyjący we dworze na tak zwanym łaskawym chlebie stracą 

dach nad głową. Daniela doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że „malutki kapi-

talik na mały procencik” (15) złożony u Piotra nie uchroni jej przed „zostaniem 

kompletnie na lodzie” (15). Objaśniając sytuację marszałkowi Chwalibogowi  

i pannie Florentynie „mało rozumiejącej po polsku” (18), ciotka Daniela odwo-

łuje się do racjonalnych, przekonujących argumentów: 

 
Zastanówcie się. Wyobraźcie sobie, jak to będzie, kiedy Ewelina wyjedzie. Zosta-

nie Mary, zostanie, powiedzmy, panna Florentyna czy też inna nauczycielka. Przyjedzie 

pani Pszenna. Kto będzie głową domu? Kto każe, aby nam usługiwano jak dotychczas. 

Zmiany mogą być bardzo wielkie. […] Ona musi zostać, inaczej wszyscy pójdziemy z tor-

bami! Rozumiecie? (13). 

 

Rezolutna kobieta, obawiając się rządów klucznic i lokai, którzy mogą ją 

wyrzucić „na trakt berdyczowski” (15), także przewidując samowolę egoistycz-

 
11 Kozły, przygotowując się do krycia, skrapiają pysk, brodę, szyję i przednie nogi mo-
czem, zawierającym feromony (ich podstawowy składnik to androgeny), działające po-
budzająco na samice. Wówczas intensywność emanowanych przez kozły zapachów, 
nieprzyjemnych dla ludzi, dodatkowo wzrasta [Tyszka 1994: 10]. 
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nego marszałka, postanawia za wszelką cenę skłonić Ewelinę do rezygnacji z po-

dążania za mężem. W tym celu namawia guwernantkę, aby ta ośmieliła Edmunda 

do wyznania hrabinie miłości. A jeśli on zrobić tego nie potrafi, ponieważ wcze-

śniej nie miał do czynienia z damami, to… „trzeba go nauczyć” (14). Stwierdzenie 

Chwaliboga, iż nic już nie można zrobić, gdyż „decyzja jest powzięta” (13) Daniela 

kwituje tajemniczym uśmiechem oraz odpowiedzią, że „Dopóki konie nie odje-

chały sprzed ganku, decyzję łatwo jest zmienić” (13). Według ciotki Danieli mo-

ralność jest pojęciem względnym, czasami wręcz szkodliwym, i w żadnym razie 

nie usprawiedliwia działań utrudniających innym życie, a poza tym jeżeli można 

wybrać pomiędzy przyjemnością i nieprzyjemnością, wybór jest chyba oczywi-

sty. Oto słowa Danieli skierowane do Florentyny: 

 
Moralność, wysokie pojęcie moralności wymaga tego wyjazdu. Ale czy ty my-

ślisz, moja Florentyno, że to wyjdzie komu na dobre? Przytrzymywanie się reguł najwyż-

szej moralności bywa bardzo szkodliwe. Po prostu destruktywne (15). 

 

Gdy zaś Francuzka refleksyjnie odpowiada „Wszystko przemija, tout 

passe” (15), Daniela „z młodzieńczą żywością” (15) dodaje: 

 
Ale chciałam ci zwrócić uwagę że to, co przemija, może być przyjemne i nieprzy-

jemne. Lepiej, żeby było przyjemne, aby po nim wspomnienie zostało jarzące, palące się 

jak lampa oliwna w ciemności… […] Tak, wszystko trwa tak krótko, ale są różne trwania. 

Po co mamy trwać w biedzie i niesnaskach, kiedy to wszystko zależy od jednej rzeczy… 

(15-16). 

 

Tą „jedną rzeczą”, o której wspominała Daniela jest „jedyna noc czerw-

cowa” (16), „noc krótka” (28), noc, od której wszystko zależy (16). Racjonalizm 

stąpającej twardo po ziemi rezydentki przejawia się również w nazwaniu guwer-

nantki „materialistką”, gdy ta uznała, że Ewelinę i Edmunda „nic nie łączy”, po-

nieważ jeszcze ze sobą nie spali: 

 

Ty jesteś materialistka, chciałabyś od razu, aby ich połączyło łóżko. Ale nie 

darmo prawo powiada: rozdzieleni od stołu i łoża. Najpierw połączył ich stół. Sami nie 

wiedzą, jak wiele to znaczyło, że codziennie przez tyle miesięcy zasiadali przy jednym 

stole (17). 

 

Rozmowa prowadzona podczas kolacji – ostatniego „posiłku przed po-

dróżą” (17) – przepełniona jest erotycznymi podtekstami połączonymi z wyra-

chowaną grą „starej” Danieli. Szepce ona do Florentyny, aby ta powstrzymała Ed-

munda przed wypiciem zbyt dużej ilości wina, gdyż „to może go pozbawić sił” 
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(17). Tymczasem zauroczona porucznikiem, w gruncie rzeczy uczciwa Fran-

cuzka: 

 
Tylko czuła, jak z tej spokojnej, ciepłej nocy rodzi się jakiś prześladowczy sen, 

jakaś nie jej wola, która ogarnia wszystkich, i że wszyscy musieli dziś, teraz, działać nie-

jako nie od siebie, tylko jak gdyby od kogoś innego (18). 

 

Z bliżej nieokreślonego powodu drżały także ręce marszałkowi Chwali-

bogowi. Uwagi bystrej Danieli nie uszło wzdychanie Mary, skrycie podkochującej 

się w Edmundzie, prawdopodobnie obawiającej się, że po wyjeździe matki młody 

oficer nie będzie już stacjonował we dworze. Daniela jest też przekonana, że 

„każdy Polak ma swój Sybir” (E)12 – niekoniecznie na dalekiej Północy – i że „ży-

cie jest męką” (E). 

Rozważając myślenie pragmatyczne w omawianym utworze, nie można 

pominąć postawy Edmunda. Ten młody, według własnych słów „ubogi jak mysz 

kościelna” (27) oficer, nazywający też siebie „osłem” (27), który niewiele potrafi, 

a „łeb ma nieumeblowany” (27), pochodzący ze zubożałej szlachty polskiej na 

Ukrainie (dlatego mówi zepsutą polszczyzną), którego „dziad stracił wszystko, 

co posiadał […] w wiecznych procesach” (27), odznaczał się racjonalnym, zdro-

worozsądkowym stosunkiem do spraw doczesnych, bytowych. To właśnie on 

tłumaczył hrabinie, że nie wolno jej opuszczać świetnego majątku, wręcz stwo-

rzonego do hodowania wzorcowych stad koni, narażając go tym samym na za-

niedbanie i zniszczenie: 

 
Ale pani nie może wyjechać. Nie może pani zmarnować tego pięknego majątku 

[…], nie może pani zmarnować tego wspaniałego pałacu, tej całej cudownej rezydencji. 

Ta ziemia to przecie złoto. Jakie tu można mieć zboża, konie, woły. Niech pani sobie wy-

obrazi, w co zmieni się to, gdy wszystkim będzie administrować gubernialny marszałek, 

a na miejscu będzie tylko Chwalibóg i ciocia Pszenna. […] Jako obywatelka powinna pani 

dbać o tę schedę… (26). 

 

Tymczasem typowi, rdzenni Polacy, reprezentowani np. przez hrabiego 

Piotra, stawiają honor ponad wszystko, nie liczą się z ewentualnymi kosztami. 

Piotr-konspirator w imię wyższych ideałów lekkomyślnie narażał siebie, rodzinę 

i olbrzymi majątek na carskie represje. Podobnie postąpią inni jego rodacy,  

o czym nie wątpi nawet francuska guwernantka, słabo mówiąca po polsku, ale za 

to, jako osoba z zewnątrz, wyraźnie dostrzegająca istotę polskiej mentalności, 

 
12 Cytaty oznaczone literą E zapisano na podstawie spektaklu Teatru Telewizji w reżyse-

rii Andrzeja Wajdy – wszystkie pochodzą z Epilogu. 
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przejawiającej się między innymi w skłonności do potępiania bliźnich, niegodzą-

cych się z tak zwaną opinią publiczną13: 

 
[…] jak hrabina nie pojedzie, to znaczenie tego dworu znacznie się pomniejszy. 

Nikt nie oceni majątku hrabiny, wszyscy potępią jej czyny (28). 

 

Ostatecznie hrabina nie wyjeżdża. Przed świtem, w oknie jej sypialni, 

ukazuje się półnagi Edmund i nakazuje woźnicy Osypowi, aby ten odprowadził 

konie do stajni. Marszałek Chwalibóg, siedzący od dłuższego czasu na ławeczce 

naprzeciwko okna sypialni w towarzystwie panny Florentyny i ciotki Danieli,  

z wyraźną ulgą (albo z rezygnacją) stwierdza, że „Pani hrabina nigdy nie poje-

dzie” (31) – tym zdaniem kończy się tekst opowiadania.  

Jak już wspomniano, do dramatu autor dołączył krótki epilog z akcją 

umiejscowioną dwadzieścia lat później, co zostało uwzględnione również w te-

lewizyjnej adaptacji scenicznej. Epilog dopowiada jedną z potencjalnych wersji 

dalszego rozwoju wydarzeń, a właściwie ukazuje ich konsekwencje po latach.  

W zaniedbanym majątku pojawia się staruszek Piotr pod zmienionym nazwi-

skiem (Mackiewicz z Krakowa) – przyjechał, aby zniszczyć ukrytą niegdyś listę 

osób z okolicznych dworów, wtajemniczonych w „sprawę”.  Zastaje pustkę, ciszę 

i zapłakaną służącą. Osamotniona, pogrążona w melancholii Ewelina, nie jest już 

potrzebna nikomu jako kobieta – ani jako żona i kochanka, ani jako matka. Oboje 

małżonkowie są też zupełnie innymi ludźmi, odmienionymi przez doświadcze-

nia i czas, który „tyle rzeczy zaciera i tyle rzeczy demaskuje” (E). Panuje między 

nimi chłód, obcość i wręcz bolesna szczerość – hrabia bez ogródek wyznaje Ewe-

linie, że fizycznie wciąż jest piękna, ale zmieniła się strasznie w środku, gdyż nie 

potrafi już myśleć i nie rozumie, czym jest miłość i szczęście, psychicznie zatem 

jest stara i zniszczona – „to jest twoja katorga” (E). Zresztą przyznaje, że również 

on, wożąc na zesłaniu rudę pod ziemią, uciekał od myślenia: 

 
Człowiek przykuty do taczki mało ma ochoty do myślenia o wielkich rzeczach. Pomału 

zwyczajnieje. Wielkie myśli znikają od niego. Myśli o chlebie, o zupie, o wypoczynku. No i… może 

to największa katorga, że przestaje myśleć (E). 

  

A jeżeli dopiero teraz dawni małżonkowie dorośli do partnerstwa, do 

prowadzenia otwartych, także nieprzyjemnych rozmów ze sobą? – wszak, we-

dług Eweliny, „w samotności człowiek szybko dojrzewa” (E). Nawet gdyby tak 

 
13 Najwybitniejszy kronikarz dnia powszedniego Warszawy, Bolesław Prus, wielokrotnie 
ironicznie „dyskutował” z personifikowaną Opinią Publiczną na łamach Kronik – publi-
cystyki felietonowej, publikowanej w latach 1874-1911. 
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się stało, to owa dojrzałość pojawiła się zbyt późno, kiedy już niczego nie dało się 

odmienić i naprawić, gdyż tych dwojga ludzi nigdy nie łączyło żadne uczucie, lata 

zaś rozłąki jedynie utwierdziły ich w poczuciu wzajemnej obojętności. 

Warto jeszcze dodać, że: 

 
Fabuły Nocy czerwcowej Iwaszkiewicz nie zmyślił. Oparł ją na pamiętnikach Jó-

zefy Szembekowej, której matka Joanna Moszyńska zakochała się w oficerze armii car-

skiej. Zamiast opuścić majątek i jechać na zsyłkę, by tam wiernie towarzyszyć mężowi, 

Piotrowi Moszyńskiemu, rozwiodła się z nim i po rozwodzie wyszła za owego oficera 

[Radziwon 2002]. 

 

** 

 

Noc czerwcowa to utwór wieloaspektowy, naznaczony głęboką symbo-

liką i celowo wprowadzonymi niedopowiedzeniami. Stawia on szereg ważnych 

pytań, na które autor nie udziela jednoznacznych odpowiedzi – tym bardziej, że 

takowe odpowiedzi prawdopodobnie w ogóle nie istnieją. Według Jarosława Iw-

aszkiewicza, nawiązującego do wątków filozofii egzystencjalnej („bojaźń i drże-

nie”), człowiek skazany jest na wolność, na konieczność nieustannego podejmo-

wania decyzji i ponoszenia konsekwencji własnych wyborów, przy czym zawsze 

pozostaje sam i nikt nie jest w stanie mu pomóc. Dokonując wyborów, należy 

liczyć się z pomyłką, z faktem, że dopiero upływ czasu pokaże, co faktycznie na-

leżało zrobić. Czym zatem kierować się w życiu – osobistym i społecznym? Czy 

postępować tak, jak nakazują obowiązujące w danej społeczności niepisane 

prawa i zwyczaje, czy też raczej słuchać sumienia, serca, intuicji? Jak pojmować  

i traktować moralność, skoro w pewnych sytuacjach „przytrzymywanie się reguł 

najwyższej moralności bywa bardzo szkodliwe. Po prostu destruktywne”? (15) 

(słowa ciotki Danieli). Czy w imię jakiejkolwiek idei, choćby najbardziej wznio-

słej i szlachetnej, można szafować własnym i cudzym losem, skazywać siebie na 

cierpienie, ograniczać wolność innego człowieka? Nie sposób ocenić postawę 

Eweliny bezwzględnie pozytywnie albo negatywnie, ponieważ czynniki kieru-

jące hrabiną (strach przed Syberią, miłość do Edmunda, ochrona majątku przed 

konfiskatą) były wielopłaszczyznowe: 

 
Jest więc Ewelina zdrajczynią sprawy polskiej i zdrajczynią męża czy może, prze-

ciwnie, dokonała czynu bohaterskiego i wykazała się sporą odwagą obywatelską, bo 

oparła się tradycyjnemu, romantycznemu pojmowaniu powinności patriotycznej i sta-

rała się ratować to, co ratować można jeszcze było? Pisarz zostawia czytelnika z tym py-

taniem [Radziwon 2010: 458]. 
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Noc czerwcowa to również opowieść o tym, że „wszystko przemija” (15), 

to poważna zaduma o ulotności chwil i lat, o starzeniu się i szybkiej utracie atrak-

cyjności fizycznej, o wszechobecnej smudze cienia i jedynej pewności, jaką daje 

śmierć. Nie przypadkiem w wypowiedziach bohaterów wyeksponowana została 

krótkość magicznej „nocy czerwcowej”, radosnej, roztańczonej i szalonej, nasy-

conej młodością, żywiołowością i erotyką – na przykład w rozmowie prowadzo-

nej przez klucznicę i kucharza: 

 
- Noc cała przed nami – zauważyła Kukulusia. 

- Noc czerwcowa krótka – wskazał Wasyl (10). 

 

Do stosunkowo niewielkiego tekstu autor wprowadził liczne, suge-

stywne opisy przyrody, krajobrazu, połączone z kończącym się dniem, stop-

niowo gasnącym słońcem i wszechogarniającą świat ciemnością14, która nieubła-

ganie, choć nie bez oporów, pokonuje światło – symbol życia: „staw, na którym 

teraz błyszczały późne odblaski słońca” (7), „Słońce dotykało już wierzchołków 

wysokich drzew ogrodu.” (7), „wysokie drzewa, których wierzchołki oświetlało 

zachodzące słońce osobliwym letnim światłem” (11), „słońce przełamywało się 

w krysztale [kieliszka] złotymi iskrami” (12), „Na wysokie drzewa parku, które 

ciemniały i mimo wszystko przyśpieszały nadchodzenie nocy, która zbliżała się 

szybkimi krokami. Powietrze było szare i przezroczyste, ten welon zmroku długo 

się miał utrzymywać” (14), „nie ściemniło się jeszcze zupełnie, jeszcze było nie-

biesko i mglisto” (16), „na dworze nie zapadł jeszcze całkowity wieczór i przez 

inne okna widać było tło nieba, na którym poruszały się gałęzie ogromnych 

drzew znajdujących się w pełnym rozwoju” (21), „w pokoju [Eweliny] było ciem-

nawo, granatowo, mglisto” (21), „Ewelina […] odwróciła oczy od niego i popa-

trzyła w okno, za którym było już coraz ciemniej” (22), „już się prawie ściemniło” 

(25).  

Rozpatrywanie treści powyższych cytatów skłania do refleksji, iż mło-

dego, w pełni sprawnego człowieka Iwaszkiewicz porównał do wysokiego 

drzewa [Por. Szóstak 2020] – ogromnego, znajdującego się w pełnym rozwoju  

i rozkwicie. Jednocześnie ów roślinny, wydawać by się mogło niezniszczalny ol-

 
14 Por.: „Światło (jasność) i mrok (ciemność) pełnią w Placówce istotną funkcję kompo-
zycyjną, stanowią bardzo ważne elementy świata przedstawionego, umożliwiają auto-
rowi powieści w sposób szczególnie interesujący kierować akcją, budować odpowiedni 
nastrój, tworzyć plastyczne, działające na wyobraźnię opisy. Światło i ciemność to po-
wtarzające się składniki kompozycyjne w wielu utworach Prusa. Operowanie światłem 
i ciemnością w Faraonie należy do najciekawszych zabiegów artystycznych zastosowa-
nych w powieści o starożytnym Egipcie” [Machnicka 2014: 193]. 
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brzym, oświetlony powoli zachodzącym słońcem (mijającym czasem) sam przy-

spiesza nadchodzenie nocy, zasłaniając i pochłaniając resztki słonecznego świa-

tła. Tak też człowiek nieuchronnie zbliża się do przeznaczonej mu nocy – naj-

pierw starości, a potem śmierci. I niczym drzewo „zabija” ostatnie promienie ży-

ciodajnego światła, tak istota ludzka, wbrew sobie, na ogół ulegając presji otocze-

nia i obowiązującym konwenansom, bezwiednie, choć nie bez buntu, zazwyczaj 

przedwcześnie,  poddaje się procesowi starzenia, przywdziewa starczą maskę, od-

cina się od młodości ze smutnym przeświadczeniem o krótkości ludzkiego życia. 

Wzmianki o nadchodzącej jasności pojawiają się w opowiadaniu zaled-

wie dwukrotnie, w końcowej partii tekstu, i również mają znaczenie symboliczne. 

Najpierw Edmund odpowiada Ewelinie, że o tej porze roku „o czwartej zupełnie 

jasno” (25) (przewaga światła nad ciemnością, życia nad śmiercią), a chwilę póź-

niej, gdy światło w pokoju Eweliny zgasło, ludzie siedzący na ławeczce – Daniela, 

Florentyna i Chwalibóg: 

 
I tak trwali długą chwilę. Aż już i w powietrzu zrobiło się jakby luźniej, jaśniej. 

Odezwały się pierwsze ptaszki. Łabędź i puszczyk umilkły. 

W niejasnym mroku świtania, po obfitej rosie, rozległy się stąpania ludzi i koni (30). 

 

Co prawda, mrok świtania jest jeszcze „niejasny”, ale przyroda – rośliny, 

zwierzęta i ludzie – znowu powraca do życia, budzi się, światło wytrwale i nie-

zmiennie pokonuje ciemność i mrok. Podobnie Ewelina postanowiła korzystać  

z życia, cieszyć się choćby chwilowym szczęściem, za wszelką cenę pragnie za-

trzymać własną młodość, co w pełni odpowiadało praktycznej ciotce Danieli, jed-

nak naraziło hrabinę na kompromitację i potępienie jej zachowania przez oko-

liczne dwory szlacheckie, sąsiedztwo. Wbrew logice Ewelina odważyła się zapra-

gnąć miłości i wybrała miłość pomimo oczywistych przeszkód. Z epilogu znajdu-

jącego się w dramacie wynika, iż rozwiodła się z Piotrem i poślubiła Edmunda, 

ale „szczęście krótko trwało” (E)15. Wyobcowana, porzucona przez córkę Mary 

(wyjechała do Francji zaraz po ślubie matki), zniechęcona do świata i ludzi, po-

konana przez los kobieta pogodziła się z samotnością, jednakże wciąż protestuje 

przeciwko starości, przed którą nie ma ucieczki: 

 
Piotr: - Im człowiek starszy, tym puściej dookoła. 

Ewelina: - Ja nie jestem stara! (E). 

 

 
15 Znamienne są słowa wypowiedziane przez Piotra: „Żadne polskie szczęście nie trwa 
długo” (E). 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 81 – 98; DOI 10.32017/ip2022.1.7  
 

 

95 

Hrabina czytuje wiersze i romanse, karmi łabędzie, wie, że niczego nie 

umie i nikomu nie jest potrzebna, choć, jak twierdzi, niezmiennie kocha Ed-

munda. Żałuje, że nie pojechała z Piotrem, jednak były mąż potwierdza, że jej 

obecność wcale nie ułatwiłaby mu pobytu na zesłaniu. Pojawia się zatem kolejne 

trudne pytanie – czy jednostka ludzka, mając świadomość, że uroda życia, po-

dobnie jak i samo życie, trwa jedynie przez moment, ma prawo do osobistego 

szczęścia, do zapamiętania się aż do utraty tchu w imię miłości, namiętności, po-

żądania? – o ile takie zapamiętanie koliduje z innymi, narzuconymi jej przez oto-

czenie obowiązkami i powinnościami – małżeńskimi, społecznymi, patriotycz-

nymi. A jeżeli krótkotrwałe szczęście z góry skazane jest na niepowodzenie – czy 

warto dla niego poświęcać cokolwiek, burzyć rutynę i spokój, narażać się na po-

tępienie ze strony nietolerancyjnego i zazdrosnego środowiska?  

Noc czerwcowa jako utwór będący złożonym głosem w dyskusji o rozma-

itych wartościach „jest czymś więcej niż romansem, tragiczną i malowniczą hi-

storią miłosną”, skłania też do refleksji nad zasadnością Powstania Stycznio-

wego, gdyż ścierają się w nim dwie wizje patriotyzmu – romantyczna i pozyty-

wistyczna [Por. Radziwon 2010: 458]. W opowiadaniu wyraźnie szuka się odpo-

wiedzi na pytanie: czy warto było się bić? [Radziwon 2022]. Według Iwaszkiewi-

cza powstanie przyniosło więcej szkód niż pożytku, jego skutki, w różnych 

aspektach, okazały się dla społeczeństwa polskiego katastrofalne. Największy 

zryw narodowy Polaków pochłonął kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Również wów-

czas, gdy walki powstańcze już wygasły, władze rosyjskie stosowały wobec bun-

towników surowe represje. Wielu powstańców skazano na katorgę, zesłano – jak 

hrabiego Piotra – na Syberię, inni ratowali się ucieczką na emigrację. Cierpiały 

także ich rodziny – konfiskowano majątki, zamykano szkoły, ze zdwojoną mocą 

rusyfikowano okupowane ziemie. Królestwo Polskie utraciło autonomię i nazwę 

– stało się Krajem Przywiślańskim. A zatem zryw powstańczy, mimo słusznych 

motywacji, zdarzył się za wcześnie, bez wszechstronnego i odpowiedzialnego za-

planowania i przygotowania, i musiał zakończyć się klęską. Autor opowiadań  

z tomu Zarudzie, urodzony 30 lat po klęsce z 1864 roku, myślał podobnie jak 

wielu innych badaczy oraz uczestników16 walk podjętych w imię wolności spo-

 
16 Osobą zdecydowanie żałującą swego uczestnictwa w Powstaniu Styczniowym był np. 
Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), którego młodzieńczy zapał patriotyczny omalże 
nie zakończył się śmiercią, a przykre skutki odniesionych ran fizycznych (oczy osma-
lone prochem) i doznań psychicznych (pogłębiające się agorafobia i hypsofobia) pozo-
stały przyszłemu pisarzowi do końca życia. Starszy o 13 lat brat Aleksandra, Leon Gło-
wacki – członek Komitetu Centralnego rządu narodowego – uświadomiwszy sobie, ile 
zła przyniosło Polakom powstanie, oszalał i ostatecznie zmarł w roku 1907 szpitalu dla 
obłąkanych w Lublinie. Wszystko, co kojarzyło mu się z powstaniem, np. widok brata, 
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łeczeństwa ciemiężonego przez carskiego okupanta. Jednakże i tym razem odpo-

wiedź na postawione wyżej pytanie: czy warto było się bić? – nie jest oczywista, 

jednoznaczna, bo przecież dążenia wolnościowe społeczeństw zazwyczaj opła-

cane są krwią i ofiarami, wynikają z desperacji zniewolonych narodów, ale też 

przywracają wiarę w zwycięstwo i wzmacniają poczucie jedności społeczności 

dotkniętej wspólnym nieszczęściem.  

Wydaje się, że najwłaściwszym podsumowaniem rozważań i pytań o sens 

Powstania Styczniowego zawartych w Nocy czerwcowej jest krótka, sensowna 

konkluzja sformułowana przez hrabiego Piotra, pojawiająca się w jego ostatniej 

rozmowie z Eweliną, czego hrabina, podobnie jak wielu Polaków, nie jest w sta-

nie pojąć: 

 
Ewelina: - Jakiż człowiek jest lekkomyślny w młodości. 

Piotr: - Nie każdy człowiek.  

Ewelina: - Czy to nie była lekkomyślność to twoje pętanie się ze spiskowcami? 

Przyznaj, to nie miało wiele sensu. 

Piotr: - Sens może niewielki, ale jakież znaczenie ogromne17. 

Ewelina: - Bez sensu, a wiele znaczenia. Nie rozumiem… (E). 
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Kadr ze spektaklu telewizyjnego "Noc czerwcowa" (2002) w reżyserii Andrzeja Wajdy.  

Grażyna Szapołowska jako hrabina Ewelina oraz Aleksander Domagarow w roli porucznika  

Edmunda. 
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Abstract: The story of Muž s břitvou (1984) is told by a personal narrator, his uncle’s 

nephew, the protagonist is his uncle himself, a man of many possibilities. Putík used  

a number of prospects in the novel and built the whole work on an analogical principle. 

He also used the contingency moment (moment of accident) and diary components. He 

then elevated the thirteenth chapter to a significant chapter. Besides this, he emphasized 

the portraiture chapters. The novel is circurarly framed. All compositional means con-

tribute to the humorous character of the work. 

 

Keywords: Personal narrator, prospects, analogical principle, contingency moment, di-

ary component, significant chapter, portraiture chapters, circular framing. 

 

 

 Putíkův román Muž s břitvou spadá do období autorovy zakázanosti, 

proto mohl poprvé vyjít pouze v samizdatu v roce 1984, o dva roky později jej 

pak vydalo exilové nakladatelství v Kolíně nad Rýnem. Předchozí prózy Jaroslava 

Putíka Smrtelná neděle a Brána blažených se odehrávaly v prostředí inteligence, 

v Muži s břitvou poprvé jejich autor sáhl do obyčejného prostředí, po průměrném 

člověku. Údajně průměrném, neboť Putíkovi se podařilo ukázat, co v jeho strýci, 

holiči z maloměsta, vlastně vězí. Za zdánlivou průměrností našel neobyčejného 

člověka se vzácnými lidskými a duševními kvalitami, člověka-individuum. 

 Muž s břitvou jedná o osobě mnoha možností, o samorostlém filozofovi, 

který „více než ze spisů Heideggerových či Kierkegaardových čerpal z periodik 

župy Barákovy a z Listu paní a dívek“.1 Neméně výstižně charakterizuje Putík 

svého protagonistu na začátku 49. kapitoly: „Čím vším byl strýc Jan: holičem, 

filozofem, chemikem, archeologem, herbaristou, krotitelem, voňavkářem, 

zázračným doktorem, výrobcem jedů a falešných dokladů… Ve všech oborech 

činnosti vynikl alespoň originálními nápady, i když jejich realizace se třeba 

ukázaly nemožné nebo nadbytečné…“ Tak jej alespoň nahlíží jeho synovec, který 

strýcovu životní historii rekonstruuje ze zápisků a z vyprávění jeho známých. 

 Ze synovce učinil Putík vypravěče celého díla, tj. vypravěče personálního. 

Vypravěč, jenž sám sebe označuje za sestavitele, na začátku 47. kapitoly osvětluje 

svou metodu výkladu: „Sestavitel se přiznává a zároveň omlouvá, že poněkud 
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zpřeházel věci podstatné a méně podstatné, že nedbá chronologie a řádné 

posloupnosti událostí. Jistě tu zapůsobil – třeba bezděčně – vliv strýcova učení, 

jež popírá hierarchii času, významů a hodnot: zde Jan Baudyš spatřoval jednu  

z hlavních příčin krize moderního světa a zdá se, že nebyl příliš dalek pravdy.“  

 Výsledkem vypravěčova postupu je řada odboček, neustálých návratů  

a poznámek. V 15. kapitole např.: „Ostatně historie ztráty jejího panenství je tak 

vzrušující, že mi čtenář jistě promine odbočku (jako by se celý náš život neskládal 

z odboček), že se někdy později o tomto příběhu zmíním.“ A o kousek dál: „Ach, 

vidím, že je nutno odbočit i z odbočky, leč jak je příjemné odbočovat z vytčených 

cest!“ 

 Vypravěčovy odbočky nabývají v některých případech na obšírnosti – tak 

např. v 32. kapitole se najde odbočka v závorkách o 18 řádcích. Funkce těchto 

odboček je doplňující a vysvětlující. Předmět výkladu je komplikovaný, čemuž 

odpovídá i způsob výkladu. 

 Součástí způsobu vypravěčova sdělování jsou časté prospekce. V 16. 

kapitole např.: „Na vztek celému městu se teď Irena vodila s Mayerem za ruku  

a idylka trvala až do chvíle, kdy se v městečku objevil pan Pinc, vrchní u Čubů, ale 

to už je zase jiný příběh.“ V 24. kapitole: „Nemohla se stát strýcovou manželkou 

z tohoto prostého důvodu, že strýc Jan už byl ženat, ačkoliv svou zákonitou 

manželku neznal, nevěděl s jistotou, zda vůbec žije a v které zemi. Tento příběh, 

jeden z nejpodivnějších, čeká ještě na vyprávění.“ Stejně je tomu i v dalších 

kapitolách. 

 Prospekce a nápovědi Putík velmi často rovněž podává v podobě 

odboček uzavřených v závorkách. V 15. kapitole např.: „Sama zašla do místního 

kamenického závodu a přinesla krasopisně předmalovaný nápis na žulový 

pomník Dormu dolče! (Nelze ovšem vyloučit, že jednala i z pocitu jisté viny,  

o které se ještě zmíníme).“ V 25. kapitole: „Strýc toužil po tom, aby byl překvapen 

něčím, co by překonalo jeho očekávání (do této kategorie patří strýcův objev 

třaskavého rybízového vína, kdy bylo skutečně mnohonásobně překonáno 

strýcovo očekávání, ale o tom se možná zmíním při jiné příležitosti).“ Nápovědmi 

tohoto druhu se románový text dynamizuje, vypravěč, hraje roztržitého, vnáší do 

textu nemalou míru očekávání. Syžetová struna je napjata.2 

 To vše jsou prospekce dílčí, kterým předchází prospekce celková, finální 

– román totiž Putík začíná strýcovým pohřbem, zachyceným v 3. kapitole. 

Prozaik předbíhá, postupná chronologie je mu vzdálena, tato achronologičnost 

jako by souvisela s životními excesemi strýce Baudyše. A aby byl strýcův pohřeb 

náležitě zvýrazněn, následuje v 5. kapitole pohřeb Baudyše-otce. 

 Putíkův vypravěč svého strýce Jana od počátku s někým srovnává a pomě-

řuje. Pochopitelně jej porovnává s velikány světového významu. Nutno ovšem 
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dodat, že v těchto analogiích je nemalá míra zesměšnění a ironie; pro vypravěče 

je příznačné, že jde o ironii usměvavou a blahovolnou. Putíkovo přirovnávání 

prochází celým románem, analogie střídá analogii; román je na analogickém 

principu doslova vybudován. 

 Vypravěčovy analogie jsou hojné, někdy prostupují celou kapitolu. Tak 

např. 27. kapitola začíná: „Johann Peter Eckermann hovoří o svém Mistru jako  

o diamantu, vybroušeném do nespočetného množství plošek. A z každé té plošky 

svítil na hodného a uctivého Eckermanna jiný, ale vždy vznešený a moudrý 

Johann Wolfgang Goethe. Nejsem schopen takového obdivu jako můj před-

chůdce, ale Eckermannovo přirovnání se mi líbí, a zdá se mi, že vystihuje i du-

ševní ustrojení strýce Jana.“ To je začátek, pak postupně přicházejí na řadu 

Heidegger, Kepler, sv. Augustin, a navíc také Gargantua. Strýc Jan se na malé plo-

še jedné kapitoly pohybuje v celkem důstojné společnosti. 

 Putíkovy analogie nepřestávají u strýce Jana, sporadicky se vztahují i na 

jiné postavy románu. Brzdař Žáček je např. poměřován Napoleonem. A i zde jde 

o degradaci a posměšek. 

 K největšímu nakupení analogií dochází v 29. kapitole, mimo jiné proto, 

že se na jednom nepatrném místě protnou dvě analogické sféry: „Jak známo, 

Lassalle nepadl na barikádě, ani neskončil na popravišti, ale vypustil svou duši  

v souboji o ženu! A Jan připisuje podivnou rovnici s temným osočením odborné-

ho učitele Mráčka: Slečna von Dönningen – Jitka, Pan von Dönningen – žel. zř. 

Dvořák. Hrabě von Rakowitza – olizovač hemeroidů Mráček. – Zbývá doplnit 

Lassalle – Jan Baudyš. Přál si Lassallův osud, přál si raději zemřít pistolí olizovače 

hemeroidů než se smířit se zradou Jitky a urážkou otce – von Dönningena? – Ve 

zbytku strýcových písemností, psaných zrcadlovým písmem, a tudíž zvlášť 

utajovaných, jsem našel a rozluštil další podivnou rovnici. ,Samson – Já. Dalila – 

Jitka.‘ Tato biblická dvojice lákala strýcovu pozornost i později.“ Nakupenost 

těchto přirovnání není náhodná, souvisí s jednou z největších strýcových 

životních deziluzí. Uvedenou analogickou skrumáž podtrhl Putík navíc také 

tektonicky – vložil ji do středové 29. kapitoly (celkový počet kapitol je 59). 

 Román je dále prostoupen kontingenčními momenty, momenty náhody. 

Souvisejí s analogickým principem, a to tím, že je v nich porovnáváno velké  

s malým, významné s nicotným. Prvním kontingenčním momentem je už datum 

strýcova zrodu – narodil se v den vypuknutí první světové války (10. kapitola). 

Stejně je tomu s dokončením maurské věže na Mayerově holírně, k němuž došlo 

v týž den, kdy byl dohotoven newyorský mrakodrap Empire State Building (16. 

kapitola). A vypravěč k tomu dodává: „Náhoda? Anebo prst ukazující podivnou 

souvislost věcí…?“ Putík si pohrává s náhodami stejně jako s analogiemi, náhoda 

je prozaikovi variantou analogie. 
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 Vedle analogického principu prochází celým románem také deníková 

složka. Poprvé ji vypravěč cituje v 9. kapitole, a je to úryvek nejen kuriózní, ale 

především vypovídající o způsobu strýcova uvažování. Úryvek totiž jedná o úloze 

facky v dějinách. 

 To, co pro přehlednost označuji jako deníkovou složku, je východiskem  

z nouze, neboť ve skutečnosti jde o neuspořádaný strýcův manuskript, který se 

dostal do rukou jeho synovce. Přes svoji roztodivnost má však rukopisná snůška 

ponejvíce deníkový ráz. 

 V závěrečné části románu se deníková složka proměňuje – v 51., 53. a 54. 

kapitole, jež obsahují poslední záznamy, mají strýcovy zápisy povídkový 

charakter. Jsou tematicky různorodé, což souvisí s protagonistovou roztěkaností 

a přílišnou proměnlivostí jeho zájmů. Finální pasus začíná záznamem Učený 

kocour Napoleon píše své přítelce Lole v 51. kapitole. Poslední zápis nese název 

Noc (54. kapitola), což je titul víc než příznačný, neboť po tomto záznamu dojde 

k noci strýcovy existence. Román jako celek má nevážný, humoristický charakter, 

jenž se však ve finále vytrácí. 

 Strýcovy záznamy vypravěč doplňuje textem pohlednic a jednoho dopisu 

tety Marie, adresovaného strýci Janovi. Děje se tak v kapitole 24., kdy o tetě 

poprvé padne obšírnější zmínka. Text této korespondence umožňuje nahlédnout 

do jejich vzájemného vztahu a do tetiny psýchy. Z dopisu se posléze čtenář 

poprvé dozvídá, že strýc byl také ve vězení. 

 Strýcova tendence svěřovat své myšlenky papíru svědčí mimo jiné o jeho 

psýše. Jako uzavřený člověk, který se navenek nerad projevuje, dává přednost 

záznamu na papír. V neposlední řadě tak činí i proto, že jeho zápisy jsou 

netradiční, neběžné a provokativní. Nemalé potíže si Baudyš prožil už se svými 

návěštidly v holírně, jež jej vedly k skrytému a soukromému deníkovému 

záznamu. Bezděčně tak šel v stopách velkých myslitelů. 

 Deníková složka je v románě nepravidelně rozvržena, což mimo jiné 

odpovídá nepravidelnému rozsahu jednotlivých kapitol (50. kapitola má např. 

14 řádek a 51., následující, víc než 11 stran). Z hlediska tektoniky jednotlivých 

kapitol představuje Muž s břitvou pravý opak Smrtelné neděle, kde kapitoly  

a intermezza měly zcela pravidelný rozsah.  

 Putík patří k těm autorům, kteří 13. kapitolu povýšili na kapitolu signi-

fikantní. Strýc Jan nesprávným dávkováním hormonálních přípravků nebo něčím 

podobným zplešatí – holič zplešatí. Putík však nezachycuje v kapitole pouze stav 

neštěstí, ale také jeho překonání, kdy strýc tento nedostatek promění v přednost: 

„Ztráta vlasového porostu ho viditelně poznamenala a zbyly mu jen dvě mož-

nosti: stydět se za svou lysinu, nosit paruku či příčesek, popřípadě si najít nové 

povolání, jež by mu dnes a denně nepřipomínalo vlastní handicap – anebo se přes 
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novou situaci hrdě přenést, svou olysalost naopak vystavit na odiv a zakřiknout 

svět dříve, než se začne smíchy válet. Strýc volil druhou, vpravdě hrdinskou 

cestu. Namísto aby ustupoval, začal útočit, a hle, vezdejší svět, v podstatě zbabělý, 

couval jak syčící husák, který je odvážný, jen když před ním někdo prchá…“ 

Kapitola s nešťastným číslem zahrnuje tedy obojí – negativní i pozitivní, nešťast-

né i šťastné. Putík v 10. kapitole hovoří o disproporcionální proporcionalitě čísel 

– 13. kapitola je nepochybně její součástí. 

 Postavení 13. kapitoly a její smysl je poněkud oslaben strýcovým 

opakujícím se argumentem: „Čtrnáctka, šťastné číslo, pravil a jeho prst zamířil 

na list čerstvě utrženého kalendáře, kde se skvěla černá čtrnáctka.“ K tomuto 

tvrzení dochází v románě dvakrát – v 2. a 54. kapitole. Tento nápad není však  

v textu ani syžetově ani tektonicky nijak rozveden. 

 Vedle signifikantní kapitoly vytvořil Putík také několik kapitol 

portrétních. Přibližně do druhé třetiny románu vložil kapitoly, v nichž podal por-

tréty určitých osob a jejich vztahu ke strýci. Konkrétně se tak děje v kapitolách 

39. až 42. V 39. kapitole je portrétován brzdař a kverulant Žáček, ve 40. kapelník 

Žilka, v 41. zloděj Hanzlík a ve 42. spolužák Cabalka. Z uvedených je nej-

pozoruhodnější portrét Arnošta Cabalky, neboť strýc Baudyš a Cabalka 

představovali v mládí blíženeckou dvojici, jejíž další vývoj a vztah se odvíjel zcela 

odlišnými směry. Čtveřici kapitol Putík uzavírá (a vymezuje) 43. kapitolou, která 

je snůškou a výčtem strýcových návěštidel, vystavovaných v jeho holírně. 

Portrétní kapitoly jsou nezbytně rozsáhlejší a zdaleka se neomezují toliko na 

druhou třetinu díla. 

 Celý román je posléze kruhově zarámován dvěma kratičkými kapitolami. 

Kruhovitost tohoto zarámování spočívá v jednoznačných slovech; 1. kapitolu 

tvoří jedno souvětí, jehož počátek zní: „Začít od začátku znamená začít od 

konce…“ Poslední kapitola (59.) se uzavírá slovy: „Musíme tedy začít od začátku.“ 

Kruhové zarámování románu zahrnuje i prvek identity, neboť v obou mini-

kapitolách se strýc Jan zahleděl „na prázdné lahve Dra Dralleho březové vody“. 

Vypravěč tak naznačuje, že životní běh (nejen Baudyšův) je jakýsi kolotoč. 

 Muž s břitvou představuje v Putíkově tvorbě do jisté míry paradox;  

v šedesátých letech, kdy mohl publikovat, psal prózy vážného charakteru 

(Smrtelná neděle, Brána blažených), v čase své zakázanosti se naopak u něho 

objevuje smysl pro humor, je vysloveně humoristický (jeho další román z doby 

zákazu Problémy mladého muže jej však postrádá). Esenci humoru zahrnuje 43. 

kapitola, obsahující strýcova návěštidla, která vyvěšoval ve své oficíně. Muž  

s břitvou je z rodu smíchové literatury. Pocity smíchového nutkání způsobila 

nepochybně volba figury – komplikovaného, víceznačného a ve své podstatě 

optimistického strýce Jana. 
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 Putík vložil do textu svého románu signifikantní kapitolu, v níž je 

negativní jev překrýván jevem pozitivním. Tím se Putík odlišuje od jiných autorů, 

kteří signifikantní kapitolu při výstavbě svého díla uplatnili v jednoznačném 

negativním smyslu. Z Putíkových starších vrstevníků se kapitola v původním 

smyslu vyskytuje např. v Tomanově románě o Sokratovi. 

 K neběžným stavebným prostředkům, jichž Putík použil, patří také 

analogický princip. Stěžejní význam má např. v Hostovského Dobročinném 

večírku.3 Každý z nich však uplatnil tento princip jiným způsobem – Hostovský 

formou scén, Putík prostřednictvím příměrů. 

 Bohumil Svozil se ve své recenzi Muže s břitvou zmiňuje o Putíkově 

příbuznosti s Vladislavem Vančurou a Karlem Čapkem. O sepětí s Vančurou 

poznamenává: „Když vypravěč líčí strýcovy potřeštěné nápady, akce a příhody, 

pro okolí často nepochopitelné či nestravitelné, v jeho dikci se ozývá van-

čurovský tón, jak ho známe například z Konce starých časů.“4 Vančurovský tón je 

u Putíka podstatnější, neboť oba prozaiky spojuje také personální vypravěč, 

který vládne Muži s břitvou i Konci starých časů. A řada prospekcí prostupuje jak 

Muže s břitvou, tak Markétu Lazarovou. Oba autoři jsou si tak blízcí ve volbě 

některých tektonických prostředků, u personálního vypravěče jde přitom o pro-

středek stěžejní. 

 Putík ve svých deníkových záznamech Odysea po česku má k roku 1982 

tento zápis: „Rozhovor s R. Grebeníčkovou o Muži s břitvou. Samozřejmě okam-

žitě odhalila sterneovskou linii a měla spoustu chytrých postřehů, a tím jaksi 

vyhladila hloupost a nepochopení jiných. Jakou jinou radost může prožít ubohý 

skribent našich časů?“5 Mezi Laurencem Sternem a Jaroslavem Putíkem panuje 

nepochybně jisté příbuzenství, zejména v osobě personálního vypravěče a v od-

bočkách. Personální vypravěč, jenž není v Životě a názorech blahorodého pana 

Tristrama Shandyho pouze jeden, je ovšem daleko mnohomluvnější a odbočky 

podstatně bezuzdnější. Putík je v tomto směru daleko střízlivější, což si vyžaduje 

nejen téma jeho románu, ale také autorův tvůrčí charakter. 

 Nezapomínejme posléze, že sterneovské pojetí světa a jeho zobrazování 

je vlastní také Vančurovi a Hostovskému, ne-li v celé jejich tvorbě, pak alespoň  

v některých jejich prózách (Rozmarné léto, Konec starých časů; Půlnoční pacient, 

Dobročinný večírek). 

 Na začátku 6. kapitoly se strýc Jan obrací k lékárníkovi Pipotovi a praví 

mu: „Šum a hoblovačky, věř mi, to nejlepší nikdo nenapíše: ty příběhy zůstanou 

v mateční tmě…“ Jaroslav Putík se o tuto výpověď pokusil. 
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Poznámky 

 
1 Cituji z vydání z roku 1991 – Jaroslav Putík, Muž s břitvou, Praha, Práce 1991. 
2 V skromnější míře používá Putík zazávorkovaných prospekcí rovněž v Promě-

nách mladého muže. 
3 Viz František Všetička, Energie Ephialta, Praha, Cherm 2018, s. 27-35. 
4 Bohumil Svozil, Bytelná epika, Právo lidu 13. 5. 1992, č. 111, s. 6. 
5 Jaroslav Putík, Odysea po česku, Praha, Prostor 1992, s. 170. 
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Chekhov's theatre as a specific artistic phenomenon was formed at the turn of 

the 19th – 20th centuries, during a difficult, one may even say crisis, period for the Rus-

sian theatre. The classical dramatic art of Ostrovsky and Turgenev, with its strive for 

similarity and likeness to life and psychological individualization of a character, came 

into conflict with the ‘new drama’ of the Symbolists, who gravitated towards the eter-

nity and the transpersonal principles of life. At the same time, supporters of the old 

style theatrical system accused Chekhov of symbolism, while the symbolists rather of-

ten did not understand the symbolic subtext of Chekhov's plays. 

Many Chekhov scholars rightly point out that Chekhov's drama has incorpo-

rated the classical tradition of the Russian prose, previous experience of playwriting 

and dramatic art, and the elements of the modern theatre of that time, providing ‘a 

broader and more harmonious meaning’ [Zingerman, 1988: 3] to the play. However, the 

correlation of Chekhov's dramatic art with the traditions of folk theatrical culture re-

mained unresearched. This part of the aesthetic life at the turn of the century is entirely 

unconsidered by researchers of Chekhov's dramatic art. Perhaps because Chekhov is 

still considered a ‘non-folklore’ writer, or because his plays, with their inherent subtle 

lyricism, psychologism, striving for ultimate realism and, at the same time, extreme 

conventionality and complex overtones, are in no way associated in the minds of mod-

ern researchers with rustic, rather rude interludes of the folklore theatre. Both of these 

views seem to be profoundly misleading. 

Chekhov is deeply rooted in the traditions of national culture, although there 

are very few obvious traces of ‘folklorism’ in his works, namely quotations, folklore 

plots and images, stylization. Folklore, which served as the basis of the entire literary 

text or its constituent elements, is often seen indirectly, it rather transforms to perform 

structure and meaning-forming functions. The principles of folk theatricality are man-

ifested in Chekhov's plays in different ways and at different structural and semantic 

levels. 

The playwright sometimes directly refers the reader and viewer to the images 

of folklore scenes and interludes, as in the case of Simeonov-Pishchik (or Simeonov-

Pishtchik), the character in The Cherry Orchard. This character, due to its peripheral 

position in comedy, rarely attracted attention of researchers. His surname is boldly 

folklore. Its first part is associated with the fairy tale Seven Simeons, especially consid-

ering the duplicated name, Boris Borisovich (thus, we already have two Simeonovs). 

The second part of the surname – Pishchik – is traced back to the Petrushka Theatre, 

where a special device for creating a squeaky, high-pitched voice for a puppeteer 

speaking for Petrushka was called ‘pishchik’. This character has a double surname only 

in the dramatis personae, while in the text he is simply called and addressed as ‘Pish-

chik’. 

Folklore theatre and the space of its existence – fairs and folk festivals and fes-

tivities – played a significant role in the life of the Russian cities and their residents at 
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the turn of the 20th century. ‘Would like to remind the reader that,’ a researcher of the 

folk theatre culture, A.F. Nekrylova notes, ‘that ‘balagany’ (as folk festivities around 

‘balagans’ (booths) were called in the colloquial language of the late 19th century) left 

an indelible mark on the memory of many people of art, reflecting in their creative 

work and life path’ [Nekrylova, 2004, p. 14]. Indeed, Balaganchik (The Puppet Show) 

by Alexander Blok, Stravinsky's ballet Petrushka, Kustodiev's paintings, ‘Petrushka's 

mask from behind the screens’ in Akhmatova's poem, Meyerhold's theatre, etc., imme-

diately come to mind. These impressions affected Chekhov as well. 

Pishchik is not the main character of the play, he does not affect the develop-

ment of the plot, the general drama bypasses him, and he appears as a random charac-

ter, almost a walk-on. However, it forms its own specific internal plot, a plot within  

a plot, connected with the plot and poetics of the Petrushka theatre. Perhaps, when 

considering these characters apart from these, it may seem like stretching a point or  

a strained interpretation, but together they do form a rather coherent system. 

It is notable that the author's remarks say nothing about what Lyubov Andre-

yevna, Anya, Lopakhin are wearing, but the appearance of Epikhodov, Firs, Charlotta, 

Pishchik is described in detail. As if the main characters of the play are self-sufficient, 

but some iconic details are required to characterize the others. Simeonov-Pishchik is 

dressed in a poddyovka (a coat) made of fine cloth and sharovary (baggy trousers) (XIII, 

203). Sharovary, the wide baggy trousers tucked into the tops of smart boots are part 

of the traditional look of Petrushka [Nekrylova, 2004, p. 95]. 

Pishchik is associated with several episodes that seem to be interludes that are 

not directly related to the events on stage. In the first act, he advises Ranevskaya: ‘There 

is no need to take medicine, my dear ... this neither harm nor benefit ... Give it to me ... my 

dear. (He takes pills, pours them into his palm, blows on them, puts them into his 

mouth, and waters down with kvass.) Here! LYUBOV ANDREYEVNA (frightened). You 

must be crazy! PISHCHIK. I took all the pills. LOPAKHIN. What an abyss. Everyone 

laughs. FIRS. They were at our place at the Holy Week; they ate half a bucket of cucum-

bers ... (Mumbles.)’ (XIII, 208). 

This deliberately farcical episode is intended to make the people present laugh, 

to defuse the tense atmosphere of the upcoming sale of the estate, though at the same 

time, within the ‘Petrushka-like’ context, it refers to the scene Petrushka and The Doctor 

and characterizes Pishchik as a prankster, a trickster. The trickster, as we know, acts 

at the turn of the era. This is ‘not only and not just a mocker. He is often ridiculous himself, 

he is a kind of ‘mythological fool’’ [Kostyukhin, 1987, p. 31]. 

However, Pishchik's lines and remarks contain not only the Petrushka theatre 

motif. Act III begins with his story about a horse, from which ‘as if the Simeonov-Pish-

chiks ancient lineage descend.’ After Trofimov’s words that there is something horse 

like in his figure, Pishchik says: ‘Well ... a horse is a good animal ... You can always sell 

it...’ (XIII, 229). Among the main scenes of the traditional comedy about Petrushka,  



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 109 – 114; DOI 10.32017/ip2022.1.9 
 

 

112 

A. Nekrylova indicates the ones of the purchase of a horse and testing it, the treatment 

of Petrushka, and the scene with the bride [Nekrylova, 2004, p. 95]. There is also  

a marriage motif in Pishchik's remarks: ‘The most charming Charlotta Ivanovna ... I'm 

simply in love ...’ (XIII, 231). There is also one more motif – ‘Petrushka and the Musician’: 

‘A good man, but a bad musician,’ Charlotta says about him (XIII, 231). 

Of course, one should not expect a consistent reproduction of Petrushka inter-

ludes in Chekhov’s play. The allusion to them is only a signal that defines the associative 

field of Pishchick's image. G.I. Tamarly notes the buffoonery character of the play The 

Cherry Orchard, created by the carnival tradition, Pishchik, Charlotta, jumps and antics, 

blows with a stick for no reason. Thus, according to the researcher, the play’s world of 

drama and the originality of Chekhov's conventionality are formed [Tamarly, 1993]. 

Notably, the semantic space of the Petrushka theatre, included in the associa-

tive field of the play, in many respects determines its genre nature. In the folk drama, 

everyone beats each other, deceives, kills – and it is funny! In The Cherry Orchard, the 

estate is sold for debts, the lives and destinies collapse, the characters split up, the gar-

den is cut down, Firs dies – and this is a comedy! Dramatic conflict in the folk theatrical 

culture always has a comic resolution. This determines the static and comic character 

of Pishchik's image, and his function is to reduce the dramatic intensity. Therefore, to 

the words of Gayev about the death or departure of old servants, he reacts with a rep-

lica: ‘My daughter, Dashen’ka ... bows to you/gives you her regards…’ (XIII, 205); and 

right after Firs' reminiscences about the garden's past, about its abundance and fertil-

ity, Pishchik, turning to Ranevskaya, suddenly ‘changes the register’: ‘And how was it in 

Paris? Have you tasted the frogs?’ (XIII, 206). 

Pishchik is a big fan of telling all sorts of fables. His speech (as well as the sur-

name of Simeonov-Pishchik) is stylistically multifaceted, where the high coexists with 

the low and the serious with the comic one within the same phrase or replica, which is 

a characteristic feature of the folk drama, of its tragic-farcical character. This property 

of Chekhov's plays gave the researcher a reason to call their individual episodes ‘a far-

cical transcription of tragic situations’ [Ishchuk-Fadeyeva, 1996, p. 184]. 

Pishchik’s speech is abound in folk expressions and jokes typical of the fair folk-

lore, such as ‘let my cart perish, with its all four wheels ...’ (XIII, 204), ‘once in a pack, if 

not bark, but wag your tail’, ‘a hungry dog believes only in meat’ (XIII, 229) and many 

others. The use of folk comic sayings is a distinguishable feature of Petrushka’s speech. 

His monologues ‘contain the elements of comic self-praise’ [Savushkina, 1976, p. 127]. 

Let us recall the story of Pishchik, which opens Act III, about the age-old existence and 

origin of his family and the kin, allegedly descending from a horse that Caligula placed 

in the Senate. 

Pishchik introduces into the play the element of a folk holiday, which, according 

to Propp, V.Ya., has a commemorative and productive meaning [Propp, 1995]. Accord-

ing to A. Nekrylova, in a folk holiday, ‘two trends are connected: return and immobility 
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and renewal and dynamics, thus, it simultaneously focuses on the past and directed to-

wards the future’ [Nekrylova, 2004, p. 3]. Pishchik is the only hero of the play who does 

not lose, but gains when everybody loses. Even Lopakhin becomes the owner of the 

garden only after breaking off the relations with Ranevskaya, Gayev, and Varya. Pish-

chik, on the other hand, never loses the hope: ‘Now, I was about to think that everything 

has already gone and dead, but no, look, the railway crosses my land now and ... I have 

been paid for that. And after that, I’m sure, something else will happen if not today but 

tomorrow…’ (XIII, 209). He is the same resilient optimist as Petrushka who at the end 

of each performance is either eaten by a dog or dragged off by a ram or a devil. How-

ever, this does not frighten anyone as one puppet play runs: ‘It's over. The dog ate 

Petrushka. When one thing ends – another one begins’ [Folklore Theatre, 1991, p. 263].  

In the following performance, Petrushka will appear in front of the audience alive and 

unharmed. Therefore, what happened to Pishchik is no less amazing and fantastic than 

‘the resurrection’ of Petrushka: ‘The British came to my place and found some kind of 

white clay in the soil ... (! - M.L.)’ (XIII, 249). This is quite in line with the philosophy that 

both Pishchik and his folklore prototype adhere to: jump from the roof and that is the 

task! 

Pishchik falls out of the linear time of life and is placed into the cyclic time of 

the play, which gives hope for the rebirth and renewal. Life does not end even if some-

one’s personal circumstances are in conflict with the natural cycle. In The Cherry Or-

chard, as Zingerman, B.I., noticed, ‘the theme of the loss and parting merges ... with the 

theme of finding and meeting ... the eternal miracle of the renewal of life, which reminds 

us of the myth of the dying and resurrecting Dionysus’ [Zingerman, 1988, p. 383]. 

The image of Simeonov-Pishchik in The Cherry Orchard, which is closely asso-

ciated with the Petrushka theatre, with its extreme structural and semantic richness 

and associativity, creates a kind of ‘a play within a play’ (like a ‘story within a story’ in 

an epic), which ‘works for’, contributes to the general idea, uniting the plot centre and 

the periphery. 

Thus, our observations allow us to draw some conclusions. The Chekhov plays’ 

aesthetics seamlessly integrate the traditions of the folk theatrical culture, contributing 

to the creation of a new stage convention, largely determining the specific plot and 

genre features. 
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Аннотация: В статье рассматривается общность творческих принципов А. П. Чехова и пи-

сателя-разночинца 1860-х гг. Ф. М. Решетникова. Сопоставление проводится на уровне их 

художественной философии, поэтики повествования и концепции времени. Обнажается 

экзистенциальный характер творчества Решетникова, позволяющий вывести его в лите-

ратуру ХХ в. и сблизить с Чеховым. О новизне художественных приемов шестидесятников 

писал в свое время А. П. Чудаков. В их творчестве формировалась новая объективная ма-

нера повествования: в тексте произведения представала принципиально необработанная, 

не собранная картина жизни, точка зрения автора носила скрытый характер, часто ис-

пользовалась несобственно прямая речь. Эти особенности повествования рассматрива-

ются в статье на материале повести Решетникова «Ставленник» (1864). Точка зрения по-

вествователя в ней сопоставима с позицией нарратора в гораздо более позднем рассказе 

Чехова «Архиерей», также созданном на материале из жизни русского духовенства. Анали-

зируются финалы ряда рассказов Решетникова и Чехова, выявляется их общая сконцен-

трированность на некоем событии жизни, которое благодаря использованию глагольного 

итератива (Ж. Женетт) обретает эпическую длительность. Художественная философия 

Решетникова характеризуется как экзистенциальная философия обыденного сознания, 

тематизированная в тексте через авторскую сопричастность жизни героев, что и позво-

ляет считать его одним из предшественников Чехова.  

 

Ключевые слова: писатели-шестидесятники, случайностность картины жизни, филосо-

фия обыденного сознания, экзистенциальность творчества, организация нарратива. 
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Abstract: The article is concerned with the сommonality of creative principles of A. P. Chekhov 

and F. M. Reshetnikov, a commoner writer of the 1860’s. The intercomparison is carried out at 

the level of their artistic philosophy, narration poetics and concept of time.  The existentialistic 

character of Reshetnikov`s works is exposed, which allows to link him with the literature of the 
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20th century and relate to Chekhov. A. P. Chudakov used to write about the novelty of artistic 

devices of the sixties. A new objective narration manner was formed in their works: the text 

presented a deliberately unprocessed and fragmented image of life; the author's point of view 

had a concealed nature with frequent uses of reported speech. In the article, these peculiarities 

of narration are examined on the material of Reshetnikov's story "The Protege" (1864). The 

narrator's viewpoint is consistent with the storyteller`s position in a considerably more subse-

quent story "The Bishop", which was likewise created on the material of Russian clergy life. The 

closings of a range of stories by Reshetnikov and Chekhov are analyzed, their common concen-

tration on a certain life episode is revealed, which, owing to a verbal iterative usage (J. Genette), 

acquires an epic duration. Reshetnikov's artistic philosophy is characterized as an existential 

philosophy of everyday consciousness, thematized in the text via the author's involvement in 

the lives of the characters, which gives reasons to regard him as one of Chekhov's predecessors. 

 

Keywords: writers of the 1860’s, accidental pictures of life, the philosophy of trivial conscious-

ness, artistic existentialism, narrative organization 

 

 
Ф. М. Решетников принадлежит к числу едва ли не самых ангажирован-

ных писателей-разночинцев 1860-х годов, поднятых демократической крити-

кой до уровня «главы» нового, «народного», направления в русской литературе 

[Шелгунов 1871]. Как известно, А. П. Чехов к идеологизму и тенденциозности как 

предшествовавшей, так и современной ему литературы относился с недоверием 

и иронией, усиленно отталкивался от политического и эстетического диктата 

«генералов» от литературы. Однако между безусловно «плохим» и «наивным» 

письмом (см. [Созина 2011]) полуобразованного писателя-шестидесятника, во-

шедшего в литературу благодаря покровительству именно литературных «гене-

ралов» – Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина – и утонченной повествова-

тельной манерой носителя идеала цивилизации Чехова, начинавшего свой ли-

тературный путь с массово-развлекательных, антитенденциозных (в сравнении 

с 60–70-ми годами) изданий, обнаруживается определенное сходство, говоря-

щее не только об отталкивании, но и о своеобразной преемственности послед-

него в отношении к авторитетной когда-то литературе. 

В свое время проблему связи искусства прозы Чехова с традициями ше-

стидесятников исследовал А. П. Чудаков, правда, упоминая при этом не Решет-

никова, а других, более близких по манере письма к Чехову авторов. «Слепцов 

стоял у самых истоков возникновения новых описательных приемов. К моменту 

вступления в литературу Чехова они стали уже общим достоянием» [Чудаков 

1986: 136], – отмечал ученый. Под новыми описательными приемами имелись  

в виду художественная «неотобранность» и случайность, необязательность де-

тали, имитирующие непреднамеренность и непрерывность самой жизни, попа-

дающей под перо художника. Предполагалось, что тем самым беллетристы 60-х 
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гг. указывали литературе возможность освобождения от тенденции, от некоей 

«идеи», довлеющей произведению, а потому вполне закономерно, что Чехов ор-

ганично воспринял и переработал, «реформировал» (по Чудакову) эту тради-

цию, ставшую таковой уже в современной ему литературе. Хотелось бы вер-

нуться к проблеме, в общем плане и преимущественно с «пользой» для Чехова 

решенной Чудаковым, и взглянуть на нее несколько с иной стороны, возможно, 

позволяющей высветить не столько даже новаторство Чехова, очевидное для 

нас сегодня, сколько своеобразную оригинальность Решетникова, в этом плане 

недооцененного тогдашними читателями и критиками. Я предлагаю посмот-

реть не столько на Чехова сквозь призму предшествовавшей и современной ему 

литературы, сколько на одного из его предшественников (обычно не относимых 

к числу «непосредственных») сквозь призму новаторского для XIX века искус-

ства Чехова. Так сложилось, что Чехов выступает для нас сегодня своего рода 

точкой отсчета и критерием, его творчество определяет уровни художественно-

сти в литературе, из которой он вышел и которую во многом определил в буду-

щем.   

Итак, в творчестве шестидесятников формировалась новая объективная 

манера повествования со скрытой точкой зрения автора, когда лишь в самом 

письме и в архитектонике произведения проявлялась и давала о себе знать ав-

торская оценка. Этот «фиксаторский» способ повествования был выявлен,  

в частности, в оценке Ф. М. Достоевским рассказов Н. В. Успенского: «Он прихо-

дит, например, на площадь и, даже не выбирая точки зрения, прямо, где попало, 

устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом, все, что делается 

в каком-нибудь уголке площади, будет передано верное, как есть. В картину, 

естественно, войдет и все совершенно ненужное в этой картине или, лучше ска-

зать, в идее этой картины. Г-н Успенский мало об этом заботится…» [Достоев-

ский 1979: 180]. В критике XIX века данный способ повествования обычно име-

новался «фактографизмом», а следующее отсюда увлечение избыточными по-

дробностями из жизни и быта персонажей получило название «бытописатель-

ства». Оно характеризует творчество не только Решетникова, но и многих дру-

гих беллетристов 60-х, а также и 70–80-х годов. Однако за принципиально «не-

отобранной» картиной жизни, навязчивым объективизмом автора-повествова-

теля, факто- и фотографичностью стоял новый взгляд на действительность, от-

раженную в произведении: действительность давалась в «ощущениях» на нее со 

стороны персонажей, чаще всего выходцев из нижних слоев населения, что от-

крывало возможность нового, «незамутненного» взгляда на мир (подобно точке 

зрения ребенка, «дикаря» или животного). Порой она практически исчерпыва-

лась этими ощущениями – как в рассказах Н. Успенского, как в знаменитой пове-

сти «Подлиповцы» Ф. Решетникова, а недостающие звенья ее покрывались  

регистрирующим, инвентаризующим и «досматривающим» взглядом автора.  
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В целом, это письмо вполне отвечало сути цивилизации Нового времени, основ-

ной дискурс которой, как показал М. Фуко, – «осмотр» или «обследование», наце-

ленный на то, чтобы «надзирать и наказывать». Хотя, если учитывать преем-

ственность письма, следует сказать о том, что шестидесятники довели до неко-

торой, почти предельной, точки концентрации, до стадии «критической массы» 

принципы реализма, выработанные натуральной школой; понятно, что дальше 

была возможна либо их вульгаризация и стандартизация приема, что происхо-

дило в массовой беллетристике, либо их революционная модернизация, что осу-

ществил своим искусством А. П. Чехов.  

Отсюда, именно в литературе 60-х и 70-х годов наблюдается всемерное 

развитие техники повествования, системы выразителей авторского лица и го-

лоса, причем сдвиги эти осуществлялись главным образом в русле авторской го-

мофонии или гетерофонии персонажей-рассказчиков, отнюдь не полифонии До-

стоевского, и здесь мы вновь видим связь шестидесятников с Чеховым, еще бо-

лее развившим и расширившим возможности монологического слова автора 

(хотя, надо заметить, одновременно это развитие происходило в творчестве  

и М. Н. Альбова, и И. Л. Леонтьева-Щеглова, и К. С. Баранцевича, и Д. Н. Мамина-

Сибиряка, и многих других чеховских современников). 

За обозначенной манерой письма стояла определенная художественная 

философия, точнее даже, особая философия жизни, которая для нас очевидна 

как раз в творчестве Ф. Решетникова. Она растворена в мире его произведений, 

герои которых, как писал М. Салтыков-Щедрин, озабочены исключительно 

«борьбой за существование» [1], и эта жизненная забота составляет центр автор-

ской концепции действительности и своего рода «оправдание» безыдеальной  

и бездуховной жизни, которую ведут его простые герои. Философия Решетни-

кова, на наш взгляд, характеризуется как экзистенциальная философия обыден-

ного сознания, не «дотягивающая» до высоких идей и идеалов и тематизирован-

ная в тексте через авторскую сопричастность жизни героев. Важно, что такого 

рода концептуализация обыденного сознания обнаруживается именно у Решет-

никова – не у В. Слепцова и не у Н. Успенского. Известный в ту пору критик А. М. 

Скабичевский относил последних к «смехотворно-отрицательному» направле-

нию в народной литературе середины века [Скабичевский 1909: 219]: их пози-

ция по отношению к героям из народа нередко была позицией иронии и откро-

венной или скрытой насмешки. Решетников же относился к жизни своих персо-

нажей с глубокой серьезностью и сочувствием, он сумел выработать позицию 

некоторого этического и художественного нейтралитета при взгляде на эту 

жизнь – сродни эстетической дистанции автора. Центральными в онтологии его 

художественного мира оказываются ценности самой жизни в ее базовом, низо-

вом, предельно витальном – поистине онтологическом – слое, эстетика факта, 
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собственно вещи. Используя выражение Хайдеггера, он выразил «немотствую-

щий зов земли», раскрыл извечность заботы в человеческом мире – заботы  

о хлебе и о способе жить (см. об этом [Созина 2009]).  

В мире Решетникова центральным экзистенциалом выступает забота,  

а уж она порождает воление и желание как «бытие к возможностям», исчерпыва-

ющее и находящее себя, согласно экзистенциальной философии ХХ в., в послед-

ней «возможности» смерти. Не случайно смерть – самая частая гостья в произве-

дениях Решетникова, и это характеризует не только его творчество, но может 

считаться постоянным признаком в концепции бытия в произведениях многих 

шестидесятников: пессимистическая оценка автором возможностей жизни для 

«развитой» личности перешагивала границы эпохи и социальной среды и по-

рождала своего рода «кладбищенскую» философию, по выражению героев Н. Г. 

Помяловского [2]. 

От пессимизма своей эпохи – времени 80-х гг. – отталкивается, с пессимиз-

мом полемизирует и его же преодолевает Чехов, так что в применении к нему  

о «кладбищенстве» говорить было бы неверно. Но, вспомним, Л. Шестов назвал 

статью о Чехове «Творчество из ничего», и по его модели, писатель «на корню» 

убивает все позитивные возможности своих персонажей, доводя их до глубин 

поистине экзистенциального состояния отчаяния. Забота и «стремление к» – 

стремление «вперёд-себя», которое, будучи постоянным бегством повседневно-

сти от смерти, обнаруживается как «обыденное бытие к смерти» [Хайдеггер 

1997: 254], – все это, тематизированное в творчестве шестидесятников, у Чехова 

приобретает иные и более разнообразные формы. Здесь совесть – «зов заботы», 

конституирующая бытие вот (по Хайдеггеру) «как разомкнутость» [Хайдеггер 

1997: 270] и способность «слушать других», что вполне согласуется с общим жиз-

непереживанием русской интеллигенции раннечеховского времени, выражен-

ным в ряде его рассказов («На пути», «По делам службы», «Рассказ неизвестного 

человека» и др.); здесь собственно бытие к смерти, осознающее свое личное за-

ступание в смерть, сопровождаемое ощущением «скуки» как состояния откры-

тости сущему («Скучная история»); здесь «тоска» и «страх» как модусы «расте-

рявшегося настоящего, которое страшно страшится страха, чтобы так лишь вер-

нее ему подпасть» [Хайдеггер 1997: 344] (см. одноименные рассказы Чехова: 

«Тоска», «Страх» – и снова «Скучная история», а также «маленькая трилогия», 

«Палата № 6» и мн. др.). Экзистенциальный характер художественной филосо-

фии Чехова очевиден, что вовсе не означает ее очевидности самой по себе.  

Но вернемся к Решетникову и его типологическому, предваряющему род-

ству с Чеховым. Прослеженная нами экзистенциальность авторской концепции 

находит себя на художественном уровне прежде всего в языке и повествовании, 

вызывая те свойства авторской позиции, о которых речь шла выше. Эпическая 

неторопливость жизни «как она есть» (цель реалистического мимесиса) – жизни 
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«в себе», раскрывающей свое движение перед заинтересованным, но не поучаю-

щим взглядом наблюдателя, возникает в прозе Решетникова более всего в ма-

лых жанрах – очерке, рассказе, иногда повести. Эти жанры к концу века, в пред-

дверии «кризиса романа», демонстрируют наибольшую пластичность и подвер-

женность изменениям, и в них Решетников чувствовал себя гораздо свободнее, 

нежели в большом романном жанре, которого требовала от него (как впослед-

ствии от Чехова) критика. То, что в философии выявляет себя как экзистенция, 

то в плане художественном реализуется как эпичность – выражение жизни им-

манентно ей самой, во внутренней событийности, вне оценок и посторонних 

смыслов. Кстати заметим, что исследователь творчества Решетникова И. А. Дер-

гачев в его прозе видел ростки искусства Чехова [Дергачев 2005: 34–35]. Это так 

называемый «прагматический реализм» (определение им метода Решетникова 

[Дергачев 2005: 30]), сориентированный на эмпирический опыт жизни, где от-

сутствуют заданные схемы описания опыта: к этому состоянию, естественному 

для «низовых» героев Решетникова, целеустремленно влечет своих героев Че-

хов, убивая их надежды и развенчивая, как писал, вторя Л. Шестову, Ю. Щеглов, 

все претензии людей на самоутверждение, «выхолащивая» все виды «человече-

ской интенциональности» [Щеглов 1988: 295].  

Возьмем для сопоставления одну из ранних повестей Решетникова – 

«Ставленник» (1864), которую он сам оценивал не очень высоко (по-видимому, 

вследствие невыдержанности первоначального замысла). Произведение отно-

симо к жанру «семинарской повести», распространенной в 60-е гг. и чаще всего 

связываемой критикой с «Очерками бурсы» Н. Г. Помяловского. Отголоски бур-

сацкой темы есть и в знаменитом рассказе Чехова «Архиерей», но лишь как от-

голоски, не более того, хотя само изображение писателем воспоминаний прео-

священного о своем детстве и вереницы деревенских священников, встающих  

в его памяти, не могло бы возникнуть без предшествующей литературной тра-

диции. Отец и прадед о. Петра были дьяконами, дед священником, а положение 

этой среды немногим отличалось от положения крестьянства. Демократизм  

и память о своих корнях отличают чеховского архиерея, хотя автор, дав круп-

ными мазками образы родовых предшественников героя, быстро переключает 

наше внимание на другое – «врожденную, глубокую, неискоренимую» любовь 

его «к церковным службам, духовенству, к звону колоколов» [С. X: 198], т. е. на 

духовную, креативную составляющую сознания архиерея. В 60-е гг. авторская 

установка в повестях «из семинарского быта» была иной: чаще всего социально-

обличительной, не обязательно направленной на осмеяние героев и самой 

жизни духовного сословия, но уж во всяком случае настраивающей читателя на 

мысль о необходимости срочных перемен в этой жизни и «просвещения» столь 

косной среды.   
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В этом плане повесть Решетникова противоречива, и это делает ее осо-

бенно интересной для анализа. Герой повести заканчивает семинарию и пона-

чалу питает соответствующие времени настроения: он не согласен со слишком 

радикальными идеями своего соученика Троицкого и его кружка, захотевших 

выйти из сословия и пойти по гражданской части, определиться кто в универси-

тет, кто в медицинскую академию, но и он пробует «сблизиться с крестьяни-

ном», а, выбрав дорогу священника, заявляет: «Я хочу быть священником 

именно таким, каких еще не бывало» [Решетников I: 193], хотя, по справедли-

вому замечанию автора комментариев к повести И. И. Векслера, это желание «не 

имеет никаких оснований в натуре Егора Иваныча» [Решетников I: 446]. «Идей-

ные тенденции» времени пунктиром прописываются автором и далее, они 

встают в противоречие с основной тональностью в характере героя. Егор Ива-

ныч стремится сделать карьеру священника, пишет прошение ректору, едва не 

кляузничает ему на своих товарищей, мечтает о богатой невесте и хорошем при-

ходе, не верит своему счастью, когда благочинный Столешинска, куда он опре-

делен на службу, соглашается выдать за него свою дочь. И вместе с тем новоиспе-

ченный батюшка пытается «развить» жену, указывает ей на необходимость са-

мой решать свою судьбу, а не подчиняться родителям, предлагает даже жить «на 

разных половинах» и проч., выказывая очевидное знакомство с идеями женской 

эмансипации. Однако в итоге побеждает линия «мещанского счастья»: либе-

рально-прогрессивные устремления Егора Иваныча не находят отклика ни  

у жены, ни у кого-либо из окружающей среды и скоро исчезают. По характери-

стике Векслера, «В окончательном оформлении повесть сложилась как повесть 

о “среднем человеке”, о бездарном бедном семинаристе, вопреки своему положе-

нию и своим данным, совершенно неожиданно для себя, с исключительным 

успехом начавшем жизненную карьеру» [Решетников I: 448], «представляется, 

что Решетникову органически чужда вера в поповскую идейность» [Решетников 

I: 454]. Но в этой-то истории жизни «среднего человека» и скрыто нечто чехов-

ское, правда, связывающее повесть не конкретно с «Архиереем», а с обобщенной 

матрицей чеховских рассказов и повестей 80–90-х гг. Упомянем, например, что 

даже заглавия двух последних частей повести Решетникова совершенно «чехов-

ские»: «У родителей», «Невеста» (первая часть называется иначе, сугубо повест-

вовательно – «По окончании курса в семинарии»). 

Решетников погружает нас в безыдейное, исполненное подробностей 

быта существование человека, которое находит смысл в себе самом, ибо более – 

не в чем, которое исчерпывается простейшими смыслами, укоренными в заботе 

и ни в чем ином. Имманентность этого существования себе подчеркивается ав-

торской безоценочностью – жизнь без передовых идей не сравнивается автором 

с жизнью, определяемой этими идеями: они равноценны, поскольку автор ни-

мало не скорбит о потере его героем каких-либо убеждений. Благодаря этому 
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рисуемое жизнесуществование Егора Иваныча остается на зыбкой грани между 

пошлостью, в которую уходит обывательская жизнь, что позднее было пред-

ставлено Чеховым в «Ионыче» и других не менее известных рассказах, и самодо-

вольством «среднего человека», его озабоченностью только лишь своею жиз-

нью, что находило одобрение автора в произведениях известного беллетриста, 

чеховского современника И. Н. Потапенко и с чем не мог согласиться чеховский 

герой-интеллигент (см. «Крыжовник» и др.), но что вызывало у автора Чехова 

гораздо более сложные чувства, чем простое неодобрение, несогласие или гнев.  

Эпическая модальность письма Решетникова, корреспондирующая, как 

уже было сказано, с его экзистенциальностью, обнаруживает себя в неспешно-

сти повествования и в точке зрения нарратора, которая, несмотря на иной уро-

вень ее развития у Чехова, может быть сопоставлена с той, что мы находим, ска-

жем, в «Архиерее». Анализируя повествовательную структуру этого рассказа,  

В. И. Тюпа указывал, что на протяжении всего произведения «ментальному 

взору читателя предстает только то, что видит, слышит, чувствует и знает прео-

священный Петр» [Тюпа 2001: 51], иначе говоря – повествование ведется в зоне 

героя. Лишь к концу рассказа и земной жизни архиерея точка зрения становится 

двойной: «читатель имеет возможность увидеть лиминальную ситуацию ухода 

героя из дольней жизни как глазами окружающих его людей, так и его собствен-

ными» [Тюпа 2001: 51]. В повести Решетникова повествование гораздо более 

традиционно и во многом ученически незрело, но, как говорили мы выше, тех-

нология разнообразных способов выражения авторской позиции и самой фока-

лизации созревала как раз в литературе 60-х гг., и проза Решетникова здесь 

очень показательна. Чисто композиционно его повествование в «Ставленнике» 

состоит из чередования подчас довольно протяженных описательных фрагмен-

тов, где повествователь занимает позицию комментатора, разъясняя положе-

ние, которое определяет жизнь и поведение персонажей, во-вторых, из чистого 

повествования и, в-третьих, из сцен диалогического характера, в которых про-

сто передаются разговоры героев и которые в прозу шестидесятников пришли 

из романа 40-х гг. с его «диалогическим конфликтом». Правда, у Решетникова 

никакого конфликта эти диалоги чаще всего не несут и не развивают, но они со-

здают имитацию жизни, которая словно начинает говорить в произведении сво-

ими собственными голосами. В «Ставленнике» эта структура имеет еще недора-

ботанный характер и «разрыхляет» действие, но она сохраняется и в других про-

изведениях Решетникова, а, например, в «Подлиповцах» в силу большей дина-

мичности действия не так сильно ретардирует повествование. У Чехова, ко-

нечно, все иначе, и описательное начало растворяется в ткани повествования, 

хотя своего рода резонерство – отголосок классической традиции реализма XIX 

в., порой может проявиться в голосе и чеховского повествователя.    
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Для нас интересны фрагменты, содержащие так называемое «чистое» по-

вествование. Именно в них мы обнаруживаем ту самую «двойную» фокализа-

цию, которая получила всемерное развитие у Чехова, и не только в «Архиерее», 

но и в других текстах. Образуется своего рода взгляд «вместе» – героя и автора-

повествователя, который в речевом плане выражает себя в феномене несоб-

ственно-прямой речи. Вот наглядный пример: «Егору Иванычу было очень не-

ловко при Лизе. Прежде он мечтал только об девушке, представлял ее красивой, 

смирной, умной, представлял такой, какую он вычитал в книге и которая ему 

чем-нибудь понравилась. Теперь девушка налицо, и эта девушка от одного его 

слова может быть его женой. Она ему нравится, взглядывает на него так ласково, 

никакой гордости незаметно, а заметно, что ей хочется замуж. Надо бы погово-

рить с ней, но как заговорить и что говорить? Протопопская дочь ему не нрави-

лась теперь, и он сожалел, что просил протопопа о невесте. А что, если протопоп 

согласится выдать свою дочь за него? Оно, конечно, лучше: больше почету тогда 

будет; а если жениться на этой, то весь век останешься священником; да еще 

протопоп, пожалуй, обидится, напишет владыке, и тебя турнут в такое место, что 

весь век будешь каяться: а я уж знаю, каково быть бедным священником» [Ре-

шетников I: 216].  

Неожиданная смена залога (с «он» на «я») объясняется в следующей ре-

марке: «Так рассуждал про себя Егор Иваныч». В масштабе целого в письме Ре-

шетникова преобладает стертость границы между речью героя и повествова-

теля, и ссылку автора-повествователя на внутренний монолог героя в обрамле-

нии его слов можно объяснить все той же незрелостью таланта писателя: в сущ-

ности, эта ремарка здесь не нужна. В нижеследующем фрагменте эффект «разде-

ленного» слова достигается уже без помех со стороны автора: «Благочинный 

долго думал, прочитавши это письмо, отдать ему дочь за Попова или нет. Он не-

красив, но, кажется, смирный. Если не выдать, то обидится ректор, сменит с смот-

рительской должности. Он решил выдать; одно только беспокоило его: отец  

у него дьякон, куда поместить их? В доме – загрязнят всё… Он не любил заштат-

ных дьяконов и священников, хотя у самого назад тому четыре года умер отец, 

заштатный дьякон» [Решетников I: 217–218]. 

Эта плавность и ритмичность перехода от точки зрения героя к слову по-

вествователя, безоценочно характеризующего своего персонажа и при этом не-

заметно раздвигающего временные рамки повествования, носит уже вполне че-

ховский характер, хотя в повести Решетникова эпизоды такого рода весьма не-

многочисленны.  

Расплывчатость границ между словом главного героя – Егора Иваныча  

и словом повествователя у Решетникова объяснима достаточно просто: и миро-

воззренчески, и интеллектуально автор и персонаж близки друг другу; наиболь-

шее разведение их происходит в описательных фрагментах, где повествователь 
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пускается в длительные объяснения по поводу происходящего. Решетников 

стоит у начала процесса, когда литература дает право самостоятельного говоре-

ния, самостоятельной мысли персонажу не только из низов общества (занимав-

шему в сознании демократической словесности привилегированное положе-

ние), но и из его самой, быть может, косной и инертной середины – из мещанских 

слоев, купечества, заштатного духовенства и т. д. Причем показательно здесь то, 

что автор разделяет это слово с героем, вступает с ним в отношения некоей «до-

полнительности», повествовательной соучастности и солидарности, а значит, 

ценностно уравнивает с собой, делает эстетически приемлемым его бытие в ли-

тературе. То, что у Решетникова и писателей его формации было началом про-

цесса, у Чехова обретает вид зрелого и мудрого письма, автор способен разде-

лить и понять точки зрения самых разных по уровню развития, интеллекта, 

нравственности людей, становящихся сопричастными его обнимающей и внед-

ряющейся в их сознание позиции. Благодаря совмещению разных типов фокали-

зации создается объемность и наполненность повествования: автор-повество-

ватель знает и то, что знает герой, и больше его. Но особую панорамность кар-

тине жизни придает свобода обращения автора со временем. 

Как известно, через изменения временных форм в повествовании пере-

даются границы и даже смыслы того или иного события, смещения времени все-

гда семантически значимы. Так называемое «бессобытийное» время, когда из-

лагается течение уже состоявшихся событий, того, что уже произошло и теперь 

лишь продолжается, чаще всего передается глаголами прошедшего времени 

несовершенного вида – оно и называется обычно простым повествовательным 

временем. Однако существует особый вид повествовательного времени, полу-

чивший у Ж. Женетта название итератива, в котором излагается один раз то, что 

в реальности картины жизни повторяется неоднократно [Женетт 1998: 143–

145]. Суть же ряда эпизодов у Чехова и Решетникова в том, что в них теми же 

глагольными средствами (ибо современный русский язык утратил развернутую 

систему глагольных времен, существовавших в древности) нередко передается 

как повторяющееся неоднократно то, что было один, много два раза. Особенно 

показательны в этом отношении концовки рассказов, где наиболее очевидно 

сближение двух писателей. Вот ряд финалов произведений малых форм у Решет-

никова:  

«А так как крестьяне ничего не давали священникам, священники часто 

менялись, а начальство ничего не могло сделать с крестьянами, то приход пере-

вели в другое село; церковь недолго стояла; она сгорела от молнии…» [Решетни-

ков I: 123].  

«Егор Иваныч ходил по городу уже в рясе и в очках.  

Жена его долго смеялась над очками, но потом привыкла к физиономии 

Егора Иваныча, который очень важничал в своем наряде. 
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– Вот, Надя, я и священник. 

Жена говорила только: “да”» [Решетников I: 242].  

«А Работкин все служит. Он получил чин и женился на дочери какого-то 

отставного чиновника, который хотя за дочерью не дал денег, но может выхло-

потать Работкину хорошую должность» [Решетников II: 236]. 

А вот у Чехова, взятые буквально наугад, без специального отбора:  

«…И чувство молодости, здоровья, силы… и невыразимо сладкое ожида-

ние счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу,  

и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла  

[С VIII: 309]. 

«А минут через десять он уже сидел за столом и работал и уже не думал  

о Кузьминках» [С X: 23]. 

«Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает 

слезы и кричит: 

– Прощайте пожалуйста! 

И машет платком» [С X: 41]. 

«Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвящен-

ном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, 

мать покойного… когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову,  

и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, 

о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, 

что ей не поверят… И ей в самом деле не верили» [С X: 201].  

Конечно, у Чехова, особенно в его зрелом творчестве, таких финалов го-

раздо больше, но важно, что они появляются и у Решетникова. Их объединяет 

принципиальная незавершенность действия, не какого-то конкретного, а дей-

ствия «длиной в жизнь», которое имеет тенденцию длиться бесконечно. В итоге 

само время начинает пробуксовывать: событие обретает длительность, которой 

оно не могло иметь в реальной действительности – «чистую» длительность, ибо 

содержание события утрачивает какой-либо смысл; время рождает свою соб-

ственную фабулу, в которой, как в некоей мертвой петле, как в сияющем радуж-

ной оболочкой мыльном пузыре застывает и вечно крутится событие жизни. 

Фактически тем самым оно освобождается от времени, точнее, от временности, 

которая «обнажается как смысл собственной заботы» [Хайдеггер 1997: 326], – 

оно не заступает более вперёд-себя, не «настаёт» более. Не могу не напомнить, 

что это и есть искомая экзистенция, или эпичность жизни, о которой говорилось 

выше: постоянство и неизбывность никуда не уходящей жизни в пребывающем 

«всегда» времени – «мировом времени» по Хайдеггеру, которое трансцендентно 

временности присутствия и которое всегда есть настающее «теперь».  
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Примечания 

 

1. Разбирая произведения Решетникова, М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Нет драмы  

в жизни русского мужика, так, казалось, говорили русские беллетристы, нет драмы, а есть 

только курьезные случаи… А между тем, драма есть, и г. Решетникову бесспорно первому 

принадлежит честь открытия этого факта. Эта драма очень большая и называется борь-

бою за существование. Это в одно и то же время и драма, в которой фаталистически вра-

щается существование русского простолюдина, и действительный стимул всех его движе-

ний и действий» [Салтыков-Щедрин 1937: 352]. 

 

2. Ср.: «Кого рефлексия, а нас кладбищенство заело. – Именно, кладбищенство!» (из раз-

говора Молотова с носителем «кладбищенского» взгляда на мир Череваниным) [Помялов-

ский 1986: 179]. 
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Аннотация: В работе анализируется текст рассказа А. П. Чехова «У знакомых» и устанав-

ливаются его связь с традицией русской литературы середины ХIХ века, намечаются его 

связи с будущими прозаическими и драматическими произведениями художника. В ра-

боте сопоставляются разные варианты рассказа «У знакомых» («Крик») и прослежива-

ется логика неустойчивости, раздифференциации образной системы рассказа. От тради-

ционно предложенного критикой противопоставления «тогда // теперь» («Лосевы, 

Надежда, Варвара // Подгорин») автор статьи переходит на уровень семантической «пе-

рекодировки» персонажей («Лосевы // Варя+Подгорин // [Надежда]), что позволяет,  

с одной стороны, сблизить рассказ-автопретекст «У знакомых» и драму-посттекст «Виш-

невый сад», с другой – уточнить чеховские поэтические стратегии, которым следовал 

художник. 

 

Ключевые слова: А. П. Чехов, рассказ «У знакомых», редакции рассказа, система персо-

нажей, автопретекст и посттекст, «Вишневый сад». 
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Abstract: The paper analyzes the text of the story by A. Chekhov “At acquaintances” and estab-

lishes its connection with the tradition of Russian literature of the mid-nineteenth century, out-

lines its connections with the future prose and dramatic works of the artist. The paper compares 

different versions of the story “At acquaintances” (“Scream”) and traces the logic of instability, 

differentiation of the figurative system of the story. The author of the article moves from the 

traditionally proposed opposition of “then // now” (Losevs, Nadezhda, Varvara // Podgorin) to 

the level of semantic “recoding” of characters (Losevs // Varya+Podgorin // [Nadezhda]), 

which allows, on the one hand, to bring together the auto-text “At acquaintances” and the drama 

– posttext “The Cherry Orchard”, on the other – to clarify Chekhov’s poetic strategies that the 

artist followed. 

Keywords: A. Chekhov, the story “At acquaintances”, the wording of the story, the character 

system, auto-text and post-text, “The Cherry Orchard”. 
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Исследователями давно отмечено то обстоятельство, что рассказ А. П. Че-

хова «У знакомых» многими нитями связан с более поздними текстами писателя 

– философскими драмами «Три сестры» и «Вишневый сад» или рассказами «Ар-

хиерей» и «Невеста» [Балухатый 1931; Балухатый 1936]. Очевидно, что рассказ 

«У знакомых» по художественному совершенству далек от поздних пьес драма-

турга, однако интересно проследить, как менялось направление мысли худож-

ника, как фокусировался вектор его идейно-художественных представлений. 

Принято считать, что рассказ «У знакомых» («рабочее» название – 

«Крик») был написан в ответ на предложение (заказ) Д. Ф. Батюшкова, редак-

тора русского отдела международного журнала «Cosmopolis», в котором текст 

рассказа и был опубликован впервые: Cosmopolis. 1898. Т. IX. № 2, февраль.  

С. 103–120 – за подписью Антон Чехов [С ХVI, 354]. Хорошо известен и другой факт: 

до выхода в свет журнального номера в письме к Д. Ф. Батюшкову Чехов настоя-

тельно просил редактора выслать ему корректуру рассказа для необходимой  

и обязательной правки. Из письма Чехова от 15 (27) декабря 1897 года (Ницца): 

«Многоуважаемый Федор Дмитриевич, <…> буд[ь]те добры, пришлете мне кор-

ректуру, которой я не продержу у себя дольше одного дня <…> Думаю, что ничто 

мне не помешает кончить и выслать рассказ своевременно…» [П 7, 122]. 

Примечательно, что именно на этапе правки корректуры Чехов не только 

изменил ономасиологически значимые антропонимы: Жорж превратился в Ми-

хаила («Милый Миша…» [C Х, 7]), фамилия Подгорский была «усечена» до Подго-

рин, владельцы поместья Кузьминки из Горбылиных оказались переименованы 

в Лосевых, но и включил в текст новые пространные речевые пассажи героев  

и самостоятельные (= самоценные) фрагменты (например, чтение героиней рас-

сказа Варварой Павловной строк из некрасовской «Железной дороги»). Более 

того, как свидетельствует переписка Чехова, живя в это время в Ницце и не имея 

перед собой тома стихов Некрасова, он настойчиво просил знакомцев-соотече-

ственников, проживавших в то время во Франции, найти для него текст некра-

совской «Железной дороги». Известно, что такая просьба была адресована О. Р. 

Васильевой [П VII, 156] и Н. Н. Тугаринову. Можно предположить, что писатель 

обращался и к другим русским путешественникам (и эмигрантам) в поисках ка-

ких-либо изданий стихов Некрасова. О. Р. Васильева нашла стихотворение и со-

общила об этом Чехову телеграммой от 22 января 1898 года из Канн. Будучи свя-

зан обещанием, данным Д. Ф. Батюшкову («не продержу у себя дольше одного 

дня»), тем не менее Чехов усиленно разыскивал текст стихотворения Некрасова. 

Потому, можно предположить, вставной эпизод, появившийся в тексте в про-

цессе правки рассказа, был значимым для автора. 

Комментаторы к Полному собранию сочинений Чехова связывают при-

внесение «некрасовской темы» в рассказ с особой датой: «Непосредственным 

поводом, заставившим Чехова обратиться к стихам Некрасова, видимо, было  
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20-летие со дня смерти поэта, исполнившееся 27 декабря 1897 г. В номерах “Рус-

ских ведомостей” и “Биржевых ведомостей”, полученных в Ницце в начале ян-

варя, Чехов мог прочитать статьи, связанные с этой датой» [С ХVI, 359]. Нельзя 

не согласиться с приведенным суждением. Между тем очевидно и другое – 

«вставной эпизод» привносил в рассказ не только мемориальную ноту, но и вво-

дил в текст важный характероформирующий акцент, обозначал ценностную до-

минанту рассказового хронотопа, который отчетливее прорисовывался в созна-

нии художника на завершающем этапе работы. 

Дело в том, что основной видимый принцип, по которому выстроен рас-

сказ «У знакомых», – антитеза, оппозиции «прошлое ↔ настоящее», «тогда ↔ те-

перь», «уже ↔ еще» [см. об этом: Кубасов 2013: 138–151]. Вся система событий, 

воспоминаний, мыслей героя (героев) дифференцируется по двоичному прин-

ципу – как было и как стало, когда-то и сейчас, одни и другие. Если к 1903 году, 

времени завершения «Вишневого сада», в художественном сознании Чехова ока-

залась четко структурирована темпоральная триада «прошлое – настоящее – бу-

дущее» [см. подробнее: Богданова 2019: 463–510], то в рассказе «У знакомых» 

доминирует дуалистическая оппозиция «прошлое – настоящее». 

Система персонажей «У знакомых» (в сравнении с «Вишневым садом») не 

четко дифференцирована в социальном плане, однако литературный фон, в рам-

ках которого смоделирован хронотоп «У знакомых», позволяет разглядеть 

черты (типы) дворянские и разночинные. Первые из них – муж и жена Татьяна 

и Сергей Сергеич Лосевы, вторые – герой-повествователь юрист «милый Миша» 

и подруга Татьяны Варвара Павловна, «Ва» [С Х, 7], доктор. В рассказе Чехов не 

делает на этом акцент, но в плане дальнейшей эволюции типов обращение к со-

циальному статусу героев важно. 

Примечательно, что первоначально главной героиней рассказа должен 

был стать (безымянный в записных книжках) женский персонаж, весьма близ-

кий образу Варвары Павловны. По свидетельству комментаторов к Полному со-

бранию сочинений, «в записных книжках Чехов сделал несколько записей, кото-

рые впоследствии использовал в рассказе “У знакомых”: “Женщина-врач, уже се-

деющая, впадающая в мистицизм. Имение скоро пойдет с молотка, бедность,  

а лакеи всё еще одеты шутами”; “Муж всё сопел, обзывал гостя милым, дорогим”; 

«Он был знаком с ж<енщиной>-врачом, когда она была еще девочкой, тогда она 

была умна, теперь же постарела и многого не понимает”; <…> “Докторша затя-

нута в корсет, большие рукава” <…> (Зап. кн. II, стр. 46, 47). «Полная девочка по-

хожа на булку»; «Когда женщина любит, то ей кажется, что предмет ее любви 

устал, избалован женщинами – и это ей нравится»; «Женщина-врач затянута  

в корсет, высокие рукава, уже седеет, впадает в мистицизм» (Зап. кн. I, стр. 70, 
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73)» [С ХVI, 354]. Очевидно, что безымянная героиня вбирала в себя черты и Та-

тьяны, и Варвары, но доминантным признаком было ее медицинское образова-

ние – «докторша». 

По словам авторов «Примечаний», приведенные выше записи «могут 

быть датированы октябрем 1896 – мартом 1897 г.» [C ХVI, 354]. Таким образом, 

во-первых, можно отметить, что рассказ напрямую не мог быть связан с «зака-

зом» для «Cosmopolis», т. е. его проблематика владела сознанием Чехова ранее,  

а во-вторых, как видно, за период чуть более года (октябрь 1896 – февраль 1898) 

замысел получил большую определенность, события обрели темпоральную ло-

кализацию, а система персонажей – пусть и «стертую», но социальную характе-

рологичность. Согласно расстановке общественных сил в России ХIХ века вла-

дельцами наследных Кузьминок стала не семья разночинной «докторши» (ме-

дицинское образование в ХIХ веке – прерогатива разночинного класса), а семья 

героини-дворянки, получившей имение в наследство («Кузьминки пошли в при-

даное…» [С Х, 8]). 

Образ Татьяны Алексеевны (Лосевой), наследной хозяйки Кузьминок, 

выписывается Чеховым так, что за взглядами и характером героини просматри-

вается целая историческая линия, «родословная» тех неординарных русских 

женщин, которые были героинями «дворянских» романов начала (отчасти сере-

дины) ХIХ века. Имя Татьяна (вслед за пушкинской Татьяной Лариной) может 

быть в этой системе аргументом случайным, но готовность героини следовать 

за мужем «хоть в Сибирь» [С Х, 11] – явный сигнал, ориентирующий на воспоми-

нание о женщинах-декабристках1. Страстный монолог Татьяны, готовой встать 

на защиту мужа: «…Сергей хлопочет, ему обещали место податного инспектора 

где-то там в Уфимской или Пермской губернии, и я готова куда угодно, хоть  

в Сибирь, я готова жить там десять, двадцать лет…» [С Х, 11], – невольно про-

буждает в сознании ассоциации с образами героических женщин, на десять-два-

дцать лет последовавших за своими мужьями в Сибирь. Чехов словно бы вычер-

чивает историческую горизонталь, на которой находится место и для Татьяны, 

автор ставит героиню в ряд жертвенных и чтимых персоналий (и персонажей). 

Подобная историческая (хотя отчасти и иронизированная) ассоциация 

поддерживается деталями от-литературными. Татьяна Алексеевна впервые 

предстает перед героем-рассказчиком «в саду на террасе»: «…теперь, когда ей 

было уже более тридцати лет, такая же красивая, видная, как прежде, в широком 

пеньюаре, с полными, белыми руками, она думала только о муже и о своих двух 

девочках, и у нее было такое выражение, что хотя вот она говорит и улыбается, 

но всё же она себе на уме, всё же она на страже своей любви и своих прав на эту 

любовь и всякую минуту готова броситься на врага, который захотел бы отнять 

у нее мужа и детей» [С Х, 10]. Незначительные (кажется) художественные детали 
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(в т. ч. пеньюар) заставляют вспомнить литературный персонаж, хорошо знако-

мый современникам Чехова, образ (почти прототипический), вобравший в себя 

черты самоотверженного служения мужу и глубокой преданности семье – 

Наташи Ростовой из «Войны и мира» Л. Толстого. 

Ср. из эпилога романа «Война и мир» (Ч. 1. Гл. X) – о Наташе (уже) Безухо-

вой: «Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной ма-

тери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели 

выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого 

непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь ча-

сто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была 

одна сильная, красивая и плодовитая самка. <…> Известно, что человек имеет 

способность погрузиться весь в один предмет, какой бы он ни казался ничтож-

ный. И известно, что нет такого ничтожного предмета, который бы при сосредо-

точенном внимании, обращенном на него, не разросся до бесконечности. Пред-

мет, в который погрузилась вполне Наташа, – была семья, то есть муж, которого 

надо было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, дому, – и дети, 

которых надо было носить, рожать, кормить, воспитывать…» [Толстой 1996: 343 

и далее]. 

Чеховская Татьяна словно бы «копирует» («наследует») характер и поло-

жение в семье идеальной толстовской героини-женщины, «воспроизводит» ту 

«зависимую» («рабскую» у Толстого [Толстой 1996: 343], но возвышающую) ма-

неру жизни-служения, когда вся сущность жены сводится к обожанию мужа  

и самоотверженной любви матери к детям. Неслучайно Чехов вводит в текст рас-

сказа образ двух юных дочерей Татьяны (в целом – излишних и избыточных для 

сюжета), о которых мать с восторгом восклицает: «– Что же вы не похвалите 

моих девочек? – говорила Татьяна, глядя с любовью на своих двух девочек, здо-

ровых, сытых, похожих на булки, и накладывая им полные тарелки рису. <…> 

уверяю вас, я беспристрастна, мои девочки необыкновенные…» [С Х, 14]. Инте-

грированная в монологическую речь героини оценочная аксиология персонажа-

рассказчика («похожие на булки» – даже не на булочки, без смягчающего умень-

шительного суффикса; «полные тарелки рису» – обрисовывающие полноту не 

столько блюда, сколько «скрытого» облика полных «необыкновенных девочек») 

порождают неизбежную аллюзию на «плодовитую самку» Наташу, на ее жизнь-

служение и преданность семейному «гнезду» [С Х, 11, 14]. Иными словами, Тать-

яна, образ которой (судя по «Записным книжкам») возник у Чехова не сразу, по-

степенно и намеренно «выправлялся» художником в сторону ее «узнаваемости», 

формировался как образ героини-птицы («Я здесь родилась, это мое гнездо» [С Х, 

11]; примитивнее – наседки), милой и заботливой (но беспомощной) хозяйки 
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«дворянского гнезда». В итоге в ходе окончательной правки не разночинка-док-

торша, а старинная дворяночка берет на себя роль владелицы поместья Кузь-

минки и предстает органичной (знакомо репрезентирующей) его частью. 

Если образ Татьяны создан Чеховым в контексте (пост-)пушкинского ро-

мана и толстовской эпопеи, то образ Сергея Сергеича, мужа Татьяны, воплощен 

в явной ориентации на героя гончаровско-тургеневского типа. Если «именной» 

аргумент (повтор в именовании – Сергей Сергеич как Илья Ильич) может пока-

заться слабым, то способ и характер портретирования героя обнаруживают от-

четливые интертекстуальные отсылки к знаковым претекстам, среди которых 

прежде всего «Обломов» (или «Обыкновенная история») и «Отцы и дети» (или 

«Дворянское гнездо»). 

Появление героя в утренний час на веранде дома в халате и феске – с од-

ной стороны, отдает модой былого времени (вспомним феску Павла Петровича 

Кирсанова), с другой – указывает на «славянофильский» дух героя (вспомним 

знаменитый восточный халат Обломова, его восточный диван и восточные та-

почки). Подобно тому, как Павел Петрович при встрече в Марьине трижды 

(наряду с английским «shake hands») лобызает племянника Аркадия, так и Лосев 

при встрече в Кузьминках приветствовал Подгорина «целуясь с ним три раза»  

[С Х, 9], И в продолжение рассказа герой повторяет эту церемонию несколько 

раз. Кажется, подобный жест мог быть простой данью традиции, но в рамках ко-

роткого рассказа Чехов слишком настойчиво вспоминает об этой черте поведе-

ния персонажа, заставляя обратить на нее внимание. 

В отличие от романов середины ХIХ века сама по себе идея славянофиль-

ства (и противостояния западничеству) уже не была злободневной, но ее актуа-

лизация в рамках рассказа Чехова становится способом маркировки «родослов-

ной» персонажа-мужа и мотивации сибаритского образа жизни героя. Неслу-

чайно, представляя Сергея Сергеича, повествователь обращает внимание на «чи-

сто русские» портретные черты героя и поведенческую доминанту – желание 

персонажа казаться «простым»: «У него были крупные черты, толстый нос, не-

густая русая борода; волосы он зачесывал набок, по-купечески, чтобы казаться 

простым, чисто русским» [С Х, 9]. В этом же характерологическом ряду оказыва-

ются и ментальные ориентации героя – идеализм: «он идеалист» – несколько раз 

настойчиво звучит применительно к личности Сергея Сергеича. (Следует напом-

нить, что в середине ХIХ века, в период борьбы западников и славянофилов, де-

ловые, радикальные, умствующие западники строили конфликт идей (и идеоло-

гий) на рационализме и деловитости одних и идеализме и пассивности других. 

Самыми известными идеалистами в русской литературе были, как известно, Об-

ломов и Николай Кирсанов, в сатирико-гиперболизированной (сниженной) 

форме – Карась-идеалист и Премудрый пескарь Салтыкова-Щедрина [см. об этом 

подробнее: Богданова 2021: 5–19]). Либерализм русского родового дворянства  
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к шестидесятым годам ХIХ века действительно достигал уровня идеализма 

(даже утопизма [Богданова 2021: 5–19]), что для одних означало представление 

о преемственности поколений и продолжении традиций, для других было выра-

жением жесткой неприязни к наследованию «старого», «былого», казалось, от-

жившего.  

Идеализм Сергея Сергеича Лосева представлен героем-рассказчиком  

(и отчасти героем-повествователем) в ироническом ключе, лишенным глубины 

и экзистенциальной рефлексии, но он намеренно акцентирован, хотя и отдан на 

откуп внешней, поверхностной, сторонней оценочности (взгляд со стороны). 

Если полнота и леность Обломова (лежание на диване) представлены Гончаро-

вым как «нормальное состояние» героя, то полнота и леность Лосева («ленивый 

малый» [С Х, 9)] Чеховым подвергаются ироничной критике. «Его <Сергея Серге-

ича> упитанное тело и излишняя сытость стесняли его, и он, чтобы легче ды-

шать, всё выпячивал грудь, и это придавало ему надменный вид» [С Х, 9]. Рядом 

с его громоздким и обрюзгшим телом свояченица Надежда казалась «воздуш-

ной» [С Х, 9]. Чехов акцентирует позерство и театральность, неестественность  

и игру в поведении героя: у Лосева «была манера неожиданно для собеседника 

произносить в форме восклицания какую-нибудь фразу, не имевшую никакого 

отношения к разговору, и при этом щелкать пальцами. И всегда он подражал 

кому-нибудь…» [С Х, 10]. Эта ненастоящность («чтобы казаться…») становится 

поводом к раздумьям об ответственности героя за происходящее в семье и в по-

местье. Именно барин-идеалист, по мнению героя-рассказчика, повинен в том, 

что поместье Татьяны выставлено на торги. Это он, по наблюдению Подгорина, 

получив имение в качестве приданого за невестой, пускался во всякого рода «хо-

зяйственные предприятия», строил и «не достр[аива]л» дачи [С Х, 8], включался 

в «разные аферы», а теперь «не рассчитывает <…> спасать Кузьминки» [С Х, 19]. 

Пустословие и легкомыслие персонажа опосредованы его «псевдоидеалистиче-

ской» риторикой. Примечательно, что в момент правки корректуры Чехов уси-

ливает мотив ответственности Сергея Сергеича за драматичную судьбу поме-

стья: «Кузьминки пошли в приданое только шесть лет назад, но уже разорены 

этим самым Сергеем Сергеичем» [С Х, 8] – выделенные курсивом слова вписаны 

Чеховым в текст на самом последнем этапе работы над рассказом. 

Итак, в рассказе принципиально выстроенном на темпоральных оппози-

циях «тогда» и «теперь», «уже» и «еще» герои уходящей «идеальной» эпохи – 

гончаровско-тургеневских «дворянских гнезд» – отмечены коннотациями про-

щания, исчезновения, ухода, однако в отличие от будущего «Вишневого сада» 

еще лишены ноток ностальгии и трагизма. В рассказе мотив угасания помещи-

чьих «гнезд» маркирован признаками безответственности самих хозяев, их 

субъективной вины и невыполненного перед потомками долга. 
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Поскольку в реализации хронотопического подхода «тогда и теперь»  

в рассказе «У знакомых» прошлое (в той или иной мере) дискредитируется, то  

a priori можно ожидать, что развитие настоящего будет обозначено некими по-

зитивными маркерами. В частности, появление в имении Кузьминки стороннего 

человека, гостя-юриста, по законам художественной реальности должно (или 

может) актуализировать новый и современный ракурс постижения мира и его 

идеалов. Именно так и происходит на сюжетном уровне. Герой Подгорин хотя  

и любил в прошлом владельцев имения, однако сейчас все более раздражен по-

ведением хозяина, раздосадован жалобами хозяйки, его утомляют привычно-

знакомые наскучившие разговоры – планируемая трехдневная поездка пред-

ставляется ему отбыванием «повинности» [С Х, 8]. Долго сдерживаясь в присут-

ствии дам, герой наконец раскрывается перед вызывающим у него «брезгливое 

чувство» [С Х, 9] Сергеем Сергеичем и обращается к нему с суровыми и жесткими 

инвективами: «Вы просто легкомысленный, праздный человек, и больше ни-

чего. <…> Всю жизнь ничего не делать, всю жизнь эта праздная ребяческая бол-

товня, ломанье, кривлянье <…> Скучно с вами до одурения!» [С Х, 20]. 

Кажется, новый герой способен объективно оценить прошлое и осознать 

приближение нового, воззвать к грядущему. Действительно, его реплики, обра-

щенные к героям, полны оптимизма. К Татьяне: «Всё обойдется. Ваш муж будет 

служить, вы войдете в новую колею, будете жить по-новому» [С Х, 11]. Лексемы  

с корнем «нов-» повторяются в реплике героя дважды. (Можно сказать даже три-

жды, ибо вслед за словами Подгорина они тут же отзываются в речи Татьяны: 

«Какая там новая жизнь!» [С Х, 11]). Позже в мыслях к самому себе: герой-рас-

сказчик Подгорин мечтает о человеке, о женщине, «которая, стоя на валу, там, 

где стоит теперь Надежда, рассказывала бы что-нибудь интересное, новое, не 

имеющее отношения ни к любви, ни к счастью, а если и говорила бы о любви, то 

чтобы это было призывом к новым формам жизни, высоким и разумным, нака-

нуне которых мы уже живем, быть может, и которые предчувствуем иногда...»  

[С Х, 22–23]. Вероятно, именно этот внутренний монолог героя и заставил иссле-

дователей поверить в то, что рассказ открыт «новым идеям», обращен к «новым 

формам жизни» и проч. [см., напр.: Битюгова 1959; Кубасов 2013; Петровская 

2008; Смолкин 1954]. Однако, на наш взгляд, это не так или не вполне так. 

Исследователи уже обращали внимание на то, что «отповедь» героя по 

отношению к прошлой жизни (в частности – к Сергею Сергеичу) чрезмерно кри-

тична и по-своему жестока. Герой суров в оценке быта и бытия старых (былых) 

друзей: и если даже не перед каждым из них он выказывает раздражение и не-

приязнь, то его внутренние (скрытые от окружающих, но не от читателя) мысли 

«выдают» в нем персонажа необъективного, эгоистичного и по сути равнодуш-

ного. В обличении Сергея Сергеича Подгорин, герой-обвинитель (юрист), ка-

жется, прав – барин-сибарит сам виноват в том положении, в каком оказалась 
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его семья. Однако Чехов – не Лев Толстой, он избегает односложности и морали-

заторства. И у Чехова, кажется, даже не достойный сочувствия герой вдруг про-

буждает чувство сожаления. «Сергей Сергеич глубоко вздохнул и сел на диван. 

<…> И вдруг плечи и голова у него затряслись, и он зарыдал. <…> О, как вы меня 

мало знаете! – повторял Лосев совершенно искренно. – Как вы меня мало знаете!» 

[С Х, 20; выд. нами. – О. Б.]. Примечательно, что заключительный повтор «О, как 

вы меня мало знаете!» Чехов привнес в текст рассказа во время работы над кор-

ректурой. На заключительном этапе доработки Чехову было важно подчеркнуть 

неоднозначность героя и указать на субъективность аксиологии Подгорина. Фи-

нальные правки рассказа показывают, что за «криками» гибнущих поместий Че-

хов чувствовал нечто большее, чем легкомыслие и леность их хозяев. К тому же 

все то, что, казалось, разделяло героев и вызывало обоснованно-объяснимое 

«брезгливое чувство» рассказчика, как ни странно, оказывается обращенным 

Чеховым не только к Сергею Сергеичу, но и к самому Подгорину [С Х, 8, 9, 12], 

ставя под сомнение его «моральный кодекс» и право судить окружающих. 

Наконец, особого внимания заслуживает образ Варвары Павловны, «док-

торши», которая на раннем этапе обдумывания рассказа должна была занимать 

главную позицию в системе персонажей, но в итоге оказалась героем «второго 

плана». 

«Особость» положения Варвары в системе героев эксплицируется авто-

ром уже на самом раннем этапе развертывания сюжетных коллизий рассказа. 

Подпись в присланной Подгорину «экспозиционной» записке – «Та и Ва» [С Х, 7] 

– подталкивает героя к воспоминаниям и акцентуации именно образа «Ва». «Но 

кто же Ва? Вспомнились Подгорину длинные разговоры, веселый смех, романсы, 

прогулки по вечерам и целый цветник девушек и молодых женщин, живших ко-

гда-то в Кузьминках и около, и вспомнилось простое, живое, умное лицо с вес-

нушками, которые так шли к темно-рыжим волосам, – это Варя, или Варвара Пав-

ловна, подруга Татьяны» [С Х, 7]. 

Как было сказано ранее, Варя – врач, «докторша». «Она кончила на меди-

цинских курсах и служит где-то за Тулой, на фабрике, и теперь <…> приехала  

в Кузьминки погостить» [С Х, 7]. Создавая портрет героини, повествователь под-

черкивает не только нужду («Несмотря «модное платье с высокими рукавами», 

«на корсет, <…> было заметно, что она нуждалась и у себя на фабрике за Тулой 

жила впроголодь…» [С Х, 16]), но и трудничество героини, обеспечивающей себя 

и хлопочущей о других: «И было очень заметно, что она заработалась; тяжелый, 

однообразный труд и это ее постоянное вмешательство в чужие дела, заботы  

о других переутомили и состарили ее…» [С Х, 16]. 

Подгорин выделяет Варвару среди женского общества Кузьминок. Не юная 

Надежда, в которую был некогда влюблен студент Миша, учительствовавший  

у младшей сестры Татьяны по математике и истории [С Х, 10], а Варя, подруга 
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Татьяны, кажется, могла бы быть (и остаться) настоящим понимающим другом 

Подгорина [ср.: Кубасов 2013: 145]. Неслучайно, поздним вечером, увидев в тем-

ноте возле черной башни Надежду, герой-рассказчик грезит, чтобы на ее месте 

оказалась Варвара. Бывший студент и бывшая курсистка, теперь юрист и врач, 

герои-разночинцы, кажется, очень подходят друг другу, близки духовно и мен-

тально.  

Как уже было отмечено, Чехов не использует «терминологические» мар-

керы в дифференциации социального происхождения героев, однако учитывает 

эту характеристику. Поэтапность работы над текстом обнаруживает, что писа-

тель последовательно «разводил» дворян и разночинцев. Именно этим и можно 

объяснить «упрощение» фамилии персонажа-рассказчика: не Подгорский (на 

«дворянский» лад), а Подгорин. Признак возможной состоятельности и респек-

табельности Подгорина – «кабинет» – в корректорской правке снижается до 

«комнаты» [С Х, 251]. И, наоборот, фамилия владельцев усадьбы – из маркиро-

ванных «горбом» или «горбылем» Горбылиных – превращается в нейтральную 

светскую Лосевы (как, например, Оленины). Выявлению внутренней близости 

героев посвящена и внесенная на заключительном этапе работы сцена с чте-

нием Варварой стихотворения Некрасова «Железная дорога».  

Как известно, образ железной дороги достаточно частотен в прозе и дра-

матургии Чехова. Он встречается в «Дуэли» (1891), «Жене» (1892), «Убийстве» 

(1895), «Моей жизни» (1896), «На подводе» (1897), в «Даме с собачкой» (1899), 

«Вишневом саде» (1903), «Невесте» (1903) и др. Семантический комплекс мо-

тива-концепта емок и включает в себя представление о движении времени,  

о прогрессе, о жизни современного человека и его устремленности к новому.  

И хотя образ-концепт «железная дорога», как правило, у Чехова не оказывает ре-

шающего влияния на развертывание фабульных событий повествования, тем не 

менее он формирует важный антураж (декорационный background) – как от-

дельной сцены, так и рассказа или драмы в целом. В рассказе «У знакомых» об-

разным заместителем реальной железной дороги, проходящей неподалеку от 

усадьбы Лосевых, становится стихотворение Некрасова с таким названием.  

Уже отмечалось выше, что исследователи полагают, что поводом к вклю-

чению «Железной дороги» в текст рассказа послужила памятная дата – 20-летие 

со дня смерти поэта. В целом можно согласиться с подобным предположением. 

Однако, на наш взгляд, помимо этого можно обозначить целый комплекс иных 

причин, первая из которых – датировка событий и своеобразная «индикация» 

персонажей. Знание стихов Некрасова и любовь к ним эксплицирует принадлеж-

ность курсистки Вари и студента Михаила к поколению «новых людей», разно-

чинцев-демократов, сформированных пропагандистской поэзией заступника 

русского народа, выразителя народных чаяний поэта Некрасова. Указанный ас-

пект актуализирует, с одной стороны, взаимную близость героев, приверженцев 
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революционной поэзии шестидесятых, с другой – акцентирует их несхожесть  

с хозяевами разоряющегося поместья. Даже речестилевая характеристика ге-

роев-демократов показательно иная. На фоне риторики Татьяны обращают на 

себя внимание отрывистость и лаконизм фраз Варвары: «Выручайте, Миша, вы-

ручайте, – сказала Варя, закуривая. – Вы всегда были умницей. Вы мало жили, 

еще ничего не испытали в жизни, но у вас на плечах хорошая голова... Вы помо-

жете Тане, я знаю» [С Х, 12]. В ритмически рубленной и твердой речи Вари (как 

и в поэзии Некрасова) звучат отголоски народной речи – пословицы и пого-

ворки. Так, обращаясь к Подгорину как к адвокату, героиня именует его «крюч-

ком» [С Х, 11]. Современному читателю вряд ли знакомо подобное сравнение, но 

это редуцированная народная максима: «В земле черви, в воде черти, в лесу 

сучки, в суде крючки – куда уйти?» [Михельсон 2008]. Тем самым характеристика 

Варвары дополняется – она курсистка, «докторша», народник, демократ. 

С помощью строк Некрасова Чехов реализует тот подход, о котором писал 

Я. С. Мерперту 29 октября 1898 г. из Ялты: «…вот эти имена – Белинский, Пуш-

кин, Некрасов, по-моему, более выразительны, как даты, чем цифры, которые 

обыкновенно туго воспринимаются вниманием слушателя и остаются немыми…» 

[П VII, 315]. В рассказе «У знакомых» имя (и стихотворение) Некрасова становится 

именно такой «бесцифровой» датой, указанием на период шестидесятых годов 

как на историческую ретроспективу Вари и Подгорина. 

Транспонирование стихов Некрасова в текст позволило Чехову обеспечить 

и соразмерность образно-сюжетной системы рассказа, весомость и идейную со-

отнесенность персонажей. Без сцены чтения «Железной дороги» композицион-

ная выверенность рассказа была бы слабее. В исходном – конститутивном – про-

тивостоянии прошлого и настоящего (старого и нового), как видно из текста,  

в «дворянской» линии была отчетливо акцентирована фабульная респектива, вы-

делены особенности личности и характера Сергея Сергеича, Татьяне дано было 

право емко и многословно высказать собственные переживания, даже портрет хо-

зяина усадьбы был весом и выразителен. Тогда как пласт нового («разночинного» 

сегодня) был значительно локальнее – представление о новом и настоящем ис-

черпывалось (без эпизода со стихами) исключительно воззваниями Подгорина  

и его инвективами в адрес Сергея Сергеича. Введение в текст сцены с декламацией 

некрасовских строк «уравновешивает» композиционную структуру и позволяет 

наряду с группой героев-хозяев выделить равноценную пару героев-гостей, как 

показывает текст, других в сравнении с владельцами поместья.  

Поводом к декламации стихов Некрасова, введенным в текст в ходе ра-

боты над корректурой, послужили увиденные гуляющими зеленые и красные 

огни, что зажглись «по линии железной дороги там и сям» [С Х,13]. «Варя оста-

новилась и, глядя на эти огни, стала читать: “Прямо дороженька: насыпи узкие, 

/ Столбики, рельсы, мосты, / А по бокам-то всё косточки русские... / Сколько их!..” 

http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/spa/spa-331-.htm#%D0%A3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%85.%D0%A1%D1%82%D1%80_13
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– Как дальше? Ах, боже мой, забыла всё! “Мы надрывались под зноем, под холо-

дом, / С вечно согнутой спиной...” Она читала великолепным грудным голосом,  

с чувством, на лице у нее загорелся живой румянец, и на глазах показались 

слезы. Это была прежняя Варя, Варя-курсистка…» [C Х, 13]. 

Эпизод организован так, что предикативное «забыла» Варвары преодо-

левается и нейтрализуется «вдруг вспомнил» Михаила, эксплицируя «родство 

душ» героев: «Подгорин вдруг вспомнил, – как-то случайно уцелело у него в па-

мяти со студенчества, – и прочел тихо, вполголоса: “Вынес достаточно русский 

народ, / Вынес и эту дорогу железную, – / Вынесет всё – и широкую, ясную / Гру-

дью дорогу проложит себе...”» [С Х, 13]. Строки «Железной дороги», декламируе-

мые Варварой, всколыхнули героя-рассказчика и, «слушая ее, Подгорин думал  

о прошлом и вспоминал, что и сам он, когда был студентом, знал наизусть много 

хороших стихов и любил читать их» [С Х, 13]. 

Может показаться, что стихи Некрасова – маркер нового, сегодняшнего, 

прогрессивного и ожидаемого. Однако в сцене со стихами настойчиво повторя-

ется семантически значимый глагол «забыла» («Ах, боже мой, забыла всё!»; «Эх, 

забыла» [С Х, 13]; позже он повторится в речи героини еще раз – «Всё забыла»  

[С Х, 16]; будет акцентирован в словах повествователя: «дальше Варя не пом-

нила…» [С Х, 13]), что в совокупности формирует мотив забвения и становится 

сигналом оксюморонного «прошедшего нового», оставшейся позади молодости 

(«нет уже молодости» [С Х, 8]) и наступления поры неких итогов. Неслучайно по-

следние строки некрасовского стихотворения – «Жаль только…» – удваиваются 

(даже утраиваются) в репликах героев и из сферы поэзии переносятся в плос-

кость прозы. Варя подхватывает чтение Подгорина, но переводит стихотворные 

строки в статус размышления-суждения о себе (о нас, о них). «Жаль только, – пе-

ребила его Варя, вспомнив, – жаль только, жить в эту пору прекрасную уже не 

придется ни мне, ни тебе!» [С Х, 13]. Формат графической – линеарной – визуа-

лизации «цитаты», обстоятельственно-наречная форма «уже» (вместо некрасов-

ского «уж») не соответствуют ритмике стихотворения, трансформируют возвы-

шенный строй поэтической тональности и превращаются в часть прямого диа-

логического высказывания героини. Завершающий сцену жест Варвары Пав-

ловны – похлопывание по плечу Подгорина [С Х, 18] – довершает ситуацию пе-

реключения эмоционального регистра, подобно тому, как чуть позже фраза «За-

крыли рояль» [С Х, 18] выделит аспективный ракурс безвозвратности и невоз-

вратимости утрат, произошедших с героями.  

Итак, с введением сцены чтения стихов Некрасова уравновешивается 

композиционная структура рассказа, обеспечивается уравнивание соположения 

в рассказе героев из различных социальных слоев. Более того, по мере погруже-

ния в художественную атмосферу рассказа становится ясно, что Чехов не абсо-
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лютизирует ранее акцентированную оппозицию прошлого и настоящего. Ско-

рее наоборот. Очень по-чеховски он снимает противопоставление (тогда ↔ те-

перь) и замещает его сопоставлением (тогда // теперь или тогда = теперь). Ка-

завшаяся конститутивной антитеза «уже» и «еще», «когда-то» и «сейчас» Чехо-

вым нейтрализуется, граница между оппозитивами стирается. Герои и про-

шлого, и настоящего – Лосевы и Пригорин/Варя – оказываются погруженными 

в тогда больше, чем в сейчас. Неслучайно замечание повествователя о герое-рас-

сказчике: «Настоящее было ему мало знакомо, непонятно и чуждо» [С Х, 7] – мо-

жет быть спроецировано на всех героев рассказа. Итак, как показывает текст 

рассказа «У знакомых», Некрасов для Чехова (и его героев) оказывается вырази-

тельным коррелятом прошедших демократических шестидесятых – не настоя-

щего, не сегодняшнего, не «нового». Другое дело, что для Чехова концептуально 

вопрос о новом – вопрос весьма сложный и далеко не однозначный. 

В этом плане нуждается в уточнении мысль исследователей о том, что 

сферы восприятия автора и героя практически совпадают, почти накладыва-

ются друг на друга, внутренняя речь персонажа и активно эксплуатируемый 

прием несобственно-прямой речи как будто свидетельствуют о родстве позиции 

автора-повествователя и героя-рассказчика [см.: Кубасов 2013]. Однако, как не-

редко бывает у Чехова, подобное впечатление – только видимость. Несовпаде-

ние зоны голоса героя и автора (разведение их) обнаруживается в рукописях  

и усиливается в ходе корректурной правки. Всего одно-два слова, кооптирован-

ные в текст (г. о. в речи Подгорина), позволяют заметить, что Чехов сознательно 

и последовательно дифференцировал позицию героя-рассказчика и позицию ге-

роя-повествователя, усиливал в суждениях персонажа намеренную субъектив-

ность, эмоциональность и личностную оценочность. Доминирующая форма 

субъективной наррации – от первого лица – очень осторожно и корректно объ-

ективируется точкой зрения невидимого автора, повествовательной формой от 

третьего лица – и их позиции не совпадают.  

Подобная – нечеткая – аксиология, слабо контурированная система пер-

сонажей свидетельствуют о «проходном» («подготовительном») характере рас-

сказа, о рассредоточенности (еще) раздумий автора и его несфокусированности 

в отношении к главному вопросу, который позже окажется в эпицентре «Вишне-

вого сада» – вопрос о судьбе России, с ее разоряющимися «гнездами», беспомощ-

ными хозяевами и несчастными гостями. Однако подступы к универсализации 

намечающихся проблем явно просматриваются в тексте «У знакомых». 

В русле этих рассуждений напомним, что первоначально рассказ должен 

был называться «Крик». Возникает вопрос: в чем смысл изменения названия? как 

в результате переименования смещаются смысловые акценты и общая идея рас-

сказа? Ответ: принципиально. Как видно из «Записных книжек» и сохранившейся 

корректуры, текст рассказа не подвергался радикальным правкам, последние 
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были связаны прежде всего с нарративными стратегиями автора (повествова-

теля и рассказчика). Однако смена названия принципиально трансформировала 

перспективу восприятия событий, точку отсчета, фокус, на который должен был 

ориентироваться реципиент. Если внимательно приглядеться к тексту рассказа 

«У знакомых», то становится очевидным, что мотив крика, который должен был 

выйти на титульную позицию, связан с образами хозяев поместья Кузьминки. 

Это горькие реплики и драматичные монологи Татьяны Алексеевны, кричащей 

о погибели родовой усадьбы, дома, семьи, самого существования. В ответ на соб-

ственные размышления о потере Кузьминок Татьяна с болью выкрикивает-вос-

клицает: «Без Кузьминок я не могу. И не могу, и не хочу. Не хочу! – крикнула она 

и топнула ногой» [С Х, 11]. Или еще: «Как вы можете это говорить! – крикнула 

Татьяна; теперь она казалась очень красивой и сильной, <…> была готова бро-

ситься на врага, который захотел бы отнять у нее мужа, детей и гнездо…» [С Х, 

11]. Черновики не показывают этого, но крик мог звучать в тесте рассказа  

и в других задуманных и не вошедших в окончательную редакцию фрагментах. 

На этом основании можно предположить, что «рабочее» название рас-

сказа – «Крик» – скорее всего было связано с криком о помощи хозяев «дворян-

ского гнезда», с криком боли и терзающей их потери. Точка зрения повествова-

теля и его аксиологическая позиция тем самым были ориентированы на Тать-

яну и ее «гнездо». Неслучайно в «Записных книжках» Чехова значится, что глав-

ной героиней рассказа должен был быть женский персонаж.  

Смена названия «Крик» на «У знакомых» кардинально меняла аспектив-

ный ракурс восприятия изображаемого. Теперь в центре нарративной системы 

оказывался голос героя-рассказчика, друга семьи, адвоката, в гостях «у знако-

мых» наблюдающего за происходящим в усадьбе и смотрящего «со стороны». 

При такой диспозиции «крик» героини теперь не воспринимается непосред-

ственно, но достигает реципиента-читателя словно через мембрану (фильтр) 

восприятия Подгорина, чьи мысли и впечатления точно «приглушают» крик хо-

зяйки «дворянского гнезда». Новое название сдвигает на задний план драматич-

ную судьбу поместья и его владельцев, но выдвигает на передний рефлексию  

и оценочность изображаемого «человеком со стороны» – теперь его голос звучит 

отчетливее, он солирует. И хотя в рассказе это голос друга, тем не менее его по-

зиция иная – «чужая» по степени сопричастности драматическим обстоятель-

ствам и по осмыслению их генетики. 

Как уже отмечалось, герой Подгорин – демократ-разночинец. Он другой, 

хотя как старинного друга семьи и его беспокоит (до определенной меры) 

судьба поместья (Лосевых). Неслучайно как сквозной, пронизывающий текст 

мотив звучит вопрос: что делать? В пределах небольшого рассказа вопросно-ри-

торическая фигура «что делать?» повторена как минимум пять раз («Научите, 

бога ради, что нам делать?» [С Х, с. 12] и др.), в форме ответа («напр., «ничего 
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нельзя сделать» [С Х, 11]) – еще несколько раз. Очевидно, что для тонкого стили-

ста Чехова столь обильное присутствие маркированного оборота не случайно. 

Многократность повторения одной и той же идеологемы («что делать», «что нам 

делать»), с одной стороны, несомненно, указывает на безвыходность положения 

героев-дворян и желание преодолеть гибельность ситуации, с другой – пробуж-

дает ассоциацию с романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?», с образами ге-

роев-шестидесятников. Отлитературный мотив «Что делать?» формирует ин-

ституализирующую ауру героев рассказа. (A propos: вполне вероятно, что и ме-

дицинское образование героини, и даже ее имя были навеяны (в т. ч. и) ассоциа-

циями с романом «Что делать?», сюжетными нитями судеб героев-медиков Ло-

пухова и Кирсанова, образом «новой» героини Веры Павловны). Однако только 

«идентификацией» героев мотив не исчерпывается – он выражает смятение во 

внутреннем мире героев и потому в ходе корректурной правки подвергается Че-

ховым универсализации: от вопроса Чернышевского «Что делать?» писатель вы-

ходит на уровень вопроса Шекспира: «Всё ли благополучно в Датском королев-

стве?» [С Х, 11]. Причем семантико-смысловая значимость вопроса сокрыта не  

в самой приведенной цитате, а в интертекстуальном фоне – в гамлетовском ре-

френе «Быть или не быть?»: «Смиряться под ударами судьбы иль надо оказать 

сопротивленье?» (перевод Б. Пастернака). И далее поднимается до сакрально-

бытийной – экзистенциальной – риторики: «кто вы и что вы…» [С Х, 20]. 

В качестве итога приведенным наблюдениям следует вернуться к сопо-

ставлению рассказа «У знакомых» и комедии «Вишневый сад». Как видно, сю-

жетные коллизии и мотивные ряды, выстраивающие нити взаимодействия 

между произведениями, носят очень «предварительный» характер и слишком 

далеки от той емкой философской проблематики, к осмыслению которой Чехов 

обратится впоследствии. Экзистенциальная триада (прошлое → настоящее → бу-

дущее) пока еще не контурируется в тексте и соположение темпоральных про-

странств реализуется упрощенно, через оппозиционный дуализм (тогда ↔ те-

перь). Маркеры социальной дифференции (дворяне – разночинцы – люди из 

народа в их отношении к будущему России) в рамках рассказа ограничиваются 

приметами либерального идеализма (сильно иронизированного) и «туманного» 

демократизма (с его абстракциями о некой «новой жизни»). Образ Надежды сю-

жетно остается вне пределов персонажной градации – семантически значимый 

антропоним (Надежда = надежда) многократно обыгрывается в тексте рассказа, 

но акциональная позиция героини фабульно не прописана, героиня фактически 

выпадает из системы идейно кодируемых персонажей. 

В рассказе «У знакомых» обобщенные универсалии «Вишневого сада» 

еще не выкристаллизованы, философская многослойность еще не достигнута  

и локализована полем психологизации, вниманием к внутреннему миру одного 

из героев – персонажа-рассказчика. Диалектика мировосприятия еще только 
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формируется – двойственность поведения центрального персонажа, его лич-

ностная противоречивость и двусоставность (о Подгорине: «В нем было два че-

ловека» [С Х, 12]) обозначают поиски художника в этом направлении, но не поз-

воляют выйти на уровень глобального обобщения. Однако, еще только нащупы-

вая перспективу художественного осмысления судеб былых «дворянских 

гнезд», Чехов уже на уровне рассказовой наррации указывает на связь персона-

жей с чем-то большим, чем просто усадьба, дом, сад – в рамках хронотопа даже 

малой жанровой формы этим «чем-то» оказывается жизнь, человеческое суще-

ствование, бытие. 

В целом рассказ «У знакомых» достаточно неопределенен, раздифферен-

цирован и даже аморфен, потому и критикой, и самим автором был оценен как 

довольно слабый [см.: П ХII, 166] (неслучайно в собрание сочинений А. Ф. Маркса 

текст не вошел [П Х, 46]). Между тем отдельные аспекты рассказового микро-

косма позволяют заглянуть в мастерскую художника, обозначить перспективы 

художнических поисков, в конечном итоге приведших к «Трем сестрам» и «Виш-

невому саду» (и др.). 

 
Примечания 

 

1. Как известно, вторая половина ХIХ века стала эпохой «пробуждения» декабристских 

идей и их имен, что было связано с государственными указами о разрешение ссыльным 

вернуться в центральную Россию, с появившимися в этот период мемуарами (запис-

ками) бывших ссыльных и их жен (А. Е. Розен, И. И. Горбачевский, Н. И. Лорер, М. А. Бес-

тужев, М. Н. Волконская и др.), ходивших первоначально в списках, позже опубликован-

ных. 
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АВТОРСКИЕ ЦИТАТЫ В ПЬЕСЕ А. П. ЧЕХОВА «ЧАЙКА» 
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Аннотация: Творчеству Чехова свойственны повторения определенных идей, образов, 

ситуаций, вариации их на протяжении ряда лет, а то и десятилетий. Однако повторение 

в той же словесной форме – в виде точных цитат, для него не характерно. Тем заметней 

среди его сочинений выделяется «Чайка», в текст которой Чехов трижды включает точ-

ные цитаты из своих предыдущих произведений. Анализ приема автоцитирования про-

изведен на примере таких сочинений Чехова как «Волк», «Драма на охоте», «Соседи».  

В разновременных произведениях Чехова одни и те же цитаты оказываются особо при-

метными вехами, отмечающими пройденный писателем путь, раскрывающими диалек-

тику его творческого процесса. 

 

Ключевые слова: Чехов, «Чайка», авторские цитаты, художественный прием, романти-

ческий стиль. 

 
AUTHOR’S QUOTATIONS IN A. P. CHEKHOV’S PLAY THE SEAGULL  

 
Alla Golovacheva 

Russia, Moscow 

e-mail: alla.golovacheva@list.ru 

 
Abstract: Chekhov’s work is characterized by the repetition of certain ideas, images, situations, 

their variations over a number of years, or even decades. However, repetition in exactly the 

same wording – in the form of exact quotations – is not typical for him. In this respect the most 

noticeable among his works is The Seagull, in the text of which Chekhov inserts three exact quo-

tations from his previous works. Chekhov’s The Wolf, Neighbours and Drama During a Hunt are 

used as the material for the analysis of self-quoting device. In Chekhov’s works written at dif-

ferent time, the same quotations turn out to be particularly noticeable milestones, marking the 

path the writer has traveled, revealing the dialectics of his creative process.  

 

Keywords: A. P. Chekhov, The Seagull, author’s quotations, artistic device, romantic style. 

 

Творчеству Чехова свойственны повторения определенных идей, обра-

зов, ситуаций, вариации их на протяжении ряда лет, а то и десятилетий. Однако 

повторение в той же словесной форме – в виде точных цитат, то есть автоцити-

рование, для него не характерно. Тем заметней среди его сочинений выделяется 
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«Чайка», в текст которой Чехов трижды включает точные цитаты из своих 

предыдущих произведений. 

К одной из них многократно обращались не только филологи-чеховеды, 

но и психологи, искусствоведы, все, кто находил здесь убедительный пример но-

вого способа художественного мышления и новаторского приема в искусстве. 

Впервые этот пример встречается в рассказе Чехова «Волк», опубликованном  

в марте 1886 года. В этом рассказе картина летней лунной ночи создана следую-

щими деталями: «На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; 

на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки. Два колеса 

мельницы, наполовину спрятавшись в тени широкой ивы, глядели сердито, 

уныло…» [С. V, 41]. 

Не далее чем через два месяца сам автор предъявил этот пример в каче-

стве образца словесной пейзажной живописи в письме к старшему брату-писа-

телю Александру: «По моему мнению, описания природы должны быть весьма 

кратки и иметь характер à propos. Общие места вроде: “Заходящее солнце, купа-

ясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом” и проч. “Ласточки, 

летая над поверхностью воды, весело чирикали” – такие общие места надо бро-

сить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их 

таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина. 

Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной 

плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покати-

лась шаром черная тень собаки или волка и т. д.» [П. I, 242]. 

В «Чайке» этот пример использован как образец описания из сочинений 

Тригорина: «У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет 

тень от мельничного колеса – вот и лунная ночь готова…» Рядом дан для срав-

нения пейзажный набросок Треплева, где картина лунного вечера создается та-

кими деталями, как «и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие 

звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе…» [C. XIII, 55]. 

«Это мучительно», – произносит Треплев, признавая свое художествен-

ное несовершенство. 

В отличие от тригоринского, треплевский отрывок не рассматривался 

как авторская цитата, между тем часть его заимствована Чеховым из своего же 

собственного произведения, а именно – из раннего многостилевого романа 

«Драма на охоте» (1884). 

В «Драме на охоте» описан вечер после грозы: после раскатов грома, по-

рывов ветра «природа получала обратно свой мир… 

И это мир чудился в тихом ароматном воздухе, полном неги и соловьиных 

мелодий, в молчании спящего сада, в ласкающем свете поднимающейся луны…» 

[C. III, 275]. 
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В наброске Треплева воссозданы не просто характерные приметы описа-

ния такого рода, но и дословные повторения: упоминание о «тихом ароматном 

воздухе», наполненном мелодичными звуками. 

Две картины лунного вечера в «Чайке», таким образом, указывают на ди-

станцию не только между Треплевым и Тригориным, что очевидно, но и между 

Антошей Чехонте (этим псевдонимом была подписана «Драма на охоте») и Ан-

тоном Чеховым. Писатель преодолел эту дистанцию за два года, прошедшие от 

«Драмы на охоте» до рассказа «Волк». Одновременно была преодолена и другая 

дистанция: между Чеховым и одним из самых его знаменитых литературных 

предшественников – И. С. Тургеневым. 

И описание в «Драме на охоте», и отрывок из сочинения Треплева выпол-

нены в одной и той же характерной тургеневской манере. В произведениях Тур-

генева в ночных и вечерних пейзажах упоминает о трепещущем или тихо мерца-

ющем свете звезд, о «сладостных» звуках мелодий, разливающихся в мягком, ду-

шистом воздухе: 

«Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв 

мерцая, по направлению Млечного пути…» («Бежин луг») [Тургенев 1979: 100]. 

«…небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бес-

численными, но чуть видными звездами» («Певцы») [Тургенев 1979: 224]. 

«Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет 

резедой и липой…» («Как хороши, как свежи были розы…») [Тургенев 1982: 

168]. 

«Воздух струится мягко и легко» (Призраки») [Тургенев 1981: 213]. 

«Медлительные звуки виолончели долетели до них из дому <…> медом 

разливалась по воздуху сладостная мелодия» («Отцы и дети») [Тургенев 

1981: 43]. 

«Душистая мгла лежала мягкой пеленою над садом <…> Звезды тихо 

теплились. Летняя ночь и нежилась и нежила» («Рудин») [Тургенев 1980: 228]. 

Если А. Чехонте еще ученически следует за Тургеневым, то Чехов уже со-

стязается с ним, демонстрирует свой прием, отвечающий современным запросам 

литературы. «Описания природы хороши, – отзовется он о Тургеневе в 1893 

году, – но… чувствую, что мы уже отвыкаем от описаний такого рода и что нужно 

что-то другое» [П. V, 175]. Ко времени работы над «Чайкой» ее автор не только 

овладел умением «картинного» описания в собственной прозе, но и превратил 

его в образец «новых форм» в искусстве. Для этого нужно было вернуться не 

только к уже опробованному образу – блеску осколка стекла в сочетании с тенью 

в пространстве лунного света, но и к одному из своих же подражательных опи-

саний, нужно было спародировать его, чтобы в сопоставлении-противопостав-

лении усилить действенность нового художественного приема. 
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За четыре года до «Чайки» Чеховым была написана «маленькая любовная 

история» [П. V, 72] «Соседи», фраза из которой также вошла в пьесу как цитата. 

В новом тексте она получила особый смысл и особую роль. В III действии Нина 

Заречная, влюбленная в Тригорина, перед разлукой дарит ему медальон, внутри 

которого указаны цифры страницы и строк из книги Тригорина. За ними скры-

ваются следующие слова: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то 

приди и возьми ее» [C. XIII, 40]. Вл. И. Немирович-Данченко дал такое истолкова-

ние этому скрытому обращению Нины к Тригорину: «Эта фраза из повести са-

мого же Чехова, и дышит она самоотверженностью и простотой, свойственной 

чеховским девушкам» [Немирович-Данченко 1954: 411]. В «Соседях», однако, ее 

произносит не простая и самоотверженная девушка, а немолодой невезучий по-

мещик Власич, туповатый и нелепо-восторженный человек. К тому же произно-

сит в такой ситуации, которая значительно обесценивает этот возвышенный 

призыв.  

В чеховской повести рассказывается, как помещик Ивашин, оскорблен-

ный неожиданным уходом сестры-девушки к женатому соседу Власичу, приехал 

к нему, чтобы высказать негодование и отомстить за семейный позор. Власич 

же, увидав Ивашина, убежден, что его приезд – проявление дружеского сочув-

ствия и поддержки. Нерешительный, не способный ни простить сестру и соседа, 

ни исполнить первоначального намерения, Ивашин томится в их доме, тяго-

тится бессмысленным разговором. И это ему, малодушному и попавшему в не-

ловкое положение человеку, Власич взволнованно говорит: «Ты великодушней-

ший, благороднейший человек. Я тебе бесконечно благодарен. Если тебе когда-

нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее» [C. VIII, 60]. Весь этот эпи-

зод окрашен внутренней иронией автора, – «этой особой, выраженной не в от-

дельных словах и фразах, а в контексте всего произведения» [Полоцкая 1969: 

441] чеховской иронией, порожденной несоответствием положения и фразы. 

В «Чайке», повторяя свою цитату, Чехов по существу, возвращает зрите-

лей к той ситуации, в которой уже звучало: «Если тебе когда-нибудь понадо-

бится моя жизнь…» По сравнению с повестью, здесь разговору об иронии как 

будто препятствует искреннее переживание момента Тригориным: «Отчего  

в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болез-

ненно сжалось?» [C. XIII, 41]. Вырванные из контекста, эти слова действительно 

могут восприниматься как призыв чистой души, символ веры в своего избран-

ника и готовности принести ему жертву. И все-таки жестокая ирония жизни при-

сутствует и здесь. Нина готова отдать жизнь человеку, который совершенно не 

нуждается в ее жертве и которому, напротив, жертва доставит только излишнее 

беспокойство; чистая душа посылает свой призыв тому, кто оказывается неспо-

собен откликнуться на него.  
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Скрытая ирония эпизода с дарением медальона усилена тем обстоятель-

ством, что у Нины Заречной, как у Власича, «призыв чистой души» сопровожда-

ется изрядной дозой провинциальной экзальтации. В ранней пьесе «Безотцов-

щина» близкая ситуация, сложившаяся в отношениях Софьи Войницкой и Пла-

тонова, несла в себе элемент пародийности, особенно явственно выраженный  

в письме героини к ее избраннику: «Я делаю первый шаг. Иди, сделаем его вме-

сте. Я воскресаю. Иди и бери. Твоя» [C. XI, 115]. Ситуация Нины смягчена сенти-

ментальностью в тургеневском духе: сама идея общения через книжные стра-

ницы навеяна литературными образцами, из которых не последнее место при-

надлежит Тургеневу: «…возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те 

страницы, те строки, те слова, от которых, бывало, – помнишь? – у нас обоих ра-

зом выступали сладкие и безмолвные слезы. Прочти, закрой глаза и протяни мне 

руку. <…> И образ мой предстанет тебе…» («Когда меня не будет…») [Тургенев 

1982: 182]. 

Формально Чехов передал авторство своей цитаты Тригорину, но в «Чайке» 

это обстоятельство забывается. Читая лаконичное описание лунной ночи, мы 

верим: мастерство Тригорина могло достичь такой высоты, что в писательском 

деле он в какой-то момент сравнялся со своим создателем. Но слова «Если тебе 

когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее», вычитанные из 

тригоринской книги, крепко-накрепко привязаны к Нине, и только к ней. В том 

эпизоде «Чайки», где они произносятся, только Нина может считаться их авто-

ром: не случайно Тригорин дважды произносит нарушившую его покой фразу, 

как будто впервые слышит ее, пытается вникнуть в ее смысл. И не случайно он 

потом произносит: «Отчего в этом призыве послышалась мне печаль?..» – тем са-

мым снимая с себя авторство и передавая Нине. Несостоятельность Тригорина 

как автора таких слов подтверждается всем следующих ходом событий. 

Стилистически фраза «Соседей» выпадает из чеховской пьесы, где изоб-

ражена «жизнь обыденная, все доступная», по впечатлению современников – 

«до того доступная и близкая нам, что подчас забываешь, что сидишь в театре,  

и способен сам принять участие в происходящей пред тобой беседе» [Кони 1969: 

136]. Это не бытовой, а романтический язык, которым приличнее изъясняться 

на театральных подмостках или на страницах приключенческих романов. 

Например, в романтической пьесе В. Гюго «Эрнани» драматический финал обу-

словлен клятвой Эрнани отдать свою жизнь по первому требованию герцога де 

Сильвы. Герцог де Сильва ревнив, жесток и коварен, но однажды он спас жизнь 

Эрнани – благородного разбойника, бунтаря и изгнанника, преследуемого ис-

панским королем дон Карлосом. Соперничая с Эрнани в любви к прекрасной до-

нье Соль, де Сильва посылает требование отдать свою жизнь в день свадьбы Эр-

нани с его возлюбленной. Этот призыв имеет трагические последствия: Эрнани 

и донья Соль принимают яд, де Сильва тоже кончает с собой. Столь же сильные 
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чувства проявляют коронованные особы в романах А. Дюма. В романе «Виконт 

де Бражелон» король Англии обращается к своему французскому собрату в си-

туации, где решаются судьбы нескольких государств:  

«– О! – вскричал Карл. – Вы благородный друг, высокая душа. Вы спасаете 

меня, брат мой. Если вам понадобится жизнь, которую вы теперь возвращаете 

мне, можете взять ее!» [Дюма 1978: 68]. 

Сложность чеховской автоцитаты, однако, в том, что в «Чайке» она не 

остается со знаком дюмасовщины и тому подобного изжитого романтизма.  

В контексте финала пьесы, накануне самоубийства Треплева, слова эти приобре-

тают высокий трагедийный смысл. Когда Нина в последний раз приходит  

к Треплеву (как будто за его жизнью – во всяком случае, он «понадобился» ей, 

если она пришла после двухлетней разлуки), он кончает с собой, словно действи-

тельно ей отдает свою жизнь, – хотя жизнь Треплева так же не нужна Нине, как 

жизнь Нины не нужна Тригорину, а жизнь Власича – Ивашину. Готовность от-

дать свою жизнь и призыв, остающийся без ответа, носят в себе не только Нина 

и Треплев, но и Маша Шамраева, и – с более приглушенным драматическим нака-

лом – другие герои пьесы: Медведенко, Полина Андреевна. 

А. Ф. Кони, один из первых и наиболее чутких зрителей «Чайки», увидел 

в пьесе «произведение, выходящее из ряда <…> по вдумчивой наблюдательно-

сти над житейскими положениями, над жизнью с ее трагическими союзами…» 

[Кони 1969: 136]. Мысль о трагичности тех союзов, в какие пытаются – и никак 

не могут вступить чеховские герои, воплощается в «Чайке» не в традиционном 

сценическом монологе, не в резонерских речах персонажей. Она может таиться 

в подтексте одной авторской цитаты и открыться в значительной степени при 

условии, что известен ее первоначальный контекст. Цитата из «Соседей» не 

утратила в пьесе первоначального смысла, но, сохранив его, обогатилась новым 

значением. Ее психологический подтекст значительно вырос, благодаря чему 

цитата смогла стать философским обобщением судеб и взаимоотношений почти 

всех персонажей «Чайки». 

Присутствие в тексте пьесы цитат из написанных ранее чеховских сочи-

нений дает основание полагать, то «Чайку» в еще большей степени, чем принято 

думать, следует воспринимать как автобиографическое произведение. Нетипич-

ность для творчества Чехова в целом приема автоцитирования не уменьшает,  

а напротив, усиливает значение и важность его использования, подчеркивает 

особенность «Чайки» в ряду чеховских пьес. Авторские цитаты, как никакой дру-

гой автобиографический материал, позволяют проникнуть в одно существенное 

обстоятельство, относящееся к творческой истории этой «самой парадоксаль-

ной пьесы Чехова» [Паперный 1982: 125]. В пьесе, которую на протяжении всего 

времени ее исследования называют «боевым эстетическим и литературным ма-
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нифестом» [Бердников 1972: 110] драматурга, «своеобразной пьесой-деклара-

цией» [Коварский 1971: 187] новых форм, – декларация новых форм вырастает 

из полемики автора с самим собой, каким он был еще не так давно, осуществля-

ется на материале глубоко личном, таком, который, как правило, далек от какой 

бы то ни было декларативности. В разновременных произведениях Чехова одни 

и те же цитаты оказываются особо приметными вехами, отмечающими пройден-

ный писателем путь, раскрывающими диалектику его творческого процесса. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема отражения педагогических идей В. В. Роза-

нова в творчестве А. П. Чехова 1890-х годов. Розановская критика педагогических 

инноваций ХІХ века остается актуальной вплоть до наших дней. Антигуманная суть роли 

учителя в эпоху массового образования и влияние профессии на личность педагога – 

общие темы В. В. Розанова и А. П. Чехова. 

 

Kлючевые слова: педагогический дискурс эпохи, творчество А. П. Чехова 1890-х годов. 

 
THE PEDAGOGICAL IDEAS OF V. V. ROZANOV  

AND THE TYPES OF PEDAGOGISTS IN A. P. CHEKHOV’S WORKS 

 

Abstract: The article examines the problem of reflecting of the pedagogical ideas of V. V. Roza-

nov in A. P. Chekhov’s writing in 1890s. V. V. Rozanov’s criticism towards Europian pedagogical 

innovations of the 19th century is actual even nowadays. The antihuman character of teacher’s 

role in the time of the mass education and influence of teacher’s profession on his personality 

are the common themes of V. V. Rozanov and A. P. Chekhov. 

Keywords: pedagogical discourse of the time, A. P. Chekhov’s writing in 1890s.  

 

 

Фундаментально вопрос о творческих взаимоотношениях А. П. Чехова 

(1860 – 1904) и В. В. Розанова (1856 – 1919) был поставлен лишь в самом конце 

ХХ века одновременно в немецком и российском литературоведении [Sergl, Ка-

таев], и нельзя сказать, чтобы в дальнейшем исследователи часто обращались  

к данному вопросу. Можно назвать лишь несколько публикаций, специально по-

священных тому или иному аспекту творческих связей Чехова и Розанова [Пере-

байлова, Кашина, Стрельцова]. 

А между тем хорошо известно, что Чехов во второй половине 1890-х годов 

не только с симпатией относился к Розанову-человеку (и пользовался гораздо 

более продолжительной, нежели эта симпатия, взаимностью), но и все 1890-е 
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годы внимательно читал его труды. Не сильно преувеличивая, можно сказать, 

что для автора «Человека в футляре», как для многих интеллигентов его поко-

ления, каждая розановская публикация, начиная с большой статьи «Сумерки 

просвещения», становилась откровением, бросая новый и яркий свет на совре-

менную жизнь.  

Автор статьи, предлагаемой вниманию читателя, видит свою задачу  

в том, чтобы впервые (насколько ему известно), на фоне общественно-педагоги-

ческой ситуации 1890-х годов, проследить связь педагогических идей Розанова 

и некоторых чеховских произведений, написанных в основном в 1890-е годы  

и именно после того, как Розанов опубликовал свои «Сумерки просвещения». 

Еще Л. Я. Гинзбург точно заметила, что «Чехов интересовался не индиви-

дуальными характерами, но состоянием единого эпохального сознания».[Гин-

збург, 72] В последнее же время в чеховедении справедливо уделяется присталь-

ное внимание «речи культурных героев зрелого Чехова», ведь «на гладкой, ухо-

женной поверхности их риторики проглядывают верхушки многих и далеко еще 

не раскрытых полностью культурно-профессиональных дискурсов, передаю-

щих интеллектуальное многоголосие времени». [Смола] Среди таких, далеко 

еще не раскрытых полностью, культурно-профессиональных дискурсов немало-

важным представляется именно в это время быстро обновляющийся, играющий 

немаловажную роль в общественной жизни дискурс педагогический. 

«Сумерки просвещения» Розанов написал, очевидно, в 1892 г., когда ра-

ботал учителем прогимназии г. Белого Смоленской губернии. К тому времени 

его педагогический стаж подходил к десяти годам, за спиной у него уже были 

Брянская прогимназия и Елецкая гимназия. 

За это десятилетие Розанов пережил типичную судьбу провинциального 

педагога, непременные элементы которой – скука и одиночество; казенщина  

и обусловленное ею непреодолимое отчуждение от детей; неразрешимые «ум-

ственные» (они же «вечные») вопросы; бытовые дрязги, браки, разводы и т. п.  

Однако из среды всех (по статистике около 2 тыс.) гимназических учите-

лей, разбросанных по территории Российской империи, между Варшавой и Вла-

дивостоком, Розанова выделяла какая-то ненарочитая перворядность. Речь вот 

о чем. Много среди педагогов было консерваторов, читателей «Русского вест-

ника», почитателей Ф. М. Достоевского и даже (в конце 70-х и начале 80-х) под-

писчиков его «Дневника». Но из них лишь один был женат на бывшей любов-

нице автора «Дневника писателя» Аполлинарии Сусловой (Розанов расстался  

с ней еще в Ельце, но развода она ему так и не дала, что создало ему проблемы 

во втором, и в целом удачном, браке) и дебютировал в прессе (и именно в «Рус-

ском вестнике») исследованием его «Легенды о Великом Инквизиторе».  

С январского номера 1893 г. в «Русском вестнике» печаталась с продол-

жением честная исповедь провинциального педагога В. В. Розанова «Сумерки 
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просвещения». Но поскольку этот педагог был еще и философ (его объемистый 

труд «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строе-

ния науки как цельного знания» увидел свет в 1886 г.), он не удержался от со-

блазна дать некоторые, философски глубочайше обоснованные, советы мини-

стерству народного просвещения – совершенно искренне, без капли сарказма. 

Министр И. Д. Делянов искренности не оценил и сделал издателю «Русского 

вестника» Ф. Н. Бергу официальное внушение, которое тот, впрочем, также офи-

циально и публично, отклонил, и ему за это ничего не было.  

Что же до подчиненного И. Д. Делянову и в общем-то бесправного автора 

статьи, то престарелому министру, известному своей свирепостью, его совет-

ники-садисты присоветовали, в качестве примерного наказания, дать учителю-

бунтарю полный покой, т. е. оставить, без какого-либо дальнейшего служебного 

продвижения, на месте его нынешней службы, а именно в «городе» Белом с насе-

лением 3500 жителей, в 130 верстах от железной дороги, известном на всю Рос-

сию тем, что как-то ночью на его центральной площади волки задрали свинью.  

Однако же статья Розанова в целом понравилась главному идеологу и ду-

ховнику империи, обер-прокурору Святейшего синода К. П. Победоносцеву, о чем 

автору статьи сообщал известный педагог С. А. Рачинский, между прочим добав-

ляя, что обер-прокурор лишь «осуждает причудливость и темноту слога», и де-

лая отсюда вывод о желательности перемен в судьбе Розанова: «Нужно, нужно 

вытащить вас из Белого! Эти недостатки слога очевидно плод вашего полного 

одиночества. Мысли, не находящие никогда случая выразиться устно, не созре-

вают до письменной формы, всем доступной». [Фатеев, с.50] 

Но прежде чем все еще достаточно молодого педагога, философа и публи-

циста В. В. Розанова «вытащили» в столицу, прежде, чем его неожиданные 

мысли, доселе не находившие случая выразиться устно, обрели силу если и не 

очевидных истин, то, по крайней мере, модных парадоксов, активно обсуждае-

мых в петербургских и московских гостиных, – они уже вернулись в ту же самую 

среду провинциальных педагогов в узнанных ими же образах их коллег, пред-

ставленных читателям также входящим в моду молодым беллетристом А. П. Че-

ховым. 

«Сумерки просвещения» Розанова ни разу прямо не упомянуты ни в про-

изведениях Чехова, ни в дошедших до нас его письмах. Тем интереснее наблю-

дать, как резко именно после 1893 г. проблемы учительства, образы учителей 

перемещаются с глубокой периферии тематики и проблематики чеховского 

творчества едва ли не в центр его.  

Тем не менее, прямых доказательств чтения Чеховым статьи Розанова 

мы не видим. Отсюда следующий вопрос: точно ли он, в начале 1890-х годов, чи-

тал тот журнал, где была опубликована эта статья?  
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Вот, например, что пишет Чехов И. Л. Леонтьеву-Щеглову 24 октября 

1892 г. о его новой повести «Около истины»: «Досадно было мне главным обра-

зом, что Ваша повесть попала в «Р<усский> вестник», которого не читают даже 

критики, не говоря уж о публике. Этот журнал считает своих подписчиков сот-

нями». [П, 5, 123] Но поскольку помянутую повесть Чехов прочел, постольку 

можно предположить, что данный журнал все же не находился вне поля его зре-

ния и всё, что его интересовало, он в нем читал. А прочитанное так или иначе 

влияло на его творчество. 

В этом смысле интересна судьба рассказа «Учитель словесности». В ней, 

впрочем, не было бы ничего особенно необычного для писателя, который часто 

начинал «за здравие», а заканчивал «за упокой», если бы не одно «но»: между 

«здравием» и «упокоем» прошло без малого пять лет, и не повествовательных,  

а реальных.  

Субботним вечером 28 ноября 1889 г. десятки тысяч читателей газеты 

«Новое время» (вот уж где подписчиков не сотнями считали!) смогли насла-

диться редким у сердитого молодого автора благостным рассказом о современ-

никах, людях его же круга. Рассказ так и назывался – «Обыватели». Стоит напом-

нить, что негативная коннотация в семантике этого слова появилась уже в со-

ветские времена; в чеховские – ее не было.  

Однако автор как будто не оставлял персонажей этого рассказа в покое, 

все эти четыре с чем-то года он «следил» за ними и, наконец, в «Русских ведомо-

стях» за 10 июля 1894 года сообщил читателям о безрадостном продолжении их 

судеб – в новом газетном фельетоне под названием «Учитель словесности».  

При этом он вовсе не рассчитывал, да и не мог рассчитывать, что обраща-

ется к читателю, помнящему «субботник» пятилетней давности. «Новое время» 

мог читать и извозчик в ожидании седока, и лавочник за прилавком, а у «Русских 

ведомостей» была репутация газеты либеральной, «профессорской». Однако, 

скажем так, автор «Учителя словесности» и не исключал, что читатель оконча-

ния рассказа о судьбе учителя Никитина и его ближайшего окружения знает 

начало. И в том же 1894 г. обе главы рассказа «Учитель словесности», т. е. «Обы-

ватели» 1889 г. (без названия) плюс текст «Русских ведомостей» (то и другое  

с незначительными изменениями), были включены автором в его сборник «По-

вести и рассказы». 

Если верить словам автора в сопроводительном письме к издателю «Но-

вого времени» при посылке рукописи рассказа «Обыватели», то молодой учи-

тель словесности Никитин и иже с ним обыватели уже и тогда, в 1889 г., чудом 

избежали плохого финала. Якобы автор собирался кончить рассказ так, чтобы от 

героев «мокрого места не осталось», но «нелегкая дернула» его прочесть вслух 

домашним, и «все взмолились: пощади!» [П, 3, 284 – 285]. История трогательная, 
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вот только главный герой ее, молодой писатель Чехов, выглядит в ней неубеди-

тельно и мало похож на самого себя, обычно столь строгого и принципиального 

в вопросах творчества.  

Попробую высказать иное предположение: в ходе «суда» над персона-

жами-«обывателями», в состязании «защиты» и «обвинения», последнему не 

хватило доказательных аргументов, и «состав преступления» Никитина в рас-

сказе «Обыватели» остался неясен. Отсюда и оправдательный приговор.  

И главное: то, что Никитин именно учитель словесности, – далеко не са-

мое первое и не самое важное из всего, что читатель узнает о нем в рассказе 

«Обыватели». Эта подробность всплывает далеко не сразу и как бы между делом: 

«Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил: 

– Вы изволили на каникулы приехать? 

– Нет, я здесь постоянно живу, – ответил Никитин. – Я служу преподава-

телем в гимназии. 

– Неужели? – удивился доктор. – Так молоды и уже учительствуете? 

– Где же молод? Мне 26 лет... Слава тебе Господи. 

– У вас и борода и усы, но все-таки на вид вам нельзя дать больше 22– 23 

лет. Как вы моложавы! 

«Что за свинство! – подумал Никитин. – И этот считает меня молокосо-

сом!»  

Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его мо-

лодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор как он при-

ехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. 

Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины 

охотнее плясали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал 

бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять» [С, 8; 312, 408]. 

С обывательской (ср. название текста в «Новом времени») точки зрения 

на учителя, которую вполне разделяет и сам учитель Никитин, молодость для 

педагога – недостаток, не позволяющий как следует выдержать дистанцию: 

«Гимназисты его не боялись», а им следовало его бояться.  

Автор рассказа, сам кончивший полный курс гимназии всего каких-ни-

будь десять лет тому назад, конечно подозревает, что в таком положении вещей, 

для всех двух тысяч преподавателей гимназии привычном и нормальном, всё же 

есть нечто бесчеловечное и ненормальное. Но дальше в рассказе «Обыватели» 

он эту тему противоестественности отношений в гимназии и бессмысленной, 

ненужной, неоправданной трудности обучения – не развивает. Причем вину за 

невозможность взвешенно и по уму обсудить эту тему автор рассказа «Обыва-

тели» сваливает на персонаж – Варю Шелестову, для чего понадобилась ее про-

странная характеристика, затем, из «Учителя словесности», удаленная: «Ма-

зурку плясала она изящно и солидно, как полька, романсы пела очень мило, на 
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рояли играла недурно, и общество ее было бы незаменимо, если бы была хоть 

какая-нибудь возможность говорить с нею. Всякий разговор, даже о погоде, она 

непременно сводила на спор» [С, 8; 408, 314].  

Проблема для обывателей вроде Вари лишь в том, что Империя в состоя-

нии неплохо оплачивать службу двухтысячного полка своих педагогов, отнюдь 

не самого многочисленного в дивизии имперского чиновничества. И даже такой 

молодой учитель, как Никитин, зарабатывал вполне достаточно, чтобы счи-

таться не только достойным женихом дочери другого видного в городе чинов-

ника, но и профессионалом в своем деле, к которому не следует лезть со своим 

обывательским мнением. Это не наш с вами век, когда бедный учитель любого 

возраста и стажа является для обывателя законным мальчиком для битья, и нет 

такого обывателя, который не разбирался бы в педагогике. 

За что же зацепиться Варе, которая столь явно ревнует Никитина к млад-

шей сестре Манюсе и так жаждет его «поддеть»? Уж если нельзя зацепиться за 

всеми уважаемое его учительство, то вполне можно – за словесность. Беллетри-

стов к концу ХІХ в. развелась чертова тьма, и существуют они на мизерные гоно-

рары, да вот и сам Пушкин кучу долгов после себя оставил – так разве и мы лы-

ком шиты и в литературе мало понимаем? И вот, стоило только Никитину в свет-

ском разговоре за чаем с важностью оседлать педагогического конька, как Варя, 

между прочим правильно указав, «во-первых», на педагогическую некомпетент-

ность Никитина, будто сама того испугавшись, тут же, «во-вторых», превращает 

спор в бессмысленный литературный (ведь в литературе «компетентны» и об-

разованные барышни, и даже офицеры). 

«Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназиче-

ских экзаменах. 

– Позвольте, Сергей Васильич, – перебила его Варя. – Вот вы говорите, что 

ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали 

ученикам VIII класса сочинение на тему: «Пушкин как психолог». Во-первых, 

нельзя задавать таких трудных тем, а во-вторых, какой же Пушкин психолог? 

<…> 

– А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры. 

И Никитин продекламировал несколько мест из «Онегина», потом из «Бо-

риса Годунова». 

– Никакой не вижу тут психологии, – вздохнула Варя. – Психологом назы-

вается тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи  

и больше ничего. 

– Я знаю, какой вам нужно психологии! – обиделся Никитин. – Вам нужно, 

чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилою палец и чтобы я орал во всё горло, – 

это, по-вашему, психология. 
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– Плоско! Однако, вы все-таки не доказали мне: почему же Пушкин психо-

лог? 

Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, 

узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хва-

тал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол.  

И теперь то же самое: он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся 

вокруг стола, потом сел поодаль. 

За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять 

Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха 

из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, 

то ему не поставили бы в Москве памятника» [С, 8, 314 – 315]. 

 

Видимо, эти офицеры в пору ученичества не писали таких сочинений, ка-

кие задает теперь Никитин. Но где гарантия, что через 5 – 7 лет, когда ученики 

Никитина выбьются в чиновники, офицеры и т. п., они не будут произносить за 

чаем такие же глупости о литературе, как Полянский и Гернет? Все последние 

150 лет всем известно, что никакой такой гарантии нет, разве что какой-нибудь 

ученик Никитина пойдет на филфак – так вот там пусть себе на здоровье и рас-

суждает о психологизме Пушкина, причем же тут его товарищи по несчастью 

трудно учиться у Никитина? 

 

А главное, что все эти рекомендации «учить размышлять и рассуждать» 

в новейшую «эру педагогической промышленности, промышленности через 

учебники, через составление их» [Розанов, 184] в конечном итоге свелись к необ-

ходимости заучивать рассуждения из методичек, обычно достаточно спорные и 

даже наивные. Вот, например, как одна такая методичка учила будущих штабс-

капитанов не путать Лермонтова с Пушкиным (чтобы уж наверняка): «Пушкин 

был прежде всего художник и, огородив себе мирный уголок, где бы он мог спо-

койно жить со своим искусством, он уже не так строго смотрел на всё остальное. 

У Лермонтова, напротив того, искусство и жизнь были нераздельны; он никогда 

не мог отделить художника от человека. Вот в чем великая между ними раз-

ница!» [Мирлес, 426]  

 

Никитин, впрочем, и сам быстро устает от трудности «размышлять и рас-

суждать». Да и гимназистов он если и смог заинтересовать, то вовсе не психоло-

гизмом Пушкина, о котором он говорит с ними так много, а своей предстоящей 

женитьбой на Маше Шелестовой, о которой не говорит с ними вовсе (как можно-

с – дистанция!): 
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«Первый урок у Никитина был по русскому языку, во втором классе. Ко-

гда он ровно в девять часов вошел в этот класс, то здесь, на черной доске, были 

написаны мелом две большие буквы: М. Ш. Это, вероятно, значило: Маша Шеле-

стова. 

«Уж пронюхали, подлецы... – подумал Никитин. – И откуда они всё 

знают?» 

Второй урок по словесности был в пятом классе. И тут на доске было 

написано М. Ш., а когда он, кончив урок, выходил из этого класса, сзади него раз-

дался крик, точно в театральном райке: 

– Ура-а-а! Шелестова!!» [С, 8; 319 – 320]. 

 

Кстати говоря, то, что удивляет чеховского молодого педагога в его уче-

никах, способных на его уроках «размышлять и рассуждать» лишь в одном, хо-

рошо известном, направлении, –ведомо чеховскому старому педагогу («Из запи-

сок старого педагога», 1992): «При словах „предложение“ и „союз“ ученицы 

скромно потупляют глаза и краснеют, а при словах „прилагательное“ и „прида-

точное“ ученики с надеждою взирают на будущее» [С, 8, 41]. 

И вот уже дело к финалу, и объяснение, и большой «обывательский» сад, 

и хоть автор ничего не говорит о запахах раннего лета (или поздней весны), но 

вы их явственно ощущаете, и «сонные тюльпаны и петушки» хотят, «чтобы  

и с ними объяснились в любви» [С, 8; 322, 409]… И когда этой счастливой ночью 

Никитин наконец приходит к себе на квартиру, которую нанимает вместе с кол-

легой Ипполит Ипполитычем, и объявляет о предстоящей женитьбе на Маше 

Шелестовой, тот ему в ответ:  

«– Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю. По географии училась ничего 

себе, а по истории – плохо. И в классе была невнимательна. 

Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища и захотелось ска-

зать ему что-нибудь ласковое, утешительное» [С, 8, 323]. 

Опять контраст между естественными человеческими отношениями и ис-

кусственным, бесчеловечным миром гимназий, женских и мужских, в которых 

царствуют, но не правят педагоги – носители никому ненужных знаний. Неда-

ром после ночного разговора с коллегой Никитин, вдруг вспомнив, что не читал 

еще Лессинга, решает: «Ну его к черту!» [С, 8, 323] «И утомленный своим сча-

стьем, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра» [С, 8, 324]. С тем автор 

«Обывателей» его и оставил – но, повторимся, всего лишь на пять лет. 

«Учитель словесности» в «Русских ведомостях» 10 июля 1894 г. (и, соот-

ветственно, вторая часть полного текста «Учителя словесности») начинается со 

странички из дневника главного героя. Если читатель «Русских ведомостей» 

1894 г. не читал «Обывателей» в «Новом времени» 1889 г., он даже не почувство-

вал, что что-то пропустил.  
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Герой женился и сразу после первой брачной ночи, в 6 часов утра, 

скромно описывает в дневнике не «тайны брачныя постели», а свою счастливую 

судьбу в общем и целом: «Я думал: как расцвела, как поэтически красиво сложи-

лась в последнее время моя жизнь! Два года назад я был еще студентом, жил  

в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных и, как казалось мне то-

гда, без будущего. Теперь же я – учитель гимназии в одном из лучших губернских 

городов, обеспечен, любим, избалован. Для меня вот, думал я, собралась теперь 

эта толпа, для меня горят три паникадила, ревет протодьякон, стараются певчие 

<…>» [С, 8, 324]. Все уважаемые люди «одного из лучших губернских городов» 

присутствуют на венчании молодого учителя, начиная бригадным генералом  

и кончая директором и преподавателями гимназии – тоже очень уважаемыми 

людьми. 

Через несколько страниц мы видим, что и похороны учителя не менее по-

четны. Хоронят Ипполит Ипполитыча: «Товарищи и ученики несли крышку  

и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святый Боже». В про-

цессии участвовало три священника, два дьякона, вся мужская гимназия и архи-

ерейский хор в парадных кафтанах. И глядя на торжественные похороны, 

встречные прохожие крестились и говорили: 

– Дай Бог всякому так помереть» [С, 8, 328]. 

За что же такой почет и такое уважение учителям гимназии? Вопрос этот 

не может не возникнуть у читателя уже в тот момент, когда автор знакомит его 

с обычным рабочим днем Никитина. 

«В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать и, 

пока дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал <…>  

В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на 

него дремоту, в воображении вырастали люди, деревья, поля, верховые лошади, 

и он говорил со вздохом, как бы восхищаясь автором: 

– Как хорошо!» [С, 8, 326]. 

Эти отрывки (рабочий день Никитина и похороны Ипполитыча) даже 

ритмически подобны: длинные фразы с перечислительной интонацией, а в конце 

неожиданное восклицание. И вся разница между живым и мертвым педагогами 

в том, что тот, ныне мертвый, и при жизни был не особо восприимчив к внеш-

нему миру и жил исключительно в своем мире прописных истин – этот же как 

бы слишком жив для того, чтобы долго выдержать мертвящий дух гимназии.  

И как мы дальше видим, не выдерживает он и года: «Какой вздор! – успокаивал 

он себя. – Ты – педагог, работаешь на благороднейшем поприще... Какого же тебе 

еще нужно другого мира? Что за чепуха!» 

Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог,  

а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель грече-

ского языка; никогда у него не было призвания к учительской деятельности,  
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с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться  

с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему неизвестно, и, 

быть может, даже он учил тому, что не нужно. Покойный Ипполит Ипполитыч 

был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать 

от него; он же, Никитин, подобно чеху, умеет скрывать свою тупость и ловко об-

манывает всех, делая вид, что у него, слава Богу, всё идет хорошо» [С, 8, 331].  

Вот, наконец, давно искомый состав преступления, за которым следует 

справедливый приговор: « <…> для него уже было ясно, что покой потерян, ве-

роятно, навсегда и что <…> счастье для него уже невозможно. Он догадывался, 

что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, ко-

торая не в ладу с покоем и личным счастьем» [С, 8, 331 – 332]. 

Несомненно, не только главный герой, но и читатель рассказа задумыва-

ется о том, как и когда это вышло, что в учителя, в полной уверенности в своем 

праве «учить», подались люди, которые «призвания к учительской деятельно-

сти» не имеют, «с педагогией» незнакомы и ею даже не интересуются, обра-

щаться с детьми не умеют? Кто и когда дал им такую уверенность? Кто вместе  

с Никитиным, Ипполитом, чехом и им подобными несет ответственность за их 

преступление перед детьми, родителями и всем «образованным» обществом?  

Ответ современный читатель мог найти в педагогических трудах В. В. Ро-

занова, и этот ответ предельно доказателен и предельно же конкретен. Винов-

никами здесь явились образовательная реформа 1870-х годов и отцы-учреди-

тели системы классических гимназий в России. Для этих, новых, «европейских» 

гимназий отбирались «лучшие кандидаты университетов в уверенности, что 

они будут и наилучшими учителями» [Розанов, 52]. О «педагогии» никто и не ду-

мал – будущий «образователь» сам должен быть хорошо образован, только  

и всего: науки как бы сами себя преподают, они это по умолчанию должны уметь. 

Всё это напоминает суждения прозектора Петра Игнатьевича в «Скучной исто-

рии», «фанатически верящего в непогрешимость науки» [С, 7, 260].  

Что же касается чеховского «любимца» – древнегреческого языка, – то 

тут мало казалось и того образования, что давали отечественные высшие учеб-

ные заведения: «Как бы желая порвать всякую связь с традицией, с условиями 

своего места, своего времени и своей истории, для преподавания древних язы-

ков, и особенно вновь введенного греческого, были вызваны учителя из славян-

ских земель Австрии <…> » [Розанов, 181]. Так что чеховский чех – отнюдь не плод 

воображения писателя, а явление достаточно типичное и, как видим, довольно пе-

чальное. 

Казалось бы, и этот чех – еще одно косвенное свидетельство знакомства 

Чехова с педагогическими трудами Розанова. Но вот в чем дело: последняя ци-

тата взята нами из розановской статьи 1897 года!  



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 155 – 169; DOI 10.32017/ip2022.1.13  
 

 

165 

По сути речь шла о чем-то более важном, чем заимствование идей и фак-

тов. Чехов и Розанов мыслили в одном направлении. Оба и в одно и то же время 

увидели от них еще не столь далекий корень зла, такого страшного и по сей день 

актуального. Это зло – средняя и высшая школа, в один далеко не прекрасный 

день и на несколько веков ставшие носителями абстрактных «знаний», никак не 

соотносимых с условиями места, времени, да и возраста, в конце концов. 

И надо сказать, интеллигентное общество, читатели журналов и газет как 

раз за те пять лет, что прошли между «Обывателями» и «Учителем словесности», 

совершенно созрели для обсуждения общих вопросов о роли и месте педагогов, 

гимназий, университетов в современной жизни. Даже то, что по этому поводу  

в таких университетских городах, как Харьков, в 1893 г. читались публичные 

лекции, а университетские профессора оперативно отвечали на них в местной 

прессе [см. Сумцов], уже о многом говорит. И в том же самом 1893 г., как мы пом-

ним, печатались и «Сумерки просвещения» Розанова, тоже вызвавшие в обще-

стве немалый резонанс. 

Впрочем, резонировало общество на тему педагогов и педагогики, ви-

димо, уже не первый год. И реформы в образовании в очередной раз намечались, 

и дискуссии об этом вновь велись, так что чуткий автор юмористических 

«Осколков», Человек без селезенки, решил тряхнуть стариной и предложить из-

дателю Н. А. Лейкину вышеупомянутую миниатюру «Из записной книжки ста-

рого педагога». Посылая ее в редакцию 12 апреля 1892 г., Чехов (а Человек без 

селезенки – один из старых его осколочных псевдонимов) сообщал Лейкину: 

«Цензура не любит, когда мы трогаем педагогов, хотя и старых, потому, посылая 

в цензуру мелочишку, слово «старого» заменил словом «отставного». Суть не из-

менится, а цензура не так испугается» [С, 8, 439. В т. 5 Писем не вошло]. Получив 

цензурное разрешение, Лейкин не то на радостях, не то все же с перепугу оставил 

оба эпитета, так что в 21-м выпуске «Осколков» от 23 мая 1892 г. чеховская «ме-

лочишка» вышла под заголовком «Из записной книжки отставного старого пе-

дагога».  

 

Записей из книжки всего шесть. Вторая из них была приведена выше. Фи-

нальная шестая совершенно бесспорна, под ней подписался бы любой старый 

педагог, в том числе и автор настоящей статьи: «Дети! Какое блаженство полу-

чать пенсию!» [С, 8, 41] Поговорим об оставшихся четырех. 

 

Первая задает тон всем остальным и ярко свидетельствует о дорефор-

менном воспитании старого педагога – если говорить о редких в стране настоя-

щих, подлинных реформах. Речь идет об образовательной реформе Александра 

II, о той самой ругательски руганной Розановым «реформе 70-х годов». Однако 

справедливости ради следует заметить, что она была одним из элементов всей 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 155 – 169; DOI 10.32017/ip2022.1.13  
 

 

166 

системы «александровских» реформ, уничтоживших привилегированное поло-

жение дворянства. Ведь основная привилегия дворян состояла в том, что они не 

платили податей, а в результате реформ понятие неподатного сословия стало 

шире, чем понятие дворянского сословия. Появились разночинцы, т. е. выходцы 

из разных чинов, званий и сословий, также освобожденные от податей. В. И. Даль 

в «Толковом словаре» понятие разночинец определял так: «Разночинец – чело-

век неподатного сословия, но без личного дворянства и не приписанный ни  

к гильдии, ни к цеху». (К гильдиям были приписаны купцы, к цехам – ремеслен-

ники.)  

А откуда брались разночинцы? Что, кроме дворянского происхождения, 

теперь давало право не платить податей?Образование. Отныне дворяне предо-

ставляли и другим сословиям доступ к серьезному образованию и умственному 

труду. Тем самым они как бы снимали с себя всю полноту ответственности за 

судьбы страны, предоставляя и другим гражданам страны право думать о том, 

как ей жить и развиваться. В гимназии и университеты теперь принимались не 

только дворяне. Эти недворяне обычно были самые старательные ученики. Тер-

пеливо снося презрительные взгляды заносчивых дворянских сынков, эти «ку-

харкины дети» становились врачами и юристами, чиновниками и писателями. 

При этом «дети реформ» видели смысл получения образования не только в том, 

чтобы стать специалистами в какой-нибудь конкретной области знаний и ум-

ственного труда. Вместе с образованием они как раз и принимали на себя то са-

мое бремя ответственности за страну, каковое более не желали в одиночестве 

нести на своих плечах дворяне. Возникает новое понятие – интеллигенция, а об-

раз интеллигента, символ успешности реформ – сам Чехов: сын лавочника, внук 

крепостного, он стал ярчайшим представителем поколения ровесников «алек-

сандровских» реформ.  

 

Помнить этот исторический контекст необходимо и для понимания «ме-

лочишки» и «шутки» про старого педагога, которая начинается так: «Рассуж-

дают: семья должна идти рука об руку со школой. Да, но только в том случае, 

если семья благородная, а не купеческая или мещанская, ибо сближение с низ-

шими может отдалить школу от совершенства. Впрочем, из человеколюбия не 

следует иногда лишать купцов и богатых мещан удовольствия – например, при-

глашать педагогов на пирог» [С, 8, 41].  

 

Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, а «отдалить школу от со-

вершенства», несмотря на все реформы, может, конечно же, единственно и только 

несовершенство общества. Оно же проявляется, прежде всего, в «недореформи-

рованности» мышления самих педагогов, даже когда их всего две тысячи (что уж 

говорить о сотнях тысяч учителей будущей массовой школы), и вот образчики 
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такого мышления: «Так как в русском языке почти уже не употребляются фита, 

ижица и звательный падеж, то, рассуждая по справедливости, следовало бы уба-

вить жалованье учителям русского языка, ибо с уменьшением букв и падежей 

уменьшилась и их работа»; «Наши педагоги убеждают своих учеников не тра-

тить времени на чтение романов и газет, так как это мешает сосредоточению  

и развлекает. К тому же романы и газеты бесполезны. Но как ученики могут по-

верить своим руководителям, если последние сами отдают много времени газе-

там и журналам? Врачу, исцелися сам! Что касается меня, то в этом отношении  

я совершенно чист: вот уж 30 лет, как я не прочел ни одной книги и газеты»; 

«Преподавая ученикам науки, следует преимущественнейше наблюдать за тем, 

чтобы ученики непременно отдавали свои книги в переплет, ибо корешком 

можно ударить по лбу лишь в том случае, если книга переплетена» [С, 8, 41]. 

А в глуши Смоленщины, в городе Белом, проживает, ежедневно ходит на 

службу, беспросветно тоскует и пишет «Сумерки просвещения» – 36-летний учи-

тель истории и географии (как Ипполит Ипполитыч) Василий Васильевич Розанов.  

Вряд ли он сам или прогимназия г. Белого выписывают «Осколки», од-

нако же отношение общества к педагогам ему известно и без них. Но он философ, 

и об этом самом обществе он мыслит системно, т. е. примерно так, как за чет-

верть века до него мыслили учредители реформы 70-х, в том числе Михаил Ни-

кифорович Катков (1818 – 1887) – влиятельный публицист, основоположник  

и пожизненно бессменный редактор того самого «Русского вестника», где уж по-

сле его смерти начал печататься В. В. Розанов и где, в частности, были напеча-

таны «Сумерки просвещения». 

Эпоха 1881 – нач. 90-х (время правления Александра III) исторически из-

вестна как эпоха контрреформ. Но каким образом можно было бы контррефор-

мировать систему образования? Чем заменить европейский путь развития, объ-

явленный реформой 70-х? Если у старых педагогов, воспитанных до реформы 

70-х, и возникали идеи на сей счет, то все они недалеко ушли от записей старого 

педагога в версии Чехова. 

Идеи пришли оттуда, откуда их меньше всего можно было ждать. Во-пер-

вых, их провозгласил не старый, а молодой педагог, представитель поколения 

ровесников реформ. Во-вторых, он провозгласил их со страниц журнала, осно-

ванного М. Н. Катковым, с именем которого связывали реформы гимназий 70-х, 

– что сразу же заметили бывшие его соратники. После публикации «Сумерек 

просвещения» Ф. Н. Берг рассказывал их автору, что к нему в редакцию «Рус-

ского вестника» приходил бывший сотрудник Каткова (некто Любимов) и топал 

ногами, крича: «Катков основал классицизм, а вы, имея журнал, им основанный, 

на страницах его разрушаете классицизм».[Фатеев, с.50].  
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О каком, собственно, «классицизме» шла речь? О классической гимназии, 

дуально противопоставленной реальному училищу. Об этом дуализме рассуж-

дали все кому не лень, даже чеховская Душечка, героиня одноименного рассказа, 

впервые опубликованного в 1899 г., и что характерно – в журнале «Семья». 

Именно она утверждает, что хотя «теперь детям трудно учиться в гимназиях»  

(о чем и за десять лет до этого, как мы помним, толковали Обыватели в одно-

именном рассказе), но «все-таки классическое образование лучше реального, 

так как из гимназии всюду открыта дорога: хочешь – иди в доктора, хочешь –  

в инженеры» [С, 10, 111 – 112]. А вот выпускников реальных училищ, этого «клас-

сического» образования не получавших, в университеты не принимали. 

Вот с этой-то вертикалью классического образования, как навязанным 

нам европеизмом, убежденно боролся Розанов, начиная с «Сумерек просвеще-

ния». Он даже 10-летие смерти Каткова, которое в 1897 г. не прошло незамечен-

ным прессой, использовал как «повод остановиться на главном практическом 

деле, которое связывается с его памятью, – системе классического у нас образо-

вания». Вспоминая, как в 70-е годы «повсюду, даже в исключительно фабричных 

местностях», открывались классические гимназии» и «в то же время были при-

няты все меры, чтобы стеснить, сузить, принизить реальные училища», Розанов 

подводит итог катковской реформы: «Это были годы полного административ-

ного торжества классической системы, и вместе, как это можно видеть теперь, 

по истечении 27 лет, годы глубокого культурного падения этой системы – стран-

ного и небывалого у нас иссякновения интереса к классическому миру <…>» [Ро-

занов, 181 – 182]. Те, кто по духу реформы должны были бы стать самыми ува-

жаемыми людьми в системе образования, а именно учителя словесности, в осо-

бенности греко-римской, будучи исполнены педагогического рвения, станови-

лись, напротив того, носителями невыносимой скуки и чуть ли не шутами горо-

ховыми в глазах не только гимназистов, но и коллег-педагогов.  

Чехов живо откликается на мысль Розанова – он, как мы далее увидим, не 

только глубоко сочувствует этой его мысли, но и воспринимает ее в контексте 

всей системы его педагогических идей. И не только педагогических. Ведь следу-

ющий после чеха в «Учителе словесности» и еще более яркий образчик фило-

лога-классика, исполненного педагогического рвения, – «Человек в футляре». 
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Аннотация: В статье фигура чеховского врача рассматривается в контексте традицион-

ных медицинских топосов, из которых складывается врачебный миф. В ходе анализа 

чеховских текстов актуализируется набор базовых оппозиций, составляющих семанти-

ческий потенциал, развёрнутый в чеховских сюжетах с участием врача: «толстый – тон-

кий», «богатство – бедность», «жизнь – смерть». Эти оппозиции создают «силовое поле»,  

в котором доктор оказывается карнавальным, амбивалентным, «осевым» персонажем, сю-

жетную функцию которого можно обозначить как функцию переворачивания исходной 

ситуации. Автор статьи показывает, как оппозиция «жизнь – смерть» преобразуется у Че-

хова в оппозицию «жизнь – театр», в рамках которой осмысливается взаимодействие вра-

ча со средой. Сюжеты с участием докторов у Чехова, как правило, остроумны, симметрич-

ны и актуализируют тему превратностей судьбы. При этом основная тенденция – пре-

вращение доктора из агента судьбы, из внешнего «триггера» сюжета, которым он явля-

ется в романической парадигме, в актёра, играющего навязанную роль в заряженном 

театральностью социуме. Особое внимание в статье уделяется внутреннему конфликту 

чеховского врача и его склонности к резонёрству.  

 

Ключевые слова: врач, топос, смерть, деньги, коммуникация, театр, среда, резонёр.  
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Abstract: In the article, the figure of Chekhov's doctor is considered in the context of traditional 

medical topos, from which a medical myth is formed. During the analysis of Chekhov's texts,  

a set of basic oppositions that make up the semantic potential deployed in Chekhov's plots with 

the participation of a doctor is actualized: "thic -thin", "wealth-poverty", "life-death". These 

oppositions create a "force field" in which the doctor turns out to be a carnival, ambivalent, 

"axial" character, whose plot function can be designated as a function of inverting the initial 

situation. The author of the article shows how the opposition "life-death" is transformed in 

Chekhov into the opposition "life - theater", in which the interaction of the doctor with the 

environment is comprehended. Chekhov's plots involving doctors are, as a rule, witty, 

symmetrical, and actualize the theme of the vicissitudes of fate. At the same time, the main trend 
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is the transformation of the doctor from an agent of fate, from an external "trigger" of the plot, 

which he is in the novelistic paradigm, into an actor playing an imposed role in a society charged 

with theatricality. Special attention is paid in the article to the internal conflict of the Chekhov 

doctor and his tendency to reasonableness. 

 

Keywords: doctor, topos, death, money, communication, theater, environment, reasoner. 

 

 

Традиционно врач – фигура, литературные репрезентаци которой можно 

представить как набор общих мест, из которых складывается социальная мифо-

логия, шлейф которой тянется за представителями древней и благородной про-

фессии сотни лет. В средневековой комике образ врача связан с материально-

телесным низом. Будучи необходимым спутником умирающего, доктор воспри-

нимается как вестник или пособник смерти, её подручный, соотносимый, с од-

ной стороны, с палачом [1], а с другой – со священником [2]. В роль святочного 

доктора входит насмешка над старостью и смертью. В романтической повести 

доктор выступает зримым агентом неведомой судьбы. В эпоху Просвещения ли-

тература берет на себя функцию диагностики, что будет характерно позднее для 

натуральной школы. Центральное место при этом занимает критический анализ 

общества, которое представляется пораженным болезнью организмом. Социум 

относится к представителям медицинской профессии с «опасливым уваже-

нием», так как получение знания традиционно воспринимается как приобщение 

к потустороннему миру [Лотман 2002: 223]. Профессия врача предполагает и дар 

красноречия, что объясняется реализацией медициной риторических стратегий 

власти (стратегии произвола и принуждения, согласия и подчинения), непред-

ставимых вне словесности [Богданов 2005: 15-16].  

Творчество А. П. Чехова, наследуя традициям предшествующей литера-

туры (не только русской), создаёт свой образ этой традиции и продолжает за-

данные ею модусы. Поэтому неудивительно, что в чеховском репертуаре есть 

разные доктора, чьи образы вырастают из литературного [3] или реального ма-

териала. Сама докторская среда у Чехова неоднородна: это и сельские эскулапы, 

и рефлексирующие разночинные интеллигенты, и фанатики науки, и святочные 

доктора, и омещанившиеся врачи, сосредоточенные на наживе. Писатель ис-

пользует весь имеющийся в культуре потенциал докторской мифологии, разво-

рачивая топосы с учётом современного ему контекста.  

С общего места начинается рассказ «Разговор» (1883): «Особы обоего 

пола сидели в мягких креслах, кушали фрукты и, от нечего делать, бранили док-

торов. Порешили так, что если бы на этом свете вовсе не существовало докторов, 

то было бы прекрасно; по крайней мере люди не так бы часто болели и умирали» 

(С II, 96). Это общее место опровергает блондинка, которая, путаясь и краснея, 
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приводит женский аргумент в пользу докторов: «Представьте себе, что жена <...> 

не может <...> любить мужа <...> Она отправляется к доктору и просит его, чтобы 

он... нашел причины... Доктор приходит к мужу и во имя здоровья жены прика-

зывает ему отказаться от своих супружеских обязанностей...» (С II, 96). Старичок-

чиновник рассказывает о докторе, который всякий раз по просьбе подчинённых, 

замечающих, что в генерале начинается «переворот», отправляет его лечиться 

за границу и тем самым пресекает его реформаторскую деятельность, обеспечи-

вая покой подчинённым. Ещё одна функция врача – освобождать от службы  

в армии – угадывается в «свёрнутом» рассказе третьей собеседницы. В результате 

разговора первоначальное общее мнение меняется на противоположное: «И док-

торов стали хвалить; говорили, что без них никак нельзя, что если бы на этом 

свете не было докторов, то было бы ужасно. И решили в конце концов так, что если 

бы не было докторов, то люди болели бы и умирали гораздо чаще» (С II, 98).  

Риторическим топосом русского XVIII века является алчность лекарей. 

Расхожее представление о враче-шарлатане, главное искусство которого – вытя-

гивать деньги из пациентов, высказано устами помещика Силвана уже в первой 

оригинальной сатире Кантемира. У Чехова корыстолюбие врачей находит выра-

жение в такой лапидарной вывеске («Контора объявлений Антоши Ч.», 1881): 

«Доктор Чертолобов. Специалист по женским, мужским, детским, грудным, спин-

ным, шейным, затылочным и многим другим болезням. Принимает ежедневно  

с 7 ч. утра до 12 ч. ночи. Бедных лечит 30-го февраля, 31-го апреля и 31-го июня 

бесплатно и 29-го февраля с большой уступкой. Молчановка, Гавриков пер., соб-

ственный дом» (С I, 100). В рассказе «На магнетическом сеансе» (1883) специ-

фический докторский навык – умение одним осязанием распознавать достоин-

ство денежной купюры – актуализируется как передающийся по наследству. 

Действие происходит на магнетическом сеансе, на котором гипнотизёр демон-

стрирует чудеса, о которых свидетельствует журналист-рассказчик: «Одного 

усыпил, другого окоченил, третьего положил затылком на один стул, а пятками 

на другой... Одного тонкого и высокого журналиста согнул в спираль. Делал, од-

ним словом, чёрт знает что <…>» (С II, 30). Когда гипнотизёр выбирает объектом 

опыта рассказчика и просит его уснуть, тот старается, но не отвечает ожиданиям 

магнетизёра и публики. Магнетизёр вот-вот потерпит фиаско. Но тут происхо-

дит ожидаемый эффект: «И вот, в то время, когда я, вняв голосу приятеля, сделал 

движение, чтобы подняться, моя рука нащупала на своей ладони посторонний 

предмет... Пустив в ход осязание, я узнал в этом предмете бумажку. Мой папаша 

был доктором, а доктора одним осязанием узнают качество бумажки. По теории 

Дарвина я со многими другими способностями унаследовал от папаши и эту ми-

лую способность. В бумажке узнал я пятирублевку. Узнав, я моментально уснул 

[здесь и далее курсив мой – Е. И.]» (С II, 31). Интересно, как ведут себя доктора, 

которые должны освидетельствовать результат гипноза: «Доктора, бывшие  
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в зале, подошли ко мне, повертелись, понюхали и сказали: – Н-да... Усыплен...»  

(С II, 31). Вопрос, сколько и кто заплатил им, а также другим подопытным, оста-

ётся открытым. Относительно же рассказчика-журналиста становится известно, 

что пятирублёвками его «стимулировал» начальник, проверяя на честность.  

Примером переворачивания этого общего места является рассказ «Месть 

женщины» (1884), в котором корыстолюбие врача, приехавшего на вызов и не 

заставшего пациента, получает неожиданный поворот. Жена сначала извиня-

ется перед доктором за отсутствие мужа, оправдывается, что муж ушёл из дома, 

захватив все деньги, потом посылает за деньгами к лавочнику, получает рубль  

и отдаёт доктору. Тот возмущён такой унизительной платой и требует увели-

чить вознаграждение. Чувствуя себя униженной и ненавидя настырного визи-

тёра, женщина меняет тактику: начинает жаловаться на невежду мужа, на тяжё-

лую среду, а доктора называет образованным человеком, затем разыгрывает об-

морок, падает ему на руки и увлекает к камину. Далее следует фигура умолчания. 

«Через час доктор выходил из квартиры Челобитьевых. Ему было и досадно,  

и совестно, и приятно...''Чёрт возьми... – думал он, садясь в свои сани. – Никогда 

не следует брать с собой из дому много денег! Того и гляди, что нарвешься!''»  

(С II, 332). Исходная ситуация оказывается перевёрнутой, а остроумность жен-

ской расплаты актуализирует пословицу «Долг платежом красен».  

В рассказе «Общее образование (последние выводы зубоврачеб- 

ной науки)» (1885) встречаются два представителя медицинской профессии: 

один, «маленький поджарый человечек в потускневшем пальто, латаных сапогах  

и с серыми, словно ощипанными, усами», глядит «с подобострастием на своего 

коллегу, жирного, толстого немца в новом дорогом пальто и с гаванкой в зубах» 

(C IV, 150). Это медицинская версия сюжета о толстом и тонком. Тонкий спраши-

вает толстого, отчего он беден; толстый видит причину в отсутствии у врачей об-

щего образования. Оказывается, под общим образованием он подразумевает при-

личную обстановку и одежду, шикарную вывеску и рекламу. Немец учит своего 

коллегу, как надо обращаться с пациентами, то есть как придать себе значимости 

в их глазах. Речь идёт о шарлатанском реквизите: «<…> А на столе перед барыней 

челюсти, черепа, кости разные, всевозможные инструменты, банки с адамовыми 

головами – всё страшное, таинственное. Сам я в черном балахоне, словно инкви-

зитор какой. Тут же около кресла стоит машина для веселящего газа. Машину-то 

я никогда не употребляю, но все-таки страшно! Зуб рву я огромнейшим ключом. 

Вообще, чем крупнее и страшнее инструмент, тем лучше <…> Рви здоровые зубы, 

до больного доберешься <…> держи себя как доктор» (C IV, 152). В риторике 

Осипа Францевича врач предстаёт артистом. Его коллега-неудачник в ответ при-

знаётся, что не может жить по правилам своего приятеля: приличная обстановка 

у него не прижилась, а во время врачебных манипуляций его не оставляют со-

мнения в правильности своих действий, от которых дрожит рука.  
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Оппозиция «толстый – тонкий» даёт в чеховском тексте две ветви: одна – 

история карьерного успеха и обогащения («Цветы запоздалые» 1882, «Моя 

жизнь» 1896, «Ионыч» 1898), другая – история служения людям и профессии, тя-

жёлый беспросветный труд («Враги» 1887, «Неприятность» 1888, «Попрыгунья» 

1892). При этом одно не исключает другого: принципиальная разница между че-

ховскими докторами не в количестве накопленных денег (которые являются,  

в числе прочего, и показателем профессиональной востребованности), а в целе-

полагании и в наличии или отсутствии внутренней рефлексии по поводу цен-

ностных ориентиров, в том, как – извне или изнутри – показан персонаж док-

торскго амплуа.  

«Толстый» и «тонкий» типажи у Чехова могут меняться местами, как, 

например, в повести «Дуэль» (1891): «толстым» здесь является доктор Самой-

ленко [4], который любит выпить и поесть, однако он легко относится к деньгам 

и, будучи человеком добрым, всем даёт взаймы. Самойленко – примиритель, ми-

ротворец; с профессией врача согласуется и его поварское хобби (повар как ри-

туальная фигура сродни жрецу): он держит у себя подобие столовой и сам гото-

вит для своих «нахлебников».  

На дуэли Лаевского с фон Кореном в качестве доктора присутствует не Са-

мойленко, а Устимович. Лаевскому неприятен этот доктор, он называет его про 

себя ростовщиком: при этом «Лаевский был раньше знаком с этим человеком, но 

только теперь в первый раз отчетливо увидел его тусклые глаза, жесткие усы  

и тощую, чахоточную шею: ростовщик, а не доктор!»; «видно было, что ему вовсе 

не нужны были деньги, а спрашивал он их просто из ненависти» (C VII, 444).  

Однако собственно «доктором» – не по профессии, а по сюжетной функ-

ции – здесь становится зоолог фон Корен, который высказывается о своём жела-

нии уничтожить вредную микробу Лаевского, чтобы он не заражёл всё вокруг, но 

по воле случая излечивает его дуэльным выстрелом, тем самым переворачивая 

изначальную ситуацию и исчерпывая конфликт.  

Среди персонажей повести «Драма на охоте» (1884) тоже есть доктор, 

приятель и наперсник главного героя, судебного следователя Зиновьева. Очень 

хороший малый, Павел Иванович Вознесенский своей добротой, готовностью 

дать взаймы и наивной верой в людей похож на доктора Самойленко, хотя, в от-

личие от него, «тонкий»: «Я люблю его высокую, тонкую, узкоплечую фигуру 

<...> ему некогда хлопотать о своей наружности, да и не умеет он… Он молод, че-

стен, не суетен, любит свою медицину, вечно в разъездах, – этого достаточно, 

чтобы объяснить в его пользу все промахи его незатейливого туалета. Он, как 

артист, не знает цены деньгам и невозмутимо жертвует своим комфортом и бла-

гами жизни кое-каким своим страстишкам, и оттого-то он дает впечатление че-

ловека неимущего, еле сводящего концы с концами… Он не курит, не пьет, не 
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платит женщинам, но, тем не менее, две тысячи, которые вырабатывает он служ-

бой и практикой, уходят от него так же быстро, как уходят у меня мои деньги, 

когда я переживаю период кутежа. <...> Взаймы дает он всякому просящему, не 

говоря ни слова и не заикаясь об обратной получке» (C III, 291-292).  

Важной характеристикой чеховских докторов является их разночинская 

биография. Если в мифопоэтических координатах врач связан с потусторонним 

миром, то у Чехова всегда даёт о себе знать принадлежность врача к «нижнему» 

миру социума, из которого он поднимается наверх благодаря профессии. В герое 

рассказа «Цветы запоздалые» (1882) докторе Топоркове угадывается будущий 

Дмитрий Старцев. Этот врач – настоящий социальный парадокс для представи-

телей «верхнего» мира, разорившихся князей Приклонских: будучи сыном кре-

постного, плебеем, он «живет барином, в чертовски большом доме, ездит на 

паре, как бы в ''пику'' Приклонским, которые ходят пешком и долго торгуются 

при найме экипажа» (C I, 392); «плебейского в нем, кроме сильно развитой му-

скулатуры, почти ничего нет. Всё – барское и даже джентльменское» (C I, 397); 

«ремесло его... не особенно чистое. Вечно в разной разности копается... Фи!» (C I, 

402). Учёность Топоркова становится компенсацией за его происхождение,  

а профессионализм даёт возможность внешне (шуба, дом, коляска) возвыситься 

над разорившимися аристократами Приклонскими. Топорков похож на доктора 

Старцева в тот период, когда он имеет большую практику.  

Важное место в рассказе отводится деньгам. Мотив денег сплетается 

здесь с мотивом стыда. Сначала стыд – привилегия Приклонских, чьё поведение 

демонстрирует неловкое отношение к деньгам; деньги, а уж тем более их мелоч-

ные подсчёты, составляют для них изнаночную сторону жизни, которую они 

привыкли отделять от стороны романтической (благородство, игра на пианино, 

любовь). Для Топоркова же пересчитывать деньги – часть профессии, которая не 

только кормит, но и возвышает его, в том числе над Приклонскими; для сына 

крепостного они не являются низкой стороной жизни, наоборот, превращаются 

в инструмент вытеснения памяти о низком прошлом.  

Топорков вроде бы богат, по крайней мере так кажется Марусе, но зара-

ботанных им денег не хватает на тот уровень роскоши, на который он замах-

нулся, поэтому и жениться он хочет на богатой и просит через сваху в качестве 

приданого за невесту шестьдесят тысяч. «К своему браку, в котором он почув-

ствовал необходимость, он относился безразлично: для него было решительно 

всё одно, куда бы ни пошла сваха... Ему нужны были... шестьдесят тысяч. Шесть-

десят тысяч, не менее! Дом, который он собирался купить, не уступали ему де-

шевле этой суммы. Занять же эту сумму ему было негде, на рассрочку платежа 

не соглашались. Оставалось только одно: жениться на деньгах, что он и делал» 

(C I, 414). После первого приёма у Топоркова в качестве пациентки, вручив док-

тору трёхрублёвку, Маруся стыдится собственного поведения: «Зачем я держала 
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эти подлые деньги в руках, точно напоказ? Деньги – это такая щекотливая 

вещь... Храни бог! Обидеть можно человека! Нужно платить так, чтоб незаметно 

это было» (C I, 422). После второго визита Маруся думает, что благородный док-

тор и подлые деньги существуют параллельно, что Топорков обирает бедных 

больных неосознанно, так как не понимает жизни. Пытаясь отделить героиче-

скую фигуру от низкого фона, княжна заблуждается: именно пятирублёвки со-

ставляют смысл коммуникации между доктором и пациентками. Когда во время 

третьего визита Маруся признаётся доктору в любви, эта память просыпается  

в нём вместе с беспокойно заворочавшимся сердцем и разгорячённой головой. 

Воспоминания о бедности оказываются радостными, а победа над ней вдруг 

начинает выглядеть бессмысленной. «Наконец он победил, лбом своим пробил 

туннель к жизни, прошел этот туннель и... что же? Он знает превосходно свое 

дело, много читает, много работает и готов работать день и ночь... Топорков ис-

коса поглядел на десяти- и пятирублевки, которые валялись у него на столе, 

вспомнил барынь, от которых только что взял эти деньги, и покраснел... 

Неужели только для пятирублевок и барынь он прошел ту трудовую дорогу? Да, 

только для них...» (C I, 429) Теперь уже не Маруся, а доктор стыдится своих денег, 

как будто её стыд перешёл к нему. Вытесненное прошлое вдруг видится счаст-

ливым, а нынешняя комфортная жизнь – страшной, невылазной грязью.   

Как только пациентка лишается чувств, доктор начинает их испытывать. 

Стыд Маруси тоже как будто переходит к доктору. Такая передача жизненной 

энергии напоминает магнетическое воздействие, которое обычно встречается  

в романтических повестях. Возвращению доктора в человеческое состояние, то 

есть в состояние рефлексии, способствует болезнь Маруси, которая сначала яв-

ляется поводом для её визитов к доктору, а затем оказывается лекарством для 

самого доктора, который в запоздалой любви к безнадёжно больной пациентке 

заново обретает смысл существования. Именно болезнь обесценивает деньги 

как единственный смысл коммуникации доктора с Марусей: эта коммуникация 

приобретает возвышенный, благородный смысл, обесценивающий деньги по-

стольку, поскольку они уже не могут дать желаемое – жизнь любимой паци-

ентки. Как только доктор открывает в себе чувство стыда, заканчивается про-

фессиональный театр ради денег. Теперь не Маруся отделяет своего героя от 

низкого фона, а он поднимает её над грязью собственной жизни.  

Ни в «Цветах запоздалых», ни в в рассказе «Ионыч» (1898) доктор-разно-

чинец, несмотря на успешную карьеру и бытовой антураж, не становится частью 

«верхнего мира». Как и в «Цветах…», в «Ионыче» между двумя мирами – верхним 

и нижним – происходит обмен, получающий символическое выражение в день-

гах. Но если для Топорков деньги обесцениваются любовью к смертельно боль-

ной Марусе, то Старцева, наоборот, деньги вылечивают от конфуза с неудав-

шимся сватовством. Но и мысль о сватовстве связана у Старцева с деньгами, как 
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и у Топоркова: он тоже думает о приданом. При этом здравый смысл предосте-

регает его от женитьбы: «''Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она 

избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский 

врач...''» (10, 32) Вместо неудавшейся женитьбы Старцев погружается в работу, 

результатом которой становится привязанность к деньгам. Как и в истории То-

поркова, бумажки, полученные от пациентов, вытесняют память Старцева. Ко-

гда через четыре года происходит новая встреча с Екатериной Ивановной, па-

мять о прошлом романе возвращается к нему, доктор как будто просыпается, но 

затеплившийся огонёк жизни  нейтрализуется испытанным лекарством: «Стар-

цев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с та-

ким удовольствием, и огонек в душе погас» (10, 39). Память о чувствах перекры-

вается воспоминанием о деньгах. То есть в истории Топоркова деньги пробуж-

дают рефлексию, а в истории Старцева, наоборот, гасят. Старцев женился на про-

фессии, которая стала его «бронёй» во враждебном мире. Он внутренне дереве-

неет, обратив свой душевный капитал в бумажки, а бумажки – в недвижимость.  

В этом позднем чеховском рассказе оппозиция «жизнь – смерть» перефор-

матируется в оппозицию «жизнь – театр», которая была намечена уже в «Цве-

тах...»: к театральности склонны и Приклонские, которые ведут себя напыщенно 

(по словам Калерии, «ломаются»); профессиональное поведение Топоркова тоже 

театрально, только он играет в своём амплуа – дорогого доктора, давая понять, 

что его время – деньги. Профессия как способ социального самоутверждения ге-

роев-врачей по отношению к той среде, с которой они коммуницируют, работает 

как роль, что делает докторов похожими на артистов.  

В рассказе «Ионыч» театральность присуща семейству Туркиных [5], для 

которых характерно демонстративно-ритуальное поведение. Туркины символи-

зирут «перерождение невинных привычек в механические позы и маски» [Щег-

лов 2012: 208], «дурную завершённость» реальности, застывшей в разыгрыва-

нии готового сценария. Доктор сначала попадает в этот любительский театр как 

зритель, но незаметно становится частью ритуала, «имитирующего спонтанную 

жизнь, активность и веселье» [Щеглов 2012: 209]. Актуализации параллели 

«доктор – артист» способствует сцена на кладбище, которая является пародий-

ной моделью сюжета, событийная доминанта которого, как бы банально это ни 

звучало, – взаимодействие «живого» (доктор) и «мертвого» (среда). Свидание 

назначено Катериной Ивановной у памятника Деметти, актрисе итальянской 

оперы, которая умерла в городе С. во время гастролей. Эта конкретизация и про-

ецирует на происходящее атмосферу театральности, превращая кладбище в те-

атр (где и умерла актриса), и даёт основание для соотнесения Старцева с Де-

метти (он тоже заживо похоронит себя в работе).  

Средой в данном эпизоде является кладбище, которое поглощает вообра-

жение живого доктора: сначала Старцев, проникшись кладбищенским покоем, 
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воображает себя мёртвым, потом, во второй части сцены, в его воображении 

оживают мёртвые женщины: «<...> прошелся по боковым аллеям, со шляпой  

в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин  

и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по 

ночам страстью, отдаваясь ласке» (С Х, 31-32). В кладбищенской «декорации», 

освещаемый софитом луны, он представляет себя героем-любовником («перед 

ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые 

стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление станови-

лось тягостным» (С Х, 32)). Эта часть кладбищенской сцены – пик чувственного 

горения и жажды жизни, которые потом уже, увы, не вернутся [6]. Если в первой 

части сцены Старцев понимает, что его приезд на кладбище некстати, то во вто-

рой части мысли доктора становятся такими же не соответствующими месту, 

как и само свидание.   

Персонаж повести «Три года» (1895) доктор Белавин, как и Старцев, по-

купает дома, а по вечерам уходит играть в винт. Сергей Борисыч и внешне похо-

дит на Старцева: «полный, красный, в длинном, ниже колен, сюртуке и, казалось, 

коротконогий» (C IX, 8). Дочь Белавина, Юлия, принимает предложение влюблён-

ного в неё богатого купца Лаптева, который воспринимает свой брак с Юлией как 

сделку с её стороны. Когда Лаптев сидит в гостиной докторского дома, комната 

производит на него негативное впечатление: «Дом доктора был ему противен 

своею мещанскою обстановкой, сам доктор представлялся жалким, жирным 

скрягой, каким-то опереточным Гаспаром из Корневильских колоколов» (C IX, 27). 

Однако этот скряга не богат: «да и у самого доктора едва ли были деньги, не-

смотря даже на хорошую практику. Каждый вечер он играл в клубе в карты  

и всегда проигрывал» (C IX, 28). Что касается домов, то покупает он их в обществе 

взаимного кредита с переводом долга и отдаёт внаймы: «жильцы платили ему 

неисправно, но он уверял, что эти операции с домами очень выгодны. Свой дом, 

в котором он жил с дочерью, он заложил и на эти деньги купил пустошь и уже 

начал строить на ней большой двухэтажный дом, чтобы заложить его» (C IX, 28). 

То, что в истории Старцева выглядит богатством, в истории Белавина развеива-

ется как миф. Возможно, тут дело в точке зрения: одно дело взгляд богатого купца, 

и другое дело – взгляд пациентов доктора, к числу которых относится муж сестры 

Лаптева, Панауров, жена которого больна раком и лечится у Белавина. Панауров 

так говорит Лаптеву о Белавине: «Вы не можете себе представить, что это за не-

чистоплотная, бездарная и неуклюжая скотина! <…> Возьмите вы здешних жре-

цов науки, здешнюю, так сказать, интеллигенцию. <…> здесь в городе двадцать 

восемь докторов, все они нажили себе состояния и живут в собственных домах,  

а население между тем по-прежнему находится в самом беспомощном положе-

нии» (C IX, 13-14).  
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Неприязнь чеховских врачей к «верхнему миру» системна. В рассказе 

«Враги» (1887) худой, плохо одетый, угрюмый доктор, поехавший по просьбе 

богатого клиента к его больной жене и не заставший её дома (сбежала с любов-

ником), обвиняет клиента в том, что его заставляют играть роль бутафорской 

вещи в какой-то пошлой комедии. Чем больше извиняется клиент, тем больше 

оскорбляется доктор, воспринимая извинения как издевательство над своим соб-

ственным горем (у него только что умер от дифтерита шестилетний сын). Непри-

язнь доктора из рассказа «Княгиня» (1889) тоже имеет причину: доктор некогда 

был уволен княгиней без объяснения причин, а теперь, встретившись с ней в мо-

настыре, называет её благотворительную деятельность кукольной комедией.   

С точки зрения сумасшедшего Громова («Палата №6», 1892) врач – одна 

из функций машины насилия. Однако насилие плохо вяжется с обликом Андрея 

Ефимыча Рагина, который внешне напоминает Старцева: «Наружность у него тя-

желая, грубая, мужицкая; своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепкам, 

неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъ-

евшегося, невоздержанного и крутого» (С VIII, 82). Но он не дьячковский сын,  

а потомственный врач, пришедший в медицину не по призванию, а по настоя-

нию отца. В отличие от Старцева, который защищается от мира профессиональ-

ной бронёй, Рагин уклоняется от профессиональных обязанностей, и деньги его 

тоже не интересуют, хотя Михаил Аверьяныч подозревает, что у Рагина есть ка-

питал [7]. Мотив денег в «Палате № 6» связан не с темой стыда, как в «Цветах 

запоздалых», а с темой жизненного горения / угасания, как в «Ионыче», а с темой 

профессионального долга, который Рагин перестал выполнять. Все накопления 

доктора тают при содействии Михаила Аверьяныча, который везёт Рагина раз-

веяться и, пользуясь случаем, берёт у него взаймы без отдачи. Подобным обра-

зом Никита обирает «богатого» Мойсейку. Палата №6 в структуре рассказа эк-

вивалентна кладбищу в «Ионыче»: она является не только локусом смерти, но  

и моделью социума [Молнар 2018]. Применительно к Рагину как будто бы можно 

говорить о детеатрализации жизни как об отказе от ролевого поведения. Может 

показаться, что в сравнении со Старцевым Рагин – настоящий интеллигент, ко-

торого интересуют высшие духовные проявления человеческого ума. Однако это 

не так. Театром для доктора становится палата для душевнобольных, где он по-

лучает удовольствие от прекрасных рассуждений Громова, который не интере-

сует его как больной. При том, что это – чеховская версия горя от ума, не Громов 

здесь является мнимым сумасшедшим, а Рагин – мнимым доктором [8], изо дня 

в день осознанно нарушающим профессиональную этику. Громов – совесть Ра-

гина, к голосу которой он остаётся глух. Рагин любит читать и резонёрствовать 

в присутствии почтмейстера. Это пустое резонёрство можно рассматривать как 

вариант самолюбования, ценой которого становится жизнь не только пациен-

тов, но и самого доктора.  
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Ещё один резонёрствующий врач встречается в повести А. Чехова «Моя 

жизнь» (1896). Это доктор Благово, который появляется на горизонте главного 

героя, Мисаила Полознева, как гость, принесённый неведомым ветром. В начале 

повести Благово – полковой врач, собирающийся держать экзамен на доктора 

медицины. Познакомившись с Мисаилом во время пикника, во второй раз док-

тор является к нему, чтобы поговорить по душам: «В городе страшная скука, нет 

ни одной живой души, не с кем слово сказать» (С IX, 219). Мисаил для него – как 

Громов для Рагина: Благово называет Мисаила благородной душой, размыш-

ляет о физическом труде, прогрессе, цивилизации и внушает своему собесед-

нику, что надо думать не о равноправии, а «о том великом иксе, который ожи-

дает всё человечество в отдалённом будущем» (С IX, 221). Мисаилу кажется, что 

знакомство с доктором поднимает его нравственно и, хотя на многие свои во-

просы он не находит ответа ни в разговорах с ним, ни в книгах, которые тот ему 

даёт, он считает Благово «самым образованным и лучшим человеком в городе» 

(С IX, 231). В то же время наблюдательный Мисаил замечает в поведении док-

тора что-то грубоватое, семинарское: «когда он снимал сюртук и оставался в од-

ной шёлковой рубахе или бросал в трактире лакею на чай, то мне казалось вся-

кий раз, что культура – культурой, а татарин всё ещё бродит в нём» (С IX, 232). 

Доктор Благово ближе к финалу повести имеет докторскую степень, носит про-

сторные шевиотовые пиджаки, очень широкие брюки и превосходные галстуки. 

Он понимает, что погубил Клеопатру, что та скоро умрёт, но не раскаивается  

в том, что произошло. А в финале мы узнаём, что доктор уже живёт за границей. 

Он как будто не живёт, а играет, как и Мария Должикова, на какое-то время став-

шая женой Мисаила. Неслучайно важное место в жизни Маши и доктора зани-

мают переодевания: переходя от роли к роли, они переодеваются из одного ко-

стюма в другой. Попутно они соблазняют и губят тех, кто оказался рядом. Ажо-

гины в городе выполняют ту же функцию, что и Туркины, то есть являются оча-

гом местной культуры. У них устраиваются любительские спектакли, которые 

любит Мисаил. При этом сам Мисаил не играет в ажогинском театре, а участвует 

в спектаклях как подсобный рабочий. Ни Мисаил, ни его сестра Клеопатра орга-

нически не могут играть, так как полностью отдают себя жизни, несут её тяжё-

лый груз; их можно отнести к персонажам «нижнего» мира, наделённым земной 

тягой. Интересно, что кладбище, куда приходит Мария Викторовна, чтобы по-

смотреть на настоящую трудовую жизнь, которую ведёт Мисаил (он трудится  

в кладбищенской церкви), в повести становится альтернативой именно театру 

(ср. с соотнесённостью кладбища и театра в «Ионыче»).  

В рассказе «Скучная история» (1889) безнадёжно больной доктор, знаю-

щий свой диагноз и отпущенный срок, приближаясь к неизбежному финалу, про-

должает доигрывать те роли, которых требует его положение. Эти роли вступают 
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в конфликт с физическим естеством человека, которое всё меньше соответ-

ствует исполняемым амплуа. Драматизм несоответствия внешней (социальной) 

и внутренней жизни здесь проявлен наиболее остро.  

В рассказе «Попрыгунья» (1892) происходит то же, что и в «Скучной ис-

тории»: жизнь вытесняется театром, оставляя себе небольшое пространство 

умирания. К театру здесь тяготеет героиня, Ольга Ивановна, в чьей жизни док-

тору отводится роль рабочего сцены или «задника», как и Мисаилу Полозневу  

в повести «Моя жизнь». Как и в «Цветах запоздалых», болезнь и смерть мужа 

здесь даёт толчок Ольге Ивановне к пересмотру ценностей.  

Находясь в силу своей профессии на ганице, разделяющей живых и мёрт-

вых (больных и здоровых), доктор традиционно занимает ироническую пози-

цию по отношению к обеим сторонам. Эта позиция делает доктора карнаваль-

ной, амбивалентной фигурой, сюжетную функцию которой можно обозначить 

как функцию переворачивания исходной ситуации. Вертикальная и горизон-

тальная мобильность обеспечивают доктору оптические преимущества, созда-

ющие предпосылки для резонёрства. Сюжеты с участием докторов у Чехова, как 

правило, остроумны, часто пародийны и актуализируют тему превратностей 

судьбы [9]. И сам он как персонаж, внешняя жизнь которого не совпадает с внут-

ренней, создаёт вокруг себя сюжетное напряжение, в поле которого происходит 

взаимодействие со средой, актуализирующее оппозиции «богатство – бедность», 

«субъект игры – объект игры», «накопление – растрата», «самодовольство – само-

отдача».  

 
Примечания 

 

1. Подробней о враче как пособнике смерти и, в частности, палаче, см.: [Иваньшина 2013: 

54-56] 

2. О корреляции профессий врача и священника см.: [Лотман 2002: 225 ]; [Богданов 2005: 

83-84].  

3. См., например, рассмотрение рассказа «Попрыгунья» в контексте романа «Госпожа Бо-

вари» [Кибальник 2015: 87-99], или повести «Дуэль» в контексте дуэльных сюжетов 

русской литературы [Иваньшина 2020].  

4. Образ доктора Самойленко восходит к образу лермонтовского доктора Вернера 

[Иваньшина 2020]. 

5. «Театральность – с отрицательными коннотациями фальши, штампа, работы на пуб-

лику – является довольно заметным лейтмотивом, сопровождающим сюжетную ли-

нию Туркиных» [Щеглов 2012: 221]. Дело не в том, что Туркины не талантливы, но при 

этом воображают себя артистами, а в том, что они навязывают себя городу в качестве 

несменяемого репертуара.  

6. В том, что «беспрецедентный чувственный пафос этого пассажа вырастает на хтони-

ческой основе», что доктор «не остаётся глух к голосу земли», Ю. К. Щеглов видит про-

явление живого начала его натуры, идущего от мужицких корней, а сам мотив «любви 
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на кладбище» возводит к культурной традиции [Щеглов 2012: 225]  

7. Деньги «спрятаны» в фамилию доктора. Рага у Даля – деньги [Даль 1935, т. 4, с. 3].  

8. Другая – плутовская – версия мнимого доктора представлена в рассказе «Ночь перед 

судом» (1886). Героини рассказов «Симулянты» (1885) и «Скука жизни» (1886) вооб-

ражают себя врачами, находя в этом новый смысл жизни.  

9. Подробней о пародийности врачебных сюжетов у Чехова мы писали ранее примени-

тельно к паре «доктор – следователь» [Иваньшина 2021]. 
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ФАБУЛЬНЫЕ КОНТУРЫ И СЮЖЕТНО-МОТИВНЫЕ  

РЕШЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА ОБ УЧИТЕЛЯХ 

 
Мария Борисовна Лоскутникова 

Россия, Москва 

e-mail: maria.loskutnikova@mail.ru 

 
Аннотация: В статье рассмотрены произведения, в которых Чехов показал учителей. 

Учитель в соответствии с профессиональным статусом должен нести знание и быть про-

водником высоких духовно-нравственных ценностей. На одном фабульном материале пи-

сатель вывел разноплановые характеры – как людей, преданных делу, так и тех, кто совер-

шает ошибки и/или скатывается в пошлое существование. Модусный спектр в изображе-

нии как ситуаций, положений и перипетий, так и характеров чрезвычайно широк – от ко-

мической окраски изображаемого (в том числе юмора и сатиры) до драматизма и траге-

дийности. Облигатной составляющей является разнооттеночная ирония. На материале 

рассказа «Учитель словесности» показано, что в развитии сюжета активно участвуют мо-

тивы обыкновенного и необыкновенного, случая и судьбы, «другой» жизни. 

 

Ключевые слова: учитель, телеология, сюжет, мотив, модус. 

 

PLOT CONTOURS AND PLOT-MOTIVE SOLUTIONS 

IN THE WORKS OF A.P. CHEKHOV ABOUT TEACHERS 

 

Мария Борисовна Лоскутникова 

Россия, Москва 

e-mail: maria.loskutnikova@mail.ru 

 

Abstract: The works in which Chekhov showed teachers are shown in the article. The teacher, 

in accordance with his professional status, must carry knowledge and be a conductor of high 

spiritual and moral values. On one plot material, the writer brought out diverse characters – 

both people who serves the cause and those who make mistakes and/or slide into a vulgar 

existence. Modus spectrum in the image of both situations, positions and ups and downs, as 

well as characters is extremely wide – from the comic coloring of the depicted (including humor 

and satire) to dramatic and tragic. The obligate component is irony of various shades. Based on 

the material of the story "Teacher of Literature" it is shown that in the development of the plot 
the motives of the ordinary and the extraordinary, chance and fate, the "other" life actively 

participate. 

 

Keywords: teacher, teleology, plot, motive, modus. 
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Авторское «задание» Чехова при создании грандиозного ряда рассказов 

и десятка повестей во многом обусловлено сюжетообразованием. Основой же са-

мой фабульной ситуации у Чехова является сфера деятельности человека: род 

занятий, профессия, в широком смысле – Дело. 

Разрабатывая композицию сюжета, понимаемого как изображение собы-

тийной очередности в режиме художественного целого, авторы (и прежде всего 

писатели-реалисты) руководствуются представлениями о причинно-следствен-

ной связи воспроизводимого жизненного материала. Безусловно значимым те-

леологическим средством в координации изображаемого является система мо-

тивов, в которой мотив понимается как сокровенный экзистенциальный им-

пульс автора – как аксиологически важная для него тема и/или тематика. 

В данной статье мы сосредоточимся на сюжетосложении в прозаическом 

дискурсе, связанном с чеховским воплощением характеров и судеб тех героев  

и персонажей, кто, согласно авторской воле, связал свою жизнь с образователь-

ной сферой (тезисы 1 и 2). Вектор исследования будет направлен на мотивный 

комплекс обыденности и мечты о «другой» жизни, что стилистически-последо-

вательно маркируется Чеховым в речи повествователя и героя, реже других пер-

сонажей (тезис 3). 

 

1. Чеховские характеры в свете фабулы и сюжета 

 
Открытие Чеховым нового типа героя – «человек работающий» – стало ак-

туализацией социально-духовных реалий конца XIX века, поскольку горизонты 

бытия определяются теми обстоятельствами, которые организованы и как «сило-

вые линии» жизни, и как ее обыденность. Пространство существования человека 

как строй его мышления и форма жизнедеятельности с конца XIX – начала ХХ века 

окончательно соткано из рабочих будней. В силу этого достоверность при вопло-

щении фабульно-сюжетной конфликтосферы может быть достигнута лишь на пу-

тях познания той области труда, которая востребована обществом и в которой че-

ловек себя реализует. 

Так, вглядываясь в мир и судьбы интеллигенции (выходцев из дворян-

ского сословия, духовенства, городских кругов – купечества, мещан и др.), Чехов 

проникает в круг служебных обязанностей своих героев, не упускает из внима-

ния их профессиональные компетенции, специфику мастерства, деловой хватки 

и применения таланта – или, напротив, при констатации отсутствия способно-

стей к делу и/или заинтересованности в его результатах запечатлевает рутин-

ное существование такого человеческого типа, чреватое к тому же бедами для 

окружающих. Словом, уже в изначальной огранке авторского «задания» в работе 

над характером Чеховым заложена трудовая детерминированность человека. 
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Такое мировидение обеспечило основание для чеховского сюжетосложе-

ния, когда как главными, так и второстепенными и эпизодическими фигурами  

в рассказах и повестях писателя на протяжении всего его творчества были носи-

тели ряда профессий. Это юристы – нотариус Капитонов («От нечего делать», 

1886), член окружного суда Зайкин («Лишние люди», 1886), судебный следова-

тель Мейер («В усадьбе», 1894); адвокат Лысевич («Бабье царство», 1894) и др.; 

ветеринарные врачи – Смирнин («Душечка», 1899), Чимша-Гималайский («Кры-

жовник», 1889-1903) и др.; представители производственной сферы – инженер 

Бахромкин («Открытие», 1886), инженер Ананьев («Огни», 1888) и др. Наиболь-

ший интерес Чехова был по понятным причинам сосредоточен на деятельности 

врачей и медицинских работников, а также людей искусства (подробнее см. 

[Лоскутникова 2019: 45-55]). 

В результате в фабульном материале, на основе которого Чехов создавал 

свои произведения, заложены определенные коллизии, характерные для жизни 

героев в контексте их профессии или – в широком смысле – рода деятельности. 

Следствием этого оказывается сюжетная вариативность произведений с одним 

и/или близким фабульным каркасом, и эта чеховская практика отмечена высо-

кой степенью стабильности. Широко известна позиция Чехова, запечатленная 

им в письме Ал.П. Чехову от 11 апреля 1889 года: «Сюжет должен быть нов, а фа-

була может отсутствовать» (П III, 189). 

Эта творческая установка писателя не ускользнула от внимания истори-

ков литературы и чеховедов. Так, еще в 1944 году Б.М. Эйхенбаум писал: «Вместо 

сюжета Чехову достаточно было просто положения, характеризующего нравы 

или человека» [Эйхенбаум 1969: 366]. На современной стадии развития чехове-

дения В.Б. Катаев настаивает на повторениях как «главном организующем прин-

ципе во многих произведениях Чехова» [Катаев 2018: 115]. 

Действительно, сюжетно-мотивная «перекличка» значима для произве-

дений Чехова на протяжении всех периодов его творчества и показательна не 

только для прозы писателя, но и для родовых взаимосвязей между его прозой  

и драматургией. Вместе с тем внутренняя соотнесенность характерна для про-

изведений, фабульно-сюжетной основой которых являются перипетии из жизни 

представителей одной сферы деятельности. 

 

2. Характеры учителей в прозе Чехова: 

сюжетные положения и перипетии 

 

Немалое внимание на всех этапах своего творчества Чехов уделял учите-

лям. Это обращение к характерам, мировидению, нравственно-духовным и житей-

ским установкам и системе ценностей прежде всего гимназических учителей. 
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Данная парадигма характеров, взятых в профессиональной форме их жизнен-

ного существования, представлена учителем чистописания Ахинеевым («Кле-

вета», 1883), учителем уездного училища Лампадкиным («В Париж!», 1886), учи-

телем математики Дырявиным («В пансионе», 1886), учителем чистописания  

и рисования Петром Леонтьичем («Анна на шее», 1895), учителем математики 

Сергеем Семенычем («Шульц», ок. 1895, неоконч. – впервые опубл. в 1914), учи-

телем древнегреческого языка Беликовым и его коллегой Буркиным («Человек 

в футляре», 1898) и др. Данная парадигма, обозначенная фабульными конту-

рами, разветвляется за счет изображения представителей близкородственных 

сфер, таких как руководители образовательных учреждений (директор народ-

ных училищ Федор Петрович – «Дамы», 1886); чиновники, служащие в области 

народного образования, и/или учителя, работающие в различного рода школах 

и др. (инспектор народных училищ Павел Геннадиевич Надаров и учитель фаб-

ричной школы Сысоев – «Учитель», 1886). Знаменательно, что в указанный круг 

попадают не только герои-мужчины, но и знаковые для конца XIX века фигуры 

– работающие женщины: домашняя учительница Алиса Осиповна Анкет («Доро-

гие уроки», 1887), учительницы земской школы Лида Волчанинова («Дом с ме-

зонином», 1896) и Марья Васильевна («На подводе», 1897) и др. 

При близости воссоздаваемых ситуаций модусная окрашенность изобра-

жаемого может быть не только различной, но даже диаметрально противопо-

ложной – от драматизма и трагизма до комизма в его яркой юмористически-

анекдотической ипостаси. Иными словами, модус выступает как стилеобразую-

щий фактор. 

Так, в рассказе «Учитель» (1886) показан умирающий от чахотки, к тому 

же очень неудобный для окружающих человек – учитель фабричной школы Фе-

дор Лукич Сысоев. Радея всей душой за своих учеников и за свое дело, Сысоев 

вновь и вновь переживает только что состоявшиеся и успешно завершившиеся 

экзамены. В частности, «ученик Бабкин, всегда писавший диктанты без одной 

ошибки, сделал в экзаменационном диктанте три ошибки» (C V, 217). Сысоев 

негодует по поводу поведения своего коллеги: «учитель соседней школы, Ляпу-

нов, которого инспектор попросил диктовать, вел себя “не по-товарищески”: 

диктуя – выговаривал слова не так, как они пишутся, и точно жевал слова» (C V, 

217). На ежегодном торжественном обеде, устраиваемом дирекцией фабрики по 

случаю окончания экзаменов, Сысоев с гневным обличением набрасывается на 

других учителей как на «своих врагов и доносчиков» (C V, 219), но не утаивает  

и хорошего, отмечая достойно оплачиваемые условия труда коллектива, щедрое 

обеспечение учеников письменными принадлежностями и др. В результате ока-

зывается, что, несмотря на «несносных характер» Сысоева, окружающие видят  

в нем «замечательную личность», «поэта в своем деле», о чем они говорят в своих 
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«искренних, восторженных» речах (C V, 221). Однако в финале произведения по-

вествователь, «слушая» разговор жены Сысоева и земского врача, констатирует: 

старому учителю «осталось жить, по-видимому, не более недели» (C V, 222). 

Организующей идеей в рассказе «Из записной книжки старого педагога» 

(1892), напротив, является мысль о бездушии учителей, об их расчетливом лу-

кавстве и тяге к мздоимству, причем мысль облечена в форму дневника. В дема-

гогически-правильной речи учителя есть сентенции о том, что «семья должна 

идти рука об руку со школой», что школа стремится «к совершенству» и проч.  

(C VIII, 41). Однако обывательское начало берет верх: старый учитель пишет  

о том, что следует допускать сближение школы только с семьей «благородной,  

а не купеческой или мещанской», поскольку «сближение с низшими может отда-

лить школу от совершенства» (C VIII, 41). Вывод и совсем простодушно-прямо-

линеен: «из человеколюбия не следует иногда лишать купцов и богатых мещан 

удовольствия – например, приглашать педагогов на пирог» (C VIII, 41). 

Подобный анекдотический тон был, как известно, характерен для ран-

него творчества Чехова. Например, в рассказе «Идеальный экзамен» (1884), со-

зданном как условный диалог учителя и ученика, представлена утрированно-

разоблачающая самооценка учителя и ученика, явленная в мнимо-высоких суж-

дениях обоих. Иными словами, по справедливой мысли В.И. Тюпы, «анекдотиче-

ское слово, доминирующее в рассказах Антоши Чехонте, не покидает и зрелую 

чеховскую прозу» [Тюпа 1989: 18]. Вместе с тем, продолжает ученый, в позднем 

творчестве Чехова нет анекдота «в чистом виде», поскольку «анекдот редуци-

рует характер до шаржа» [Тюпа 1989: 19]. Еще более радикально формулирует 

свою мысль И.Н. Сухих, утверждающий: «Чехонте как самостоятельный худож-

ник прошел и ушел»; «Чехонте не полностью помещается в Чехове» – «это близ-

кие родственники, но всё же разные писатели» [Сухих 2019: 187]. 

Таким образом, в творчестве Чехова-прозаика, и прежде всего в творче-

стве позднем – «звездном», сюжетные решения даже при изоморфности / гомео-

форфности фабул могут быть различными. Первостепенную роль при этом иг-

рают мотивы в их прямой стилистической маркированности (реже при отсут-

ствии таковой). Мотивная организация в свою очередь оказывается решающим 

фактором при формировании модусной сущности произведения. 

 

3. Сюжетно-композиционная и мотивно-архитектоническая 

организация рассказа «Учитель словесности» 

 

У рассказа «Учитель словесности» необычная для работы Чехова творче-

ская история: первая глава произведения была написана и опубликована в 1889 

году (под названием «Обыватели»), а в единстве со второй главой рассказ был 

напечатан в 1894 году. С появлением второй главы идейно-эмоциональная 
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направленность рассказа была значительно усилена критическим авторским 

взглядом на происходящее с человеком – главным героем рассказа, учителем 

гимназии Сергеем Васильичем Никитиным, работающим «в одном из лучших гу-

бернских городов» (C VIII, 324), к тому же счастливо влюбленным в свою невесту, 

а потом жену Манюсю Шелестову. При полном отсутствии фабульного диктата, 

а только за счет развития мотивной основы произведения, с ее усилением во 

второй его главе (в том числе при помощи введения дневника Никитина – при-

ема, предназначенного для наиболее полного изображения внутреннего мира 

человека), Чехов показывает деградацию человека, оказавшегося в обыватель-

ской среде и не сразу осознавшего это. Для очевидной демонстрации нрав-

ственно-духовного падения главного героя произведение наращено существен-

ным временны́м охватом его «счастливой» жизни. 

Как для современников Чехова, так и для чеховедов ХХ века организую-

щая мысль писателя очевидна. Например, Л.И. Шестов, обратившись к рассказу 

«Учитель словесности» в статье «Творчество из ничего» (1905), писал: «И служба, 

и жена Манюся <...>, и дом раковина, и т. д., и все это не мешает Чехову полегоньку 

да помаленьку загнать бедного учителя в обычную западню-мышеловку». Далее 

философ сразу уточняет: «У Чехова “идеала” не было, даже идеала обыденности», 

поскольку «идеал предполагает подчинение, добровольный отказ от своих прав 

на независимость, свободу и силу», а «такого рода требования, даже намеки на 

такого рода требования возбуждали в Чехове всю силу отвращения и омерзения, 

на которые только он был способен…» [Шестов 2002: 585]. Через сто лет без ма-

лого, рассматривая рассказ «Учитель словесности» и образ главного героя, В. М. 

Маркович актуализировал мотив отторжения Никитиным обывательской и пош-

лой среды, в которой тот оказался, как мотив бегства «за пределы “этой” жизни»; 

при этом ученый подчеркнул одурманивающую суть среды, справедливо указав: 

«прозрению героя сопутствует его опошление» [Маркович 1998: 32, 30]. 

Для Чехова (как ранее для И.А. Гончарова) важен мотив обыкновенного – 

необыкновенного. В рассказе «Учитель словесности» этот мотив играет суще-

ственную роль. 

Так, для дома Шелестовых характерно то, что глава семьи, пожилой чело-

век, отец Вари и Манюси, всегда – «по обыкновению» – «что-то критиковал» и был 

убежден, что вокруг (но только не в его доме) царит «хамство и больше ничего» 

(C VIII, 313). На старика Шелестова явно походит его старшая дочь – красивая 

Варя, которая «всякий разговор, даже о погоде, <...> непременно сводила на 

спор»; к тому же она делала это, совершенно не считаясь с мнением других лю-

дей, поскольку для нее важно «ловить всех на слове, уличать в противоречиях, 

придираться к фразе» (C VIII, 314). Младшая дочь, Манюся, на первый взгляд,  

в своих манерах не столь похожа на отца. Зато, иронизирует автор, вся живность 
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в доме: кошки, голуби в клетке на террасе, а особенно «маленькая облезлая соба-

чонка <...>, злая и избалованная» Мушка и «огромный черный пес» Сом – все они 

ведут себя бесцеремонно, как и сами хозяева, т. е. «обыкновенно» (C VIII, 313). 

В образе Никитина автор также показывает присущие этому человеку 

(вероятно, со студенческой скамьи) эмоциональные свойства и поведенческие 

реакции. В частности, испытывая волнения в спорах, когда что-то «казалось ему 

рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого», Никитин «обыкновенно <...> 

вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову» (C VIII, 315). Напротив, 

другому учителю гимназии, преподающему географию и историю Ипполиту Ип-

политычу Рыжицкому, споры чужды: он говорит «по обыкновению» трюизмами, 

«длинно и с расстановкой о том, что всем давно уже известно» (C VIII, 319). 

Став счастливым мужем, Никитин из своих привычек сохранил только ту, 

что «обыкновенно в девятом часу утра он уходил на службу» (C VIII, 326). Ведя 

уроки и работая с учениками, Никитин откровенно тоскует – по жене Манюсе, по 

дому. Поэтому «самыми счастливыми днями у него теперь были воскресенья  

и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома», – и «в эти дни принимал 

участие в наивной, но необыкновенно приятной жизни, напоминавшей ему пас-

тушеские идиллии» (C VIII, 326-327). Маня, «разумная и положительная» (в иро-

ничной оценке повествователя и всепрощающе-кроткой оценке Никитина, 

ослепленного любовью), старательно «устраивала гнездо» (C VIII, 327). В ее пра-

вилах было то, что, «найдя в шкапу завалящий, твердый, как камень, кусочек 

колбасы или сыру», она «с важностью» заключала: «Это съедят на кухне» (C VIII, 

327). Однако Никитин снисходителен к молодой жене даже в отношении этой 

нравственной извращенности: «То, что в ее [Манюси] словах было справедливо, 

казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его 

убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно» (C VIII, 327. Курсив 

мой. – М.Л.). 

Мотив обыкновенного – необыкновенного усиливается автором во вве-

дении им и разработке мотива судьбы и случая и связанного с ними мотива сча-

стья и несчастья. 

Сама судьба, в представлениях семейства Шелестовых и их гостей, – не 

более чем игра с помощью колоды карт. И они играют в нее снова и снова, «ис-

поведуя» друг друга. На деле, подчеркивает Чехов, важным оказывается случай. 

Но насколько причудливо в этой среде понимание судьбы, настолько своеоб-

разно и понимание случая. В частности, уже на первых этапах знакомства с Ни-

китиным Манюся «случайно, <...> как вчера и третьего дня» (C VIII, 310) оказы-

вается на конных прогулках рядом с Никитиным. В результате планы юной  

и расчетливой Мани на брак с Никитиным осуществились, тогда как планам 

старшей сестры Вари на брак со штабс-капитаном Полянским на суждено было 

реализоваться – и всё по причине того, что 18-летняя Манюся не выставляла, как 
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правило, на всеобщее обозрение своих истинных взглядов на жизнь, а уверенная 

в себе 23-летняя Варя, при том, что она была «хороша собой, красивее Манюси, 

считалась самою умною и образованной в доме» (C VIII, 310, 314), была убеждена, 

что окружающие всё стерпят, даже ее некорректные и нелицеприятные выска-

зывания по поводу и без него. 

Для Никитина же случай и его лукавство представляются (вновь в иро-

ничной оценке повествователя, прямо указывающего на слепоту героя) фактом 

чудесным, непроизвольным, вошедшим в жизнь не по воле людей. Во встрече  

с Маней Шелестовой он видит некую высшую жизненную закономерность:  

«Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость. <...> Но на это свое счастье я не 

смотрю как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба» (C VIII, 

327). Живя в убеждении, что «человек есть творец своего счастья», герой вспо-

минает всю свою непростую жизнь: «Сиротство, бедность, несчастное детство, 

тоскливая юность – всё это борьба, это путь, который я прокладывал к сча-

стью...» (C VIII, 327). 

Однако менее чем через год семейной жизни оказывается, что не о таком 

«счастье» мечталось герою. Если летом, сразу после свадьбы, и потом осенью  

и даже зимой Никитин был счастлив, то уже к окончанию зимы, «как-то перед 

Великим постом», на рубеже зимы и весны, Никитин начинает испытывать не-

что «странное, неопределенное» (C VIII, 329). Оказывается, что его беспокоят не 

только «кошки и собаки», «множество кур и уток», которые, наряду с двухэтаж-

ным домом, денежной массой в двадцать тысяч и прочим, вошли в приданое 

жены (C VIII, 328, 325). Подспудно (обнаруживаясь в чеховском подтексте, в т. ч. 

в деталях, представленных в первой главе) в сознании героя, как проблески па-

мяти, возникают реплики его жены, тогда еще невесты. В частности, Манюся, 

страстная лошадница, «была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей» 

(C VIII, 311). Она, обожая, казалось бы, всякую живность, с удовлетворением кон-

статирует, что у штабс-капитана Полянского лошадь «бракованная» – и оста-

нется таковой, «пока не издохнет» (C VIII, 311). 

Весенние муки прозрения героя связаны в его сознании с пульсацией 

мысли, что он живет неправильно – и совсем не так, как хотел. При этом значимо, 

что еще в октябре, через несколько месяцев после свадьбы и начала комфорт-

ного существования, Никитин, возвратясь с похорон Ипполита Ипполитыча до-

мой, с трудом находит свой заброшенный дневник и записывает в нем: «Я хотел 

сказать на могиле товарища теплое слово, но меня предупредили, что это может 

не понравиться директору, так как он не любил покойного» (C VIII, 328). Иными 

словами, как не жаль Манюсе чужой лошади, так в душе Никитина уже нет со-

чувствия к чужой судьбе, а дороги ему лишь перипетии собственной жизни, 

включая карьеру. 
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В итоге к концу марта Никитина начинают преследовать «новые мысли», 

которые всерьез «пугали его» (C VIII, 331). Герой стремится отторгнуть эти 

мысли от себя: он «называл их глупыми и верил, что всё это от нервов, что сам 

же он будет смеяться над собой...» (C VIII, 331). Однако «тотчас же он с уверенно-

стью говорил себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, <...> бездарный и безлич-

ный, <...> никогда у него не было призвания к учительской деятельности, <...> 

значение того, что он преподавал, было ему неизвестно, и, быть может, даже он 

учил не тому, что нужно» (C VIII, 331). 

Никитин жаждет «другой» жизни. Внутренний монолог героя Чехов 

оформляет как аналитически-оценочную речь повествователя, с введением в нее 

несобственно-прямой речи героя (выделена курсивом): «Он думал о том, что, 

кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, 

кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому 

коту, есть ведь еще другой мир... И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот 

другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастер-

ской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, стра-

дать...» (C VIII, 330). Отгоняя от себя «новые, какие-то особенные мысли в виде 

длинных теней», Никитин будет убеждать себя: «Какой вздор! <...> Какого же 

тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха!» (C VIII, 330, 331). 

В результате мотивная основа произведения, исходной позицией в кото-

рой была тема обыкновенного – необыкновенного, развивается автором с помо-

щью мотивов судьбы и случая и восходит к мотиву необходимости в «другой» 

жизни, которая будет осуществляться в «другом» мире. Никитин приходит  

к неотвратимой мысли, что «в двухэтажном <...> доме», в котором правят «гор-

шочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы», а в конечном счете «глупые 

женщины», – «счастье для него уже невозможно» (C VIII, 331, 332). 

Таким образом, в систематике хроникального построения сюжета прояв-

ляется его кумулятивная природа – как достижение авторской цели в последо-

вательно-телеологической работе художника. Это и есть, в понимании Чехова, 

неумолимая логика в развитии характера. Для учителя словесности Никитина 

становится очевидно, что «нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее 

пошлости» (C VIII, 332). 

По справедливой мысли М.Ч. Ларионовой, «кумулятивные сюжеты, в от-

личие от других, не оставляют возможности для непредсказуемого развития со-

бытий» [Ларионова 2018: 4]. Однако кумулятивный принцип построения худо-

жественного целого не исключает «открытого» финала. Завершающей произве-

дение фразой становится мысль из внутреннего монолога Никитина: «Бежать 

отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!» (C VIII, 332). Решимость героя 

«бежать» от прежней жизни в «другую» жизнь безусловно поведет за собой  
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обвинения как минимум в «хамстве». Однако обратного пути нет: «иллюзия ис-

сякла» – «и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу 

с покоем и личным счастьем» (C VIII, 331-332). 

В заключение следует обратить внимание на один из излюбленных сю-

жетных приемов Чехова – когда изображение глубинных и сущностных процес-

сов в жизни человека не заканчивается свадьбой, а со свадьбы только начина-

ется. По мысли писателя, творчески реализованной им, помимо рассказа «Учи-

тель словесности», в рассказе «Попрыгунья», в повестях «Моя жизнь» и «Три 

года» и др., подлинное в человеке раскрывается как раз при условии состоятель-

ности человека в цивилизационном смысле – в профессии и в семье. В рассказе 

«Учитель словесности» не столько нелады в гимназии, сколько несовместимость 

супругов в их семейной жизни способствуют осознанию Никитиным своей непри-

годности к учительскому труду – и к необходимости встать на путь, куда более 

трудный, чем тот, которым он шел в детстве, юности и в университетские годы. 

 

*   *   * 

Значительный пласт в прозаическом наследии Чехова – это рассказы  

и повести, в которых выведены образы учителей. На примере тех, кто в силу са-

мих своих профессиональных обязанностей должен нести знание и убеждать  

в безусловности нравственно-духовных ценностей, писатель показал как высо-

кие достоинства человека, так и пороки, которые свойственны людскому сооб-

ществу. 

В модусной подаче повторяющегося, казалось бы, фабульного материала 

и организованного на его основе сюжета, а также с помощью системы мотивов 

Чехов в своей художественной философии явил нюансы общественно-психоло-

гических ситуаций и тончайшие переливы умонастроений, осветив их в широ-

чайшем спектре от комического до драматического и трагедийного, с непремен-

ной, как правило, иронией (с ее оттенками в том же спектре, что и модус как та-

ковой). 

В причинно-следственной логической кумулятивной перспективе, кото-

рая обнаруживается в сюжетно-мотивной организации в рассказе «Учитель сло-

весности», Чехов представил счастье и муки, испытываемые обычным, рядовым 

человеком. Развивая мотивную аксиологию, писатель от смыслоразличения ге-

роями обыкновенного и необыкновенного, случая и судьбоносных закономер-

ностей приходит их к не навязываемому, но неизбежному осознанию того, что 

для полноценного, полномасштабного, полноводного существования в реалиях 

бытия современникам требуется «другая» жизнь. Ее надо строить по другим ле-

калам. 

 

 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 185 – 195; DOI 10.32017/ip2022.1.15  
 

 

195 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Катаев В.Б. Цирки и кладбища: чеховские топосы // Катаев В.Б. К пониманию Чехова. М., 

2018. С. 112-118. 

Ларионова М.Ч. Традиции народной кумулятивной сказки в расскахах А.П. Чехова // Уче-

ные записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Муд-

рого. 2018. № 6 (18). С. 1-4. 

Лоскутникова М.Б. Телеологические принципы художественного целого и композици-

онно-архитектоническая организация рассказа А.П. Чехова «Попрыгунья» // In-

skrypcje. Półrocznik. Siedlce, 2019. R. VII. № 1 (12). Р. 45-55. 

Маркович В.М. Пушкин, Чехов и судьба «лелеющей душу гуманности» // Чеховиана: Че-

хов и Пушкин. М., 1998. С. 19-34. 

Сухих И.Н. Вместо заключения: Антоша Чехонте: взгляд из XXI века // Ранний Чехов: про-

блемы поэтики. СПб., 2019. С. 181-187. 

Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989. 135 с. 

Шестов Лев. Творчество из ничего (А.П. Чехов) // А.П. Чехов: Pro et contra: Творчество А.П. 

Чехова в русской мысли конца XIX – начала ХХ века (1887–1914). СПб., 2002. С. 567-

598. 

Эйхенбаум Б.М. О Чехове // Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969. С. 357-370. 

 
Dane kontaktowe / Contact details 

 
Лоскутникова Мария Борисовна, кандидат филологических наук, доцент, Московский 

городской педагогический университет, Москва. 

 

Loskutnikova Maria Borisovna, Candidate of Philology, Docent, Moscow City University, Mos-

cow. 

 

 



 

 

 

 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 197 – 210; DOI 10.32017/ip2022.1.16  
 

 

197 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АМНЕЗИЯ И ПАМЯТЬ В ПРОЗЕ  

А. П. ЧЕХОВА: ОТ ОБРАЗА БОЛЕЗНИ  

К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ  

 
Александр Васильевич Кубасов 

Россия, Екатеринбург 

e-mail: kubas2002@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема памяти, которая возникла в раннем 

творчестве Чехова, а затем эволюционировала на протяжении длительного времени. Бу-

дучи студентом медицинского факультета, писатель создал рассказ, где отразил патоло-

гическое состояние памяти. Позже способность помнить становится одним из маркеров 

героя, характеристикой его аксиологии. В рассказе «Архиерей» проблема памяти интер-

претируется как пространство, созидаемое полюсами бинарных оппозиций.    
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Abstract: The article deals with the problem of memory, which arose in the early work of Che-

khov, and then evolved over a long time. As a medical student, the writer created a story where 

he reflected the pathological state of memory. Later, the ability to remember becomes one of 
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is interpreted as a space created by the poles of binary oppositions. 
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В современной литературе постмодернизма получила распространение 

условная «художественная болезнь» – амнезия. В частности, сошлемся на одно-

именный роман британского автора Сэма Тэйлора «Амнезия» (Sam Taylor “The 

Amnesiac”, 2003) [Тэйлор 2008]. Амнезия в данном произведении выполняет 

функцию миромоделирующей концептуальной метафоры, которая позволяет 

автору выстроить фантастический художественный мир, создать прихотливые 

сюжетные ситуации с помощью интеллектуальной игры с утрачиваемой и обре-

таемой памятью героя. Можно найти примеры обращения к амнезии и в совре-

менной отечественной литературе. Назовем в этой связи романы Владимира 

Шарова «До и во время» (1993) и Евгения Водолазкина «Авиатор» (2017).  

В современном зарубежном литературоведении и искусствознании поня-

тие амнезии дробится на разные типы и виды. Выделяют «социальную и куль-

турную» амнезию, «структурную», «амнезийный ландшафт», пишут об «амне-

зийном следе» [Джумайло 2020]. Во многих случаях амнезия утрачивает свой 

терминологический смысл и становится окказиональным словоупотреблением, 

связанным с задачами конкретного исследования.    

Совершенно очевидно, что Чехов не постмодернист, однако и в его про-

изведениях можно найти симптомы и характеристики того, что подходит под 

определение амнезии. Эта реальная и вместе с тем условная болезнь должна 

быть вписана в ряд других медицинских образов, отраженных в его творчестве, 

наряду с неврастенией, чахоткой, тифом.  

Научным источником, на который опирался Чехов при создании образа ам-

незии, были, скорее всего, лекции по неврологии профессора А. Я. Кожевникова 

(1836-1902), прослушанные на медицинском факультете Московского универси-

тета [Кожевников 1894]. Свою роль сыграли и работы по психиатрии С. С. Корса-

кова (1854-1900) [Корсаков 1890]. Одно из открытий ученого, закрепившее его 

имя в мировой науке, – это амнестический, или Корсаковский, синдром, который 

связан с потерей памяти на текущие события при относительно лучшем воспро-

изведении событий прошлого. В Международной классификации болезней деся-

того пересмотра (МКБ-10) это заболевание получило название анретроград- 

ной амнезии. Наряду с этим выделяется и ретроградная амнезия, когда человек 

помнит текущие события, но забывает те, что были до заболевания [МКБ-10].  

Чехов-писатель и Чехов-врач – эти две социально-профессиональные ипо-

стаси одной личности находятся в сложных отношениях взаимного дополнения  

и обогащения, но не прямого переноса одного рода деятельности на другой. 

Нужно учитывать принципиальное различие между ними: Чехов-врач имел дело 

с болезнью как таковой, с неким объективным явлением, а Чехов-художник –  

с создаваемым им самим словесным объективированным образом болезни, кре-

ативным по своей природе, а потому обладающим определенной семантикой  

и художественно-смысловой телеологией.  
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Для Чехова-художника характерно изначальное обращение к корпусу 

проблем, идей, образов, которые будут интересовать его на протяжении дли-

тельного времени. В ряду варьирующихся чеховских мотивов стоит забвение ге-

роем какого-то факта, или события из ближайшего или отдаленного прошлого. 

Затем это забытое либо вспоминается при каких-то условиях и обстоятельствах, 

либо окончательно вытесняется из сознания. Это и есть то, что можно обозна-

чить понятием «художественная амнезия», которая коренным образом отлича-

ется от соответствующего заболевания.  

Обратимся вначале к юмористическому варианту художественной амне-

зии в рассказе «Забыл!!» (1882). Сюжет его незамысловат: «Когда-то ловкий по-

ручик, танцор и волокита, а ныне толстенький, коротенький и уже дважды раз-

битый параличом помещик Иван Прохорыч Гауптвахтов, утомлённый и заму-

ченный жёниными покупками, зашёл в музыкальный магазин купить нот» (С. I, 

126). Всё содержание произведения – это описание попыток героя вспомнить, 

какое же произведение заказала ему дочь. В конце выясняется, что это ноты вто-

рой рапсодии Ференца Листа.  

Антону Чехову во время написания этого рассказа двадцать два года, он 

студент медицинского факультета. Речь своего героя будущий врач строит с учё-

том собранного и представленного читателю анамнеза: соматических особенно-

стей – толстенький, коротенький; перенесённых заболеваний – дважды разби-

тый параличом (иначе говоря, перенёсший инсульт); физического состояния па-

циента на момент его осмотра – утомлённый и замученный. Речь героя, обуслов-

ленная его физическим и эмоциональным состоянием, должна производить впе-

чатление замедленной, с остановками и запинками, не завершённой в смысло-

вом отношении. Показательна вариация инициальной реплики героя. Вначале 

он трижды с остановками повторяет – «Позвольте мне-с…».  

Потом:  

– Позвольте мне-е… Мммм… мне-е… Мм… Позвольте… Забыл!! (С. I, 126).  

Первый раз герой соблюдает вежливость, используя в своей речи сло-

воерс. Во втором случае замедленную речь передает эмфаза (графически пере-

данное удлинение конечного гласного), которая характеризует состояние героя. 

Третье употребление реплики-инициали отграничено от второго употребления 

паузой хезитации (Мммм…). Добавочная изобразительно-выразительная функ-

ция этой паузы – имитация спонтанной речи героя. Третье употребление реду-

цировано до одного слова – Позвольте… Таким образом, первый блок речи героя 

задаёт на лексическом и фоносемантическом уровнях образ кратковременной 

потери памяти. Речевой портрет персонажа создается с помощью операций ва-

рьирования и редуцирования. Троекратный повтор слова является не только 

фольклорной традицией, но и комедийной, а также цирковой. Ср. в «Горе от 

ума»: «Упал вдругорядь – смех сильнее».  
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С образом немца-приказчика из музыкального магазина связана другая 

проблема – «заражения» человека чужой речевой манерой и, как следствие, чу-

жой псевдоболезнью. Первый раз он твёрдо говорит покупателю – Припомните-

с! Во второй раз интонация приказчика меняется – Припомните-с… Смена одной 

пунктограммы на другую, восклицательного знака на многоточие, свидетель-

ствует о подспудно назревающих изменениях в сознании героя и отражающей 

его речи. Через какое-то время немец-приказчик, переключившийся на волну со-

беседника, как будто бы забывает не только о своей нормальной приказчичьей 

речи, но и о русской грамматике вообще. Ему не хватает самых простых слов: 

«Спойте… oder… oder… или посвистайте!..» (С. I, 127). Многоточия передают 

здесь речь почти что заикающуюся. Интересно, что «заражение» чужой речевой 

манерой происходит в обоих направлениях: как от Гауптвахтова к приказчику, 

так и наоборот. В поисках общей апперцептивной базы, которая бы помогла раз-

решить проблему идентификации искомых нот, Гауптвахтов переходит на псев-

донемецкую речь, переданную кириллицей: «После обеда спрашиваю я у одного 

господина, тоже немчуры, как сказать по-немецки “Покорнейше вас благодарю 

за хлеб, за соль”? А он мне и говорит… и говорит… Позвольте-с… И говорит: “Их 

либе дих фон ганцен герцен!”» (С. I, 128). 

Многоточие в речевой зоне безличного повествователя рассказа функци-

онально отличается от многоточия в речи героев. Объяснение этому – в эстети-

ческой природе безличного повествователя. Он не персонаж, а субъект сознания 

и субъект речи, точнее, – голос (по М. М. Бахтину). В рассказе он передаёт раз-

мышления Гауптвахтова, рисующего мысленно картину своего приезда к семей-

ству: «Задумался он о том, как приедет он домой, как выскочат к нему навстречу 

жена, дочь, детишки… Жена осмотрит покупки, ругнёт его, назовёт каким-ни-

будь животным, ослом или быком…» (С. I, 129). Все последующие фразы повест-

вователя оканчиваются тоже многоточием. С точки зрения формально-грамма-

тической, здесь речевая зона повествователя, но эмоционально-экспрессивный 

строй речи, безусловно, связан с персонажем. Многоточие – в аспекте нарратива 

– способствует конвергенции повествователя, героя и читателя, причастного  

к их сознаниям. В речевом аспекте просодика устной речи сближается с нота-

цией письменной речи. Форма несобственно-прямой речи позволяет выдержать 

интонационное единство юмористического рассказа, а также способствует ком-

прессии текста. Не последнюю роль в этом играет многоточие, которое стано-

вится знаком фабульного эллипсиса. 

Завершается рассказ тем, что искомые ноты определены, как следствие 

меняется и речевая манера героя. Он становится полноценным покупателем  

с нормальными речью и памятью. Как следствие восстанавливает свою речевую 

норму и приказчик-немец. На его вопрос о том, какую версию рапсодии Листа 
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хочет клиент, Гауптвахтов, прошедший процесс «речевой реинкарнации», пра-

вильно и без запинок отвечает: «Какую-нибудь! Лишь бы номер второй, Лист! 

Бедовый этот Лист! То-то-ти-то… Ха-ха-ха! Насилу вспомнил! Точно так!» (С. I, 

129). Последнее употребление многоточия после имитативного напевания 

начала рапсодии Листа звучит как музыкальная победная кода. 

Отметим инвертивный смысл финала рассказа по отношению к загла-

вию. Ведь не менее резонно было бы назвать рассказ не «Забыл!!», а «Вспом-

нил!!», так как он заканчивается возвращением на время утраченной памяти. Од-

нако второй вариант, в отличие от первого, выбранного Чеховым, не обладает 

диагностическим характером, не в полной мере передает интригу рассказа. 

Кроме того, студенту-медику Чехову ещё и потому важнее факт амнезии, а не 

воспоминания, что антинорма ярче характеризует героя, чем норма, обычное со-

стояние, не выведенное из состояния равновесия.  

Современники Чехова воспринимали вторжение медицинского дискурса 

в художественный как нечто не вполне легитимное, нарушающее привычные 

литературные нормы. Показательна реакция профессора Д. Н. Овсянико-Куликов-

ского, тонкого интерпретатора чеховских произведений. Он писал, что в пьесе 

«Иванов», написанной через шесть лет после проанализированной юморески, 

«вторжение медицинской точки зрения в искусство противоречит устоявшимся 

у нас литературным понятиям и вкусам» [Овсянико-Куиковский 1911: 100]. Вы-

делим ключевое для нас выражение – «устоявшиеся литературные понятия  

и вкусы». Чехов с первых произведений выступает как первопроходец, не бояв-

шийся спорить с литературными канонами, превратившимися в шаблон и тра-

фарет.      

Обратимся теперь к зрелому произведению, в котором мотив памяти, ее 

утраты и возвращения играет сюжетообразующую роль. В процессе анализа бу-

дет важен поиск ответа на вопрос: насколько правомерно говорить в данном 

случае о художественной амнезии, а не просто о мотиве памяти. 

Рассказ «У знакомых» впервые был опубликован в февральской книжке 

журнала «Cosmopolis» в 1898 году. Сам по себе он не часто привлекает внимание 

исследователей. Обычно к нему обращаются из-за тематической связи его с «Виш-

невым садом»: «Если уподобить “Вишневый сад" морю, в которое вливались 

воды, наполнявшие все его предыдущее творчество, то рассказ “У знакомых” – 

самая большая и полноводная из рек, питающих это море» [Полоцкая 1979: 257-

258]. Показательно, что рассказ «остался не замеченным русской критикой, вне 

поля зрения которой, видимо, был весь журнал «Cosmopolis»» (10, 360). Рассказ 

интересен тем, что мотив памяти и забвения в нем один из самых разработан-

ных у Чехова. Он возникает с первых фраз: 
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«Утром пришло письмо: 

“Милый Миша, Вы нас забыли совсем, приезжайте поскорее, мы хотим 

Вас видеть. Умоляем Вас обе на коленях, приезжайте сегодня, покажите Ваши яс-

ные очи. Ждем с нетерпением.        

                Та и Ва. 

Кузьминки 7 июня”» (С. X, 7). 

 

Мотив памяти и ее утраты реализован в нарративной структуре рассказа 

и связан с особенностями взаимодействия сознания героев и повествователя. 

Соотношение их речевых манер намечается в первом текстовом фрагменте:  

 

Письмо было от Татьяны Алексеевны Лосевой, которую лет десять – двенадцать 

назад, когда Подгорин живал в Кузьминках называли сокращенно Та. Но кто же Ва? 

Вспомнились Подгорину длинные разговоры, веселый смех, романсы, прогулки по вече-

рам и целый цветник девушек и молодых женщин, живших когда-то в Кузьминках и 

около, и вспомнилось простое, живое, умное лицо с веснушкам, которые так шли к темно-

рыжим волосам, – это Варя, или Варвара Павловна, подруга Татьяны (С. X, 7).  

 

Основной вектор восприятия Подгориным событий направлен из насто-

ящего в прошлое. Обратим внимание на выбор формы субъекта и предиката: не 

Подгорин вспомнил, как можно было бы написать, а вспомнились разговоры, смех, 

романсы, прогулки, цветник девушек; и далее вспомнилось лицо, то есть как бы 

сами собой, без волевого участия их реципиента. Предметом изображения изна-

чально является не столько сам герой, сколько его относительно автономный 

внутренний мир. Вторая фраза фрагмента (Но кто же Ва?) является несоб-

ственно-прямой речью Подгорина, которая дана до его прямой речи, что нетра-

диционно для повествования от 3 лица. Не прямая речь подготавливает появле-

ние несобственно-прямой, а наоборот. Такая очередность повествовательных 

форм отражает один из ключевых принципов художественного миромоделиро-

вания Чехова – принцип инверсии. Данная в форме несобственно-прямой речи 

фраза выполняет функцию связки внутреннего мира еще не известного чита-

телю героя с кругозором повествователя. Создается впечатление, что вспоми-

нает не столько герой, сколько замещающий его повествователь, приближен-

ный по эмоционально-экспрессивной манере речи к герою. Субъектов сознания 

в данной фразе два: некий милый Миша, и повествователь, но субъект речи – 

один. Это повествователь, которому доступен мир переживаний героя. Рожда-

ется иллюзия манеры повествования от 1 лица, особая интимность повествова-

ния. Одним из объяснений этого феномена является достаточно активный био-

графический подтекст, использование писателем фактов собственной жизни,  

а также его родных и близких знакомых.  
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 Ключевую особенность нарратива рассказа составляет конвергенция со-

знаний и речевых зон героя и повествователя. Яркой формой ее проявления ста-

новится прорыв речи повествователя внутренней речью героя, оформленной 

как вставная конструкция:  

 
Его стесняла мозоль на ноге, и он просил позволения надеть туфли Сергея Серге-

ича и, странное дело, в туфлях почувствовал себя своим человеком, родным (“Точно 

зять…” – мелькнуло у него в мыслях), и ему стало еще веселей (С. X, 17).  

 

Грань, отделяющая форму безличного повествования от перволичного, 

оказывается условна и тонка. Легкость замены местоимений третьего лица на 

местоимения первого лица и сохранение при этом смысла высказывания демон-

стрирует внутреннее родство повествователя и героя (ср.: «Меня стесняла мо-

золь на ноге, и я попросил позволения…»). Грамматическую поддержку сближе-

нию повествовательных форм оказывает субъективная модальность вводной 

конструкции странное дело и возвратное местоимение себя. 

«У знакомых» можно читать как бы в двух проекциях: очевидно – как 

текст, ведомый безличным повествователем, и не столь очевидно, но вполне до-

пустимо (особенно в отдельных частях) – как скрытый монолог, почти исповедь 

Подгорина. Указанная двоякость связана с особенностями личности героя, с его 

двойственностью:  

 
В нем было два человека. Как адвокату, ему случалось вести дела грубые, в суде 

с клиентами он держался высокомерно и выражал своё мнение всегда прямо и резко,  

с приятелями покучивал грубо, но в своей личной интимной жизни, около близких или 

давно знакомы людей он обнаруживал необыкновенную деликатность, был застенчив  

и чувствителен и не умел говорить прямо (С. X, 12).  

 

Эффект исповедальности создается еще и тем, что в ремарках повество-

ватель сосредоточен на передаче ментальных, когнитивных и перцептивных 

особенностей героя. Их передают слова и выражения подумал; мелькнуло у него 

в мыслях; хотелось обещать, обнадеживать; казалось; не любил; знал; чувство-

вал; не слышал; понять не мог; было стыдно и т.д. В последней фразе рассказа пре-

дикаты связаны не с внутренне-личностной характеристикой героя, а с внешне-

характерной, ролевой его стороной: «А минут через десять он уже сидел за столом 

и работал и уже не думал о Кузьминках» (С. X, 23). Смена глаголов отражает мета-

морфозу деликатного, застенчивого и чувствительного милого Миши в прагма-

тичного деятельного адвоката, имеющего дело с грубой житейской прозой.  

Остановимся на особенностях употребления слов забыл(а) – забылось и вспо-

мнил(а) – вспомнилось. Лексико-грамматическое различие членов оппозиций оче-

видно: они противопоставлены как глаголы прошедшего времени безличным, 
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не обладающим категорией времени. Важно учитывать различие их художе-

ственных функций. Безличные глаголы почти не употребительны в пьесах. За-

былось и вспомнилось – примета прозаических текстов, преимущественно в ре-

чевой зоне безличного повествователя, хотя они возможны и в речи героя (ср.: 

мне вспомнилось). Форму вспомнилось можно назвать «особой безличной кон-

струкцией со значением спонтанности» [Михайлова 2020: 96]. Герою вспомни-

лось нечто как бы само собой, внезапно, тогда как забылось предполагает некую 

процессуальность, постепенность забвения (можно сказать вдруг вспомнилось, 

но сомнительно вдруг забылось, хотя вполне допустимо неожиданно забыл). 

Анализ нарративной структуры «У знакомых» позволяет сделать заклю-

чение о субъектно-объектной диффузии, связанной с максимальным сближе-

нием главного героя с повествователем. Смысл этого сближения заключается  

в двояком изображении героя: извне и изнутри. Эта двоякость отражается и на 

проблеме памяти.  

Подгорин живет настоящим, в то время как обитатели Кузьминок – по 

преимуществу прошлым. У них разные аксиологии: один ценит современную 

жизнь, а другие – ушедшую. Если бы главный герой страдал патологической по-

терей памяти на прошлое, ему можно было бы поставить диагноз художествен-

ной ретроградной амнезии. Но герой вполне здоров. Его забвение прошлого обу-

словлено не медико-биологическими факторами, а сменой ценностных приори-

тетов. То, что было важно для него в молодости, ушло на второй план, а на пер-

вый выступили ценность успеха и денег. 

Таким образом, Чехов с течением времени все дальше уходил от соб-

ственно медицинского начала. Если в раннем рассказе «Забыл!!», написанном бу-

дущим врачом, медицинский дискурс играет не меньшую роль, чем дискурс ху-

дожественный, то в зрелом творчестве медицинский компонент становится 

едва улавливаемым обертоном, а иногда и вовсе отсутствует. Болезнь всегда 

представляет собой личностное явление. Герой рассказа «О любви», со ссылкой 

на научную традицию, формулирует: «Надо, как говорят доктора, индивидуали-

зировать каждый отдельный случай» (С. X, 66). Но художественная литература по 

своей природе сосредоточена на исследовании общего, закономерного через ин-

дивидуальное начало. Художественная амнезия, воплощенная в рассказе «За-

был!!», трансформировалась в проблему художественной памяти в рассказе «У 

знакомых».  

Можно было бы ожидать, что в последующем творчестве Чехова сочета-

ние медицинского дискурса с художественным будет окончательно оставлено 

писателем. Однако этого не случилось, и в своем прозаическом творческом заве-

щании, в рассказе «Архиерей» (1902) Чехов вновь обращается к их сложному со-

четанию. Заглавный герой рассказа показан не только в процессе воспоминаний, 
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но еще и больным человеком на излете своей жизни, что обусловливает включе-

ние медицинского дискурса в художественную ткань произведения [Волков 

2014].  

Читатель в самом начале рассказа узнает о недомогании Петра: он «был 

нездоров уже дня три» (С. X, 186). Недостоверность самоощущения героя пере-

дается повествователем с помощью порядка слов (ср.: нездоров уже дня три – 

нездоров уже три дня). Еще более недостоверно восприятие преосвященным 

внешнего мира. Во время субботней вненощной службы накануне вербного вос-

кресения ему «казалось, что все лица – и старые, и молодые, и мужские, и жен-

ские – походили одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое вы-

ражение глаз» (там же). В последующее время, как и в начале повествования, 

восприятие героя остается искаженным, обусловленным длящимся нездоро-

вьем. Как следствие, и рефлексивная память Петра не может быть признана здо-

ровой. Ей должны быть присущи свои аномалии. 

Ключевую роль в смысловой структуре рассказа играет процесс воспоми-

нания. Как и в рассказе «У знакомых», объяснение этого связано с психологиче-

скими особенностями главного героя. Сознание преосвященного Петра обра-

щено преимущественно к прошедшей жизни. Фабульным импульсом к этому по-

служил приезд матери. 

Воспоминания архиерея градуированы в зависимости от промежутка 

времени, отделяющего его настоящее от прошлого. Первый отрезок равен де-

вяти годам, он определяет время, прошедшее с последней встречи архиерея с ма-

терью, которую «он не видел уже девять лет» (там же). После службы преосвя-

щенный едет из Старо-Петровского монастыря, где велась служба, через город  

в Панкратиевский монастырь, где он живет. Первый монастырь связан с настоя-

щим временем, недостоверно воспринимаемым героем из-за болезни, а второй 

– с прошлым, которое явственнее и достовернее для архиерея, чем настоящее, 

потому что не связано с его нынешним нездоровым состоянием. В этом вновь 

проявляется инверсия, которая предстает у Чехова не только на фразовом 

уровне в лингвистической форме, но и как особенность художественного миро-

моделирования. 

 В русском языке известна форма употребления настоящего времени  

в значении прошедшего (так называемое «настоящее историческое»). Чехов со-

здает своеобразный художественный эквивалент такой формы: то, что происхо-

дит с архиереем здесь и сейчас, является поводом для обращения его к про-

шлому. Поначалу воспоминания возникают в сознании героя в синкретичной 

форме, без конкретизации, их передаёт глагол думать: «посидел, всё думая о ма-

тери»; читал «молитвы и в то же время думал о своей матери». Незаметно в ре-

чевую зону повествователя включается речь героя: «Преосвященный помнил ее 

с раннего детства, чуть ли не с трех лет и – как любил!» (С. X, 188). Постановка 
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тире после союза и в приведенной фразе кажется немотивированной. В данном 

случае тире отделяет и выделяет сознание героя (субъекта памяти) от сознания 

повествователя (субъекта высказывания): эмоциональная оценка явно принад-

лежит Петру, отражает его чувства времен раннего детства, но выражает это за 

героя повествователь. Вслед за приведенной следует фраза, в которой повество-

ватель и герой слиты воедино: «Милое, дорогое, незабвенное детство!» (С. X, 

188). Это уже несобственно-прямая речь, намечающая вторую временную гра-

ницу. Если объект ближайшего прошлого для архиерея – девять лет назад, то 

давнопрошедшее время – его трехлетний возраст. В пространстве между этими 

временными отсчетами главным образом и будут разворачиваться картины 

прошлого.  

А. Д. Степанов справедливо критикует «соревновательную модель» в ин-

терпретации смысла «Архиерея» (вера-неверие, жизнь-смерть и т.д.), которая за-

канчивается «победой» одного из компонентов бинарной оппозиции. Как пра-

вило, перевес оказывается на стороне оптимистической интенции исследова-

теля. Соглашаясь со многими положениями проведенного исследователем ана-

лиза рассказа, выскажем сомнение в правоте одного из его итоговых выводов: 

«Перед нами чистая дескрипция, о которой мы писали в самом начале: то, что 

можно пережить, испытать, но не понять и оценить» [Степанов 2005: 358-359]. 

Не может «понять и оценить» свою смерть архиерей, но не автор. Переживание 

в принципе невозможно вне понимания и оценки. Они могут быть более или ме-

нее адекватны, ясно выражены или только слегка намечены, но не отсутство-

вать как таковые. Бахтин писал об актах понимания и оценки со стороны чита-

теля: «Безоценочное понимание невозможно. Нельзя разделить понимание  

и оценку: они одновременны и составляют единый целостный акт. Понимаю-

щий подходит к произведению со своим уже сложившимся мировоззрением, со 

своей точкой зрения, со своих позиций. Эти позиции в известной мере опреде-

ляют его оценку, но сами при этом не остаются неизменными: они подвергаются 

воздействию произведения, которое всегда вносит нечто новое. <…> Понимаю-

щий не должен исключать возможности изменения или даже отказа от своих 

уже готовых точек зрения и позиций. В акте понимания происходит борьба,  

в результате которой происходит взаимное изменение и обогащение» [Бахтин 

1979: 327]. Нельзя представить понимание и оценку читателя без таковых и со 

стороны автора. Если нет одного, то не может быть и другого.  

Понимание и оценка, связанные с комплексом проблем в рассказе Чехова, 

характеризуются пространственностью, диалогичностью и релятивностью.  

Пространственность предполагает полевую структуру, в которой ключе-

вые понятия проблемы (концепты) являются недостижимыми полюсами. От по-

нимания скрыты лишь крайние точки проблемной ситуации, но оставлено про-

странство между ними, доступное всегда в той или иной мере ограниченному, 
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субъективному пониманию. Величина понимания зависит от пресуппозиции чи-

тателя, характера его установки, особенностей онтологической и аксиологиче-

ской точек зрения и т.д.  

Читатель, как и герой, обретший в конце жизни внутреннюю свободу, 

свободен занимать почти любую позицию в пространстве проблемы, тяготея  

к тому или иному полюсу, никогда при этом не достигая ни того ни другого. При-

знавать финал рассказа близким к оптимистическому или пессимистическому 

полюсу, видеть в герое истинно верующего человека или скрытого скептика – 

это почти равные возможности для читателя. Возможность перемещения созна-

ния реципиента в пространстве проблематики рассказа обусловливает ее дина-

мичность и релятивность. 

Воспоминания в сознании героя возникают так, как и у каждого человека, 

то есть достаточно хаотично и подчас без очевидной связи друг с другом. Струк-

турирует и порождает их мотивацию повествование рассказа, созидаемая авто-

ром модель мира.  

Воспоминания архиерея очень разнородны и по-разному представлены. 

Одни быстро возникают и тут же гаснут, другие отличаются протяженностью: 

«Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия» (С. X, 192). 

Одни воспоминания рождают положительный эмоциональный отклик, другие – 

негативный: «Моя мать приехала... – вспомнил он и засмеялся» (С. X, 189). «Непри-

ятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом» (С. X, 192).  

Из более или менее сходных вариантов словоупотребления, передающих 

процесс воспоминания, выпадают несколько фрагментов. Разберем их подроб-

нее. 

 

И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком про-

шлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! (С. X, 195). 

 

Здесь единственный раз употреблена форма будущего времени. С помо-

щью вводной конструкции открыто заявлена субъективная модальность, пере-

дающая недостоверность знания о «том свете». Временные рамки максимально 

раздвинуты и представлены пространством между «далеким прошлым» и не-

определенным будущим. Повествователь и герой, а вместе с ними и читатель, объ-

единены формой местоимения мы (ср.: он будет вспоминать; или в прямой речи 

героя – я буду вспоминать). Риторическое восклицание, завершающее фрагмент  

и амбивалентно передающее незнание в грамматической парадоксальной форме 

«знания», связано по смыслу с занимающим инициальную позицию вводным 

компонентом быть может и оформляет его в относительно самостоятельную 

вставную конструкцию. Заметим попутно, что по смыслу этот фрагмент весьма 
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напоминает финал «Трех сестер» и завершающую фразу в пьесе, которую произ-

носит Ольга: «Если бы знать, если бы знать!» (С. XIII, 188).  

Завершение жизни героя связано с затуханием памяти, с невозможно-

стью вспомнить что-либо:  

 

«Долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, 

кто это. Наконец отворилась дверь, вошел Сисой со свечой и с чайной чашкой в руках» 

(С. X, 199). 

 

Если предыдущий фрагмент создавал композиционное кольцо в преде-

лах абзаца, то данная фраза окликает одно из самых первых воспоминаний ар-

хиерея, связанное с его детством, о чем говорится в начале рассказа. Фраза за-

кольцовывает гораздо больший текстовый фрагмент, а фактически завершает 

жизнь Петра-Павлуши: 

 

«Припомнился священник лесопольский, отец Симеон, кроткий, смирный, доб-

родушный; сам он был тощ, невысок, сын же его, семинарист, был громадного роста, го-

ворил неистовым басом; как-то попович обозлился на кухарку и выбранил ее: “Ах ты, 

ослица Иегудиилова!”, и отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только усты-

дился, так как не мог вспомнить, где в священном писании упоминается такая ослица» 

(С. X, 188). 

 

Умирающий архиерей становится похож на анекдотически представлен-

ного отца Симеона. Тот и другой в какой-то момент лишены способности вспом-

нить. Такая смысловая «рифма» создает текстовую структуру, которая характе-

ризуется «взаимопроникновением и взаимопреображением иронико-смеховой 

стихии анекдота и сдержанно-патетической энергии притчи» [Тюпа 1989: 58]. 

Уход из жизни для человека драматичен. Единственным средством хоть как-то 

возвыситься над этой неизбежностью становится ироническая усмешка. То-

нальная амбивалентность финала рассказа является не данностью, а лишь по-

тенциальной возможностью, которая требует выводимости на основе реверсив-

ного восприятия текста читателем, поиском смысловой связи отдельных по-

вествовательных частей. 

Связывающий все повествование мотив памяти воплощается в рассказе 

не только глагольными формами, но и другими средствами. Известно, что по пра-

вославной традиции усопших поминают на девятый и сороковой дни. В этой 

связи не случайным оказывается сведение о том, что у матери преосвященного 

«было девять душ детей и около сорока внуков» (С. X, 188). Эти числа «актуали-

зирует в ней не только просительницу за всех членов своего материнского рода, 
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но и символическую фигуру носительницы живой памяти об усопших» [Тюпа 

2001: 40]. 

Сложность отличает и простую заключительную фразу о памяти: 

 

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре 

уже никто не вспоминал. (С. X, 201) 

 

Фактически здесь представлен один из полюсов пространства памяти. 

Другой полюс имплицитно порождается рефреном, сопровождающим заупокой-

ную церковную службу – «вечная память».  

Итак, начав художественное исследование проблемы памяти, Чехов пона-

чалу опробовал опыт изображения патологического болезненного состояния ее, 

что нашло отражение в рассказе «Забыл!!». Однако художественная амнезия 

вскоре была оставлена автором. В зрелом творчестве Чехова память становится 

одним из смыслообразующих мотивов, который позволяет раскрыть различие 

аксиологических систем героев («У знакомых»). В рассказе «Архиерей» тема па-

мяти получает наиболее полную и глубокую разработку. Попытка эксплициро-

вать художественный смысл всех воспоминаний героя подводит читателя к воз-

можной формулировке: жизнь – это то, что можно вспомнить. Память является 

условием самостояния человека, его укорененности в бытии. Память и противо-

стоящее ей забвение создают силовое поле, в пространстве которого читателю, 

сопричастному жизни героя, даровано право свободного самоопределения, при-

ближения к тому или иному полюсу или отталкиванию от него. Такой подход 

писателя проявляется и в таких важнейших онтологических вопросах, как вера 

в Бога и внутренняя свобода человека. 
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Abstract: Proza Czechowa wpisuje się w filozofię egzystencjalistyczną zapoczątkowaną przez 

Sørena Kierkegaarda. W artykule wskazano na główne cechy łączące twórczość rosyjskiego 

pisarza z tym kierunkiem. Tymi cechami są: niechęć do abstrakcyjnych spekulacji, skrajnie 

niejednoznaczna wymowa poszczególnych prac (bliska relatywizmowi) oraz  skupienie na 

codzienności. Ta dwuznaczność widoczna jest także w języku Czechowa: subtelny, często 

określany jako liryczny nastrój ostatnich utworów odsłania wizerunek człowieka, który ledwie 

może obiecać czytelnikowi pozytywną wizję. Twórczość Czechowa można określić jako 

monistyczną, jednakże odejście od dualizmu charakterystycznego dla dwudziestowiecznej 

kultury rosyjskiej nie oznacza, że człowiek tkwi w materialistycznym determinizmie. Świat 

materialny i idealny istnieją w jego stworzeniu na równych poziomach. 

 

Słowa kluczowe: Czechow, filozofia, egzystencja, kultura rosyjska  

 

CHEKHOV – WRITER OF EXISTENCE  

 

Abstract: Chekhov's prose is a part of existence philosophy started by Søren Kierkegaard. The 

main features connecting the work of the Russian writer with this course are indicated. These 

following features are: a program anti-obscurity, dislike to abstract speculations, extremely 

ambiguous meaning of particular works – very close to relativism and focusing on everyday life. 

This ambiguity is also visible in Chekhov’s language: the subtle, often defines as lyrical mood of 

his last works, is an expression of a shy image of a man who can barely promise a positive vision. 

Chekhov’s work can be define as monistic, but the shift from the duality which is characteristic 

for the 19th-century Russian culture, does not mean that man is stuck in materialistic 

determinism. The material and ideal world, exists in his creation on an equal levels.  

 
Keywords: Chekhov, philosophy, existence, Russian culture  

 

Na tle literatury rosyjskiej XIX stulecia Czechow jest pisarzem osobnym: pozo-

stał na uboczu głównych dyskusji, jakie toczyli wykształceni Rosjanie pod koniec XIX 

wieku. Spór pomiędzy słowianofilami i okcydentalistami, potem zaś ich ideowymi na-

stępcami: panslawistami i nacjonalistami a rewolucyjnymi demokratami nie znalazł 

poważniejszego odzwierciedlenia w twórczości Czechowa. Tymczasem w ten spór za-

angażowani byli niemal wszyscy najważniejsi pisarze rosyjscy XIX wieku. Josif Brodski 

przekonywał, że literatura rosyjska jest literaturą pocieszenia. Cechuje ją szczególnie 
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pojęty fatalizm: wiara, że nic nie da się zrobić. Skoro rzeczywistość jest niemożliwa do 

naprawienia, zatem jedynym dostępnym człowiekowi wyjściem jest szukanie pocie-

szenia w ideologiach, wiarach, systemach. Za tym wszystkim kryje się usprawiedliwie-

nie istniejącego porządku, świata i własnej w nim bierności [Brodski 1993: 153]. Cze-

chow odrzucił ideocentryczność rosyjskiej literatury II połowy XIX wieku. Twórczość 

autora Wujaszka Wani, jak żadnego innego rosyjskiego pisarza, jest wolna od prób po-

szukiwań ideologicznego pocieszenia. Nie ma bowiem filozofii czy ideologii, która by-

łaby w stanie ogarnąć całą złożoność i niejednoznaczność życia we wszystkich jego 

przejawach. Za każdym razem egzystencja musi zostać poddana bolesnej redukcji –  

i dopiero wówczas staje się możliwa do wpisania w jakiś system. Czechowa można za-

tem określić jako pisarza egzystencji – a to nieuchronnie odsyła nas ku filozofii egzy-

stencjalnej.  

 Przed kilkunastoma laty Rita Spiwak w przekonujący sposób pokazała związek 

twórczości Czechowa z egzystencjalizmem, nie zawahała się nawet stwierdzić, iż retro-

spektywne spojrzenie z perspektywy XXI wieku na artystyczny system Czechowa daje 

podstawy do uznania tego pisarstwa za „literacki kierunek europejskiego egzystencja-

lizmu” [Спивак 2008: 193]. Rosyjska badaczka dokonała jednak porównania przede 

wszystkim z XX-wiecznym francuskim egzystencjalizmem, stąd szczególną uwagę po-

święciła takim zjawiskom, jak absurdalność świata, wszechobejmująca nuda, groteska, 

skrajna zależność myśli bohaterów od ich stan psychofizycznego. To studium nie sytu-

uje jednak Czechowowskiego egzystencjalizmu ani w intelektualnej przestrzeni kul-

tury rosyjskiej, ani w perspektywie innych prądów filozofii egzystencjalnej, dlatego 

warto dodać do niego kilka uwag. 

 Cechą dystynktywną filozofii egzystencjalnej, którą w ślad za Tadeuszem Gada-

czem będę określać mniej kontrowersyjnym i pojemniejszym terminem filozofii egzy-

stencji [Gadacz 2009: 363], jest odrzucenie spekulacji i prób poszukiwań niezmiennego 

modelu natury ludzkiej na rzecz skupienia się na jednostkowej, zmiennej i zanurzonej 

w konkretnym czasie egzystencji. Podstawową kategorią filozofii egzystencji jest za-

tem indywidualne doświadczenie, podczas gdy tradycyjna filozofia jako fundament fi-

lozofii stawiała intelektualne poznanie:  

 
„Filozofowie egzystencjalni (…) – pisał wnikliwy badacz tej filozofii Paul Tillich – wno-

szą apelację od wyroków «racjonalistycznego» myślenia, które utożsamia rzeczywi-

stość z przedmiotem myśli, relacjami czy «esencją», do rzeczywistości takiej, jakiej lu-

dzie doświadczają bezpośrednio w swoim aktualnym życiu [Tillich 1995: 122].  

 

Sam termin „egzystencja”, oznaczający tyle, co istnienie, w tym szczególnym znaczeniu 

został użyty po raz pierwszy przez Sorena Kierkegaarda, który uczynił z niej funda-

mentalną dla swej filozofii kategorię [Gołębiewska 2008:123-141]. Jak podkreśla Ta-

deusz Gadacz, zadaniem właściwie niewykonalnym jest sformułowanie jednej definicji 
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egzystencji [Gadacz, ibidem]. Tym jednak, co łączy wszystkie nurty filozofii egzysten-

cjalnej jest przeciwstawienie niezmiennej „esencji” i żywego doświadczenia istniejącej 

tu i teraz jednostki oraz niechęć wobec abstrakcyjnych spekulacji. Ten właśnie rys bę-

dzie najistotniejszy w procesie interpretacji dzieła autora Wujaszka Wani.  

 W świecie Czechowa próba objęcia, tłumaczenia i zrozumienia egzystencji przy 

pomocy idei nieuchronnie kończy się porażką. Taka sytuacja została zaprezentowana 

w opowiadaniu Żona (Жена) z 1891 roku:  

 
„Я слушал доктора и по своей всегдашней привычке подводил к нему свои обыч-

ные мерки – материалист, идеалист, рубль, стадные инстинкты и т. п., но ни одна 

мерка не подходила даже приблизительно; и странное дело, пока я только слу-

шал и глядел на него, то он, как человек, был для меня совершенно ясен, но как 

только я начинал подводить к нему свои мерки, то при всей своей откровенно-

сти и простоте он становился необыкновенно сложной, запутанной и непонят-

ной натурой”( С. VII, 492).  
 

– mówi inżynier Asorin, który w tekście przedstawiony został jako egoista i nienawist-

nik.  Przyczyną tej niemożności idei jedynie w części jest fakt, że w zwulgaryzowanej 

formie te doktryny ograniczały się do sloganów i etykietek. Bohaterowie, którzy pró-

bują zrozumieć świat przy pomocy jakiegoś światopoglądu, nieuchronnie redukują 

różnorodność tego świata, odzierają go z wielu wymiarów. Posługując się słynnymi 

słowami René Girarda, można powiedzieć, że „prawda powieściowa”, czyli prawda ar-

tystyczna jest zawsze bardziej skomplikowana od wszystkiego, co potrafili wymyślić 

filozofowie [Girard 2001]. 

 
„Догматично у Чехова только одно — осуждение догматичности. – pisze Aleksan-

der Czudakow – Никакая неподвижная, не допускающая коррективов идея не мо-

жет быть истинной. Даже самая в своих истоках светлая и прекрасная идея, 

дойдя до своего завершения и воспринятая как абсолют, превращается в свою 

противоположность” [Чудаков 1971: 271].  

 

Skoro idee nie mają zasadniczego znaczenia, nie mogą go również posiadać pojęcia, re-

prezentujące te idee. A zatem, dzieło Czechowa jest antypojęciowe.  Tomasz Mann 

twierdził, że najważniejszy w twórczości autora Wujaszka Wani jest wymiar poza-filo-

zoficzny. „Prawda życia, która przede wszystkim obowiązuje artystę, deprecjonuje idee 

i poglądy” [Mann 1971: 99] – pisał niemiecki pisarz. To jednak, co dla Manna było oczy-

wistością – i jawną zaletą, dla rosyjskiej krytyki stanowiło poważny mankament tej 

twórczości. Najpoważniejszym z zarzutów, jakie krytycy końca XIX wieku wysuwali  

pod adresem Czechowa, była bezideowość. 
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„Если он решительно не может признать своими общие идеи отцов и дедов, –  

о чем, однако, следовало бы подумать, – и также не может выработать свою соб-

ственную общую идею, – над чем поработать все-таки стоит, – то пусть он будет 

хоть поэтом тоски по общей идее и мучительного сознания ее необходимости” 

[Михайловский, 2002; 92].  

 

– pisał w artykule poświęconym Nieciekawej historii nestor rosyjskich krytyków, Mi-

kołaj Michajłowski. 

 Autor Wiśniowego sadu żonglował ideami, robił z nich użytek w swoich tek-

stach, lecz w gruncie rzeczy nie traktował ich poważnie, uważając, że to, co istotne, 

kryje się głębiej i jest od nich zupełnie niezależne. Takie podejście jednoznacznie wpisuje 

Czechowa nurt filozofii egzystencji. Idee, jak pisze Paul Tillich, dla egzystencjalistów nie 

są prawdami, a Feuerbach i Schelling (których Tillich zalicza do egzystencjalnego nurtu) 

twierdzili, że egzystencja znajduje się „na zewnątrz” wszelkiej myśli. Czechow – przeko-

nuje Lew Szestow – „umie bardzo dobrze wyłożyć system, nawet kilka systemów, widze-

nia świata. I nieraz to robi w swoich opowiadaniach […], ale nie wie, do czego, oprócz 

potrzeb czysto literackich, mogą się nadawać systemy” [Szestow 2011: 75]. W Czecho-

wowskim sceptycyzmie bardziej jednak niż negację sfery idei można dostrzegać reakcję 

na rosyjski kult idei i systemów filozoficznych, powodujących niemało spustoszenia  

w życiu społecznym. Czechow zatem postulował trzeźwość i krytycyzm „w kraju, w któ-

rym ideologię czczono jak Boga, kochano bardziej niż „wszelką inną rozkosz, w którym 

poświęcano jej życie i popełniano dla niej potworne zbrodnie” [Przybylski 1972:31]. 

 Dmitrij Fiłosofow zauważył, że Czechow, w przeciwieństwie do ogromnej więk-

szości rosyjskich pisarzy XIX stulecia, nie aspirował do roli „nauczyciela życia”, wkra-

czającego w obszar polityki czy filozofii: „Чехов до самой смерти остался только 

художником” [Философов 2002: 852] – pisze Fiłosofow. 

 

Niejednoznaczność 

 

 Isaiah Berlin, pisząc o pojmowaniu roli historii u Tołstoja, zastosował metaforę 

zaczerpniętą od greckiego poety Archilocha: „Lis wie wiele rzeczy, ale jeż jedną nie-

małą” [Berlin 2003:21]. Berlin użył tych dwóch zwierzęcych symboli, by wyodrębnić 

dwa modele pisarstwa: jeże to ci, którzy mają jedną zasadniczą, dominującą ideę i jej 

podporządkowują cały swój system (Platon, Dante, Hegel, Nietzsche, Dostojewski), lisy 

zaś ujmują życie w jego nieskończonej złożoności, dostrzegając mnogość prawd, poglą-

dów i stanowisk (Goethe, Puszkin, Tołstoj). Berlin, co prawda, nie wspomina o Czecho-

wie, ale nie ulega wątpliwości, że twórczość autora Wujaszka Wani mogłaby być zali-

czona do linii reprezentatywnej dla „lisów”.  
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 Cechą konstytutywną utworów Czechowa jest ich skrajna niejednoznaczność: 

w opowiadaniach i dramatach na próżno można doszukiwać się bohaterów krystalicz-

nie czystych, mogących uchodzić za wzór moralny. Nie znajdziemy jednak również po-

staci jednoznacznie złych:  

 
„Почти в каждом человеке, – pisał Korniej Czukowski – по убеждению Чехова, совме-

щаются противоположные качества. Для Чехова сложность человеческой души – 

аксиома” [Чуковский 2007: 144]. 

 

Niejednoznaczność dotyczy zarówno wymiaru etycznego (ten sam bohater dokonuje 

czynów szlachetnych i nagannych), lecz również wymiaru estetycznego. Zwrócił na to 

uwagę również Aleksander Czudakow: jednostronność zdarza się w tekstach publicy-

stycznych i korespondencji, a w tekstach literackich nigdy nie pojawiają się uproszcze-

nia. Przeciwstawne cechy Czechowowskich postaci znoszą się nawzajem, uniemożli-

wiając skrajności. Bohaterowie Czechowa to ludzie środka, niejednokrotnie balansu-

jący na granicy śmieszności. Symptomatyczny pod tym względem jest sposób przed-

stawienia Mikołaja Przewalskiego: w tekście publicystycznym Czechow jednoznacznie 

wychwala postać Przewalskiego, natomiast w rozdziale IX Pojedynku Łajewski dowo-

dzi, że tacy tytani pracy mają również ciemne oblicze: jest nim dążenie do celu po tru-

pach, obojętność na ludzkie cierpienie („люди его стонут и мрут один за другим,  

а он идет и идет ” ”( С. VII, 397).  

 
„Для Чехова – pisze Czudakow – невозможна бескомпромиссная христианская по-

зиция, приведшая Достоевского к образу Зосимы. По Чехову, нет целиком хоро-

ших людей. «Плохой хороший человек» – удачная характеристика Лаевского 

(названия фильма по «Дуэли»). (...) Чехов охотно прощает своим «положитель-

ным» героям их слабости, но эти слабости есть у них у всех” [Чудаков 1996]. 

 

 Co ciekawe, w miarę upływu czasu utwory Czechowa stawały się coraz mniej jed-

noznaczne. We wczesnych opowiadaniach humorystycznych jednoznaczności i pewne 

uproszczenia charakterów postaci stanowiły środek konstruowania sytuacji komicz-

nych. W późniejszych utworach, gdzie komizm nie odgrywa już tak znaczącej roli, coraz 

rzadziej zdarzają się bohaterowie jednowymiarowi. Bohater opowiadania Mąż (Муж) 

z 1886 roku, Kiriłł Pietrowicz Szalikow, może uchodzić za wzór jednowymiarowego 

bohatera: to urzędnik zajmujący się poborem akcyzy, który podczas balu zorganizowa-

nego z okazji przybycia do powiatowego miasta K. pułku kawalerii odczuwa złość i roz-

drażnienie na widok upojonej tańcem żony. W utworach dojrzałych, tj. napisanych po 

1889 roku, taka jednoznaczność w rysunku postaci już się nie zdarza. Bez wątpienia 

był to świadomy zabieg pisarza.  

 Lija Buszkaniec, badając korekty, jakich dokonywał Czechow w swoich utwo-

rach przygotowując je do wydania w wydawnictwie Adolfa Marksa, pokazała, że pisarz 
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usuwał wszystkie słowa, które mogłyby jednoznacznie kojarzyć się z czasem powsta-

nia i zastępował je mniej nacechowanymi „temporalnie” synonimami [Бушканец 

2012: 97]. Korekty były jednak znacznie szersze. Przygotowując utwory do Marksow-

skiego wydania dzieł zebranych, Czechow zmienił również zakończenia wielu swoich 

opowiadań. Po tych zmianach wymowa większości z nich stała się bardziej niejedno-

znaczna. Za przykład niech posłuży znakomite opowiadanie Żarcik (Шуточка) z 1886 

roku. W wersji pierwotnej, wydrukowanej w gazecie „Swierczok”, bohater opowiada-

nia był żartownisiem, pewnym swojej pozycji społecznej, po zmianach zaś stał się in-

teligentnym, zdystansowanym i introwertycznym mężczyzną. Czechow zmienił też za-

kończenie utworu: bohater nie żeni się z Nadieńką, jak było w wariancie pierwotnym, 

lecz wyjeżdża z miasta i po latach przywołuje w pamięci wspólne chwile spędzone na 

sankach. Zmiana zakończenia skutkuje też zmianą nastroju: z żartobliwego opowiada-

nie staje się nasycone liryczną tęsknotą. Bo niejednoznaczność znajduje też odbicie  

w warstwie językowej. „Czechow odkrył potężną siłę niedopowiedzenia” [Трифонов 

2002: 989] – pisał Jurij Trifonow.  

 

Rehabilitacja codzienności 

 

Rosyjskie słowo быт nie znajduje dokładnego odpowiednika w języku polskim. Za-

zwyczaj tłumaczone jest ono jako „życie, sposób życia, obyczajowość” lub „codzien-

ność” [Hessen, Stypuła 1986: 93]. Najpopularniejszy słownik języka rosyjskiego autor-

stwa Siergieja Ożegowa definiuje to pojęcie jako „жизненный уклад, повседневная 

жизнь” [Ожегов 2008:84]. Wiktor Winogradow dowodzi, że słowo to przeniknęło do 

literackiej ruszczyzny z języka ludu dopiero w drugiej połowie XIX stulecia – tym mię-

dzy innymi tłumaczy fakt nieobecności tego słowa w pierwszym wydaniu Słownika ję-

zyka rosyjskiego autorstwa Władimira Dala [Виноградов 1994: 123]. Nie ma też w pol-

szczyźnie równoważnika rosyjskiego słowa бытописатель, oznaczającego pisarza, 

który przede wszystkim opisuje быт.  

 Właśnie Czechow przez długi czas uważany był za takiego kronikarza codzien-

ności. Obok bezideowości najczęstszym bodaj zarzutem, jaki krytyka przełomu XIX  

i XX wieku stawiała autorowi Mewy, było pogrążenie w codzienności, ograniczenie te-

matyki utworów wyłącznie do tego, co w języku rosyjskim określa słowo быт. Dymitr 

Mereżkowski pisał: 

 
„У чеховских героев нет жизни, а есть только быт – быт без событий, или с одним 

событием – смертью, концом быта, концом бытия. Быт и смерть – вот два непо-

движные полюса чеховского мира” [Мережковский 2002: 697]. 

 

W wypowiedzi Mereżkowskiego wyraźnie zostało oddane znaczenie słowa быт – to, 

co zewnętrzne, fizyczne, ograniczone do empirycznej rzeczywistości, bez jakiejkolwiek 
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odwołania do transcendencji. Słowa Mereżkowskiego brzmią jak oskarżenie, które wy-

suwa metafizyk pod adresem realisty. Podobny zarzuty formułował również Lew Toł-

stoj zarzucając Czechowowi, że przyczynił się jedynie do rozwoju formy.  W dzienniku 

Tołstoja pod datą 3 września 1903 znajduje się taki zapis: „Разговаривая о Чехове  

с Лазаревским, уяснил себе, что он, как Пушкин, двинул вперед форму. И это — 

большая заслуга. Содержания же, как у Пушкина, нет” [Толстой 1959: 191]. 

Zarzuty te oczywiście były ściśle powiązane z oskarżeniem o brak ideałów: 

przedstawianie codzienności, drobiazgów życia miało być, zdaniem krytyki, znakiem 

ucieczki od wielkich idei i wielkich celów. Tymczasem, wydaje się, że szczególna 

uwaga, jaką obdarzał Czechow detale i codzienność, wynikała właśnie z jego szczegól-

nego rozumienia egzystencji: „Чехов относился равнодушно к исключительным 

событиям, потому что главной сферой человеческой жизни считал обыден-

ность” – pisze Boris Zingerman, najwybitniejszy badacz chronotopu Czechowowskich 

dramatów [Зингерман 1986: 14]. Skupienie się na jednorazowym i niepowtarzalnym 

ludzkim byciu ma ogromne znaczenie dla sposobu przedstawiania rzeczywistości  

w dziełach Czechowa. Praktyki życia codziennego, jak pokazuje XX-wieczny socjolog 

Michel de Certeau, są pośrednimi sposobami nasycania swojego świata znaczeniem. 

Codzienność i zwyczajność okazują się domeną tego, co jednostkowe, odwracają uwagę 

od abstrakcyjnych systemów czy technokratycznych struktur i kierują ją ku pojedyn-

czej egzystencji [Certeau 2008: XXXVIII]. Rehabilitacja codzienności ma również bez-

pośredni związek z pracą. „Praca jest znakiem codzienności” – pisała Anna Zadrożyń-

ska, odnosząc się jednocześnie do teorii święta sformułowanej przez Mircea Eliadego 

czy Roberta Callois [Zadrożyńska 1983: 50]. W teoriach tych występuje zasadniczy du-

alizm: jeśli święto sytuuje się w ramach sacrum, to domeną pracy i codzienności jest 

profanum; jeśli następuje utożsamienie święta ze śmiercią, to praca będąca znakiem 

codzienności, stoi po stronie życia.  

 Aleksander Czudakow zwracał uwagę, iż rosyjska literatura od końca XVIII stu-

lecia do połowy XIX przeszła drogę od modelu, gdy bohater istniał wyłącznie jako re-

prezentant idei, zupełnie jej oddany i podporządkowany, do modelu równowagi, w któ-

rym uwaga czytelnika w równym stopniu skupiona jest na samej idei, jak i na reprezen-

tującej ją osobowości. Twórczość Czechowa wreszcie stanowi swoiste zakończenie ru-

chu od idei w stronę osobowości, gdzie wskazówka przechylona jest już w drugą stronę.   

 
„Дается множество «неважных», побочных черт личности, – pisze o stylu Czechowa 

Czudakow – нейтральных идее, в которых идея с необходимостью не высвечива-

ется. В результате создается впечатление, что важна не столько сама идея, 

сколько поле ее существования – сам человек со всеми посторонними и случай-

ными идее чертами. Не столько сама мысль, сколько ее конкретное бытие; не ка-

чество костюма, а манера носить его и сам носитель. В союзе «личность – идея» 

в мире Чехова важнейшее значение приобретает первое” [Чудаков 1972: 255]. 
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Uwikłanie idei w ludzki kontekst, pokazanie jej zapośredniczenia, każdorazowej zależ-

ności od okoliczności, sytuacji, w jakiej znajduje się bohater, przechyla uwagę czytel-

nika raczej w stronę tu-będącego-człowieka (by użyć sformułowania Martina Heide-

ggera) niż w stronę niezmiennej doktryny czy ideologii. Taki sposób przedstawienia 

potwierdza również, że materialność jest taką samą częścią egzystencji jak idea. Czu-

dakow pisze: „изображенная мысль в чеховской прозе всегда оправлена в вещную 

оболочку” [Ibidem: 160]. Jeszcze wyraźniej sformułował to Aleksander Skaftymow: 

 
„Чехов не ищет событий, он, наоборот, сосредоточен на воспроизведении того, 

что в быту является самым обыкновенным. В бытовом течении жизни, в обыч-

ном самочувствии, самом по себе, когда ничего не случается, Чехов увидел совер-

шающуюся драму жизни” [Скафтымов 1972: 412]. 

 

W 1888 roku Czechow napisał opowiadanie Step (Степь) – najobszerniejszy 

spośród wszystkich utworów prozatorskich pisarza. Publikacja Stepu na łamach „Sie-

wiernego Wiestnika” uważana jest za punkt przełomowy w twórczości Czechowa: był 

debiutem na łamach cieszącego się szczególnym uznaniem w XIX-wiecznej Rosji cza-

sopisma literacko-artystycznego zwanego „tołstym żurnałem”. Od tego momentu roz-

począł się w twórczości Czechowa zwrot w stronę „poważnego pisania”. Od 1888 roku 

Czechow publikował coraz mniej, coraz bardziej świadomie kształtował swoją twór-

czość. Zarabiał także coraz lepiej, dlatego ciągły brak pieniędzy nie zmuszał go do pro-

dukowania dużej ilości krótkich opowiadań. Dobiegła kresu publikacja opowiadań hu-

morystycznych. Z dojrzałego okresu, po 1888 roku, pochodzą też wszystkie najsłyn-

niejsze utwory Czechowa. Zmieniła się tematyka, jednak metoda twórcza pozostała ta 

sama. Aleksander Czudakow, porównując humorystyczną i „poważną” twórczość Cze-

chowa, pisał: „быт не фон, не задник сцены, он внедряется в самую сердцевину 

сюжета, сращен и переплетен с ним (…). В поздней чеховской прозе быт также 

пронизывает все” [Капустина 2007: 105-107]. 

 Czudakow potwierdza rozpowszechnione wśród badaczy Czechowa przekona-

nie, że praktyka w humorystycznych pismach pozwoliła młodemu Czechowowi na opa-

nowanie warsztatu krótkiej formy prozatorskiej. Autor Poetyki Czechowa twierdzi, że 

doświadczenie to sięgało jednak o wiele głębiej i wpłynęło bezpośrednio na Czecho-

wowską ontologię. Uświadomiło bowiem pisarzowi, jak mocno człowiek jest związany 

ze światem otaczających go rzeczy. Czudakow utrzymuje, że właśnie dzięki tej próbie 

Czechow także w swoich późniejszych, dojrzałych utworach przedstawiał swoich bo-

haterów mocno pogrążonych w codzienność.  

 U Czechowa nie ma ani wywyższenia ducha, ani poniżenia materii. Znika dua-

lizm świata – podział na świat materialny i świat idealny. Nie oznacza to bynajmniej, że 
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człowiek znajduje się w pułapce materialistycznego determinizmu. Wprost przeciw-

nie, takie podejście nie deprecjonuje idei i nie podporządkowuje ich materialnym pra-

wom fizyki i biologii. René Śliwowski zwracał uwagę, że tendencja ta widoczna jest już 

w najwcześniejszych, humorystycznych opowiadaniach Czechowa: 

 
„[...] drobiazgi życia fascynowały go nie dlatego, że nie umiał znaleźć innych, wznioślej-

szych tematów, lecz dlatego, że miał przeczucie, iż naprowadzą go na trop metody, 

która niwelowała wszelkie różnice i przeciwieństwa pomiędzy pierwiastkami społecz-

nymi i czysto osobistymi, historycznymi i intymnymi, sprawami małymi i wielkimi” 

[Śliwowski 2010: 101].  

 

 Zainteresowanie „drobiazgiem życia”, szczególna uwaga poświęcana życiu co-

dziennemu bohaterów pochodzących z różnych warstw społecznych – w literaturze 

rosyjskiej nie były to bynajmniej Czechowowskie wynalazki. Jak pokazuje Aleksander 

Czudakow, tendencje takie rozwijały się w literaturze rosyjskiej od lat 40. XIX stulecia: 

szkic socjologiczny uprawiany przez „szkołę naturalną”, „maleńki człowiek” we wcze-

snej twórczości Dostojewskiego czy powieści „raznoczyńskie” pisarzy lat 60.  to tylko 

niektóre przykłady. Wszystkie one wywarły niemały wpływ na twórczość autora Wu-

jaszka Wani [Чудаков 1986: 69-141].  Twórczość Czechowa pozbawiona jest jednak 

rysu ostentacyjnie socjologicznego – nie jest to literatura stawiająca przed sobą okre-

ślone społeczne cele, jak choćby satyry Sałtykowa-Szczedrina. Codzienność w twórczo-

ści Czechowa można określić jako zwierciadło, w którym przegląda się idea i sfera po-

glądów. Nie będzie zatem nadużyciem nazwanie Czechowa monistą: ludzkie bycie rea-

lizuje się zarówno w sferze idei, uczuć, jak i w sferze materialnej. Autor Nieciekawej 

historii pokazuje, że otaczająca bohaterów rzeczywistość nie jest światem odrębnym, 

niezależnym od ich myśli, lecz powinna być jej odbiciem. Świat duchowy ma wyrażać 

się również w tym, co powszednie i codzienne. Czechowowi obcy jest dualizm ducha  

i materii, tak charakterystyczny dla całej rosyjskiej kultury. Perspektywa ta staje się 

zrozumiała dopiero wówczas, gdy będziemy świadomi, że świat Czechowa jest pozba-

wiony perspektywy zbawienia. Tu i teraz, krótka egzystencja jest jedyną rzeczywisto-

ścią daną człowiekowi. Pogarda dla tego, co codzienne, dla zwykłej materii życia jest 

równoznaczna z pogardą dla samego życia. Nabokov, dokonując podsumowania stylu 

Czechowa przy okazji interpretacji Damy z pieskiem, pisał, iż „dla Czechowa to, co „wy-

sokie”, nie różni się od tego, co „niskie”, przyziemne, że i ćwiartka arbuza, i fiołkowe 

morze, i ręce gubernatora są ważnymi elementami „piękna i nędzy świata” [Nabokov 

2002: 334]. 

 Paradoksalnie, skłonność do dostrzegania i skupiania się na tym, co codzienne, 

na detalach i drobiazgach, w pewien sposób zbliżała poetykę Czechowa do poetyki 

symbolizmu. Dostrzegł to Andriej Bieły: 
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„Władza chwil stanowi naturalny protest wymierzony przeciwko mechanicznemu po-

rządkowi życia. Człowiek, przeżywając rzadko chwile wolności, pogłębia przypadkową 

chwilę wyzwolenia, koncentrując na niej wszystkie siły swej duszy. W takich warun-

kach człowiek przyucza się do coraz to bardziej wyrazistego dostrzegania drobiazgów. 

Drobiazgi życia stają się coraz to lepszymi przewodnikami Wieczności. W ten sposób 

realizm przemienia się niepostrzeżenie w symbolizm” [Bieły 1971, s. 152]. 

 

 Opowiadanie O miłości (О любви) z 1898 roku rozpoczyna się od rozmowy bo-

haterów o tym, jak rodzi się miłość. Jeden z nich, szlachcic Alochin dochodzi wreszcie 

do wniosku, że: 

 
„самое лучшее (…) это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обоб-

щать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный слу-

чай” (С. X, 66). 

 

Władimir Katajew uważa tę właśnie „indywidualizację każdego oddzielnego przy-

padku” za jedną z podstawowych metod w twórczości Czechowa. Pokazuje jednocze-

śnie, że korzenie tej metody rzeczywiście sięgają medycyny: nauczyciel Czechowa, 

słynny lekarz Grigorij Zacharin przekonywał, że trzeba leczyć nie chorobę, lecz cho-

rego. Wymagało to wypracowania indywidualnego podejścia do każdego pacjenta, psy-

chologicznej analizy, lecz również traktowania psychiki i ciała człowieka jako jednej 

całości. Zdaniem Katajewa, Czechow indywidualizuje podejście do każdego bohatera, 

wystrzega się schematów oraz odrzuca „zasadę uogólnienia” (принцип генерализа-

ции)[ Катаев 1979: 89].  

 Egzystencjalizm Czechowa ujawnia się również w samej poetyce oraz warstwie 

słownej. Pokrzywiona ontologia Czechowowskich bohaterów znajduje odzwierciedle-

nie w samym języku. Zauważył to już Aleksiej Cziczerin: 

 
„Чеховский повествовательный тон, ровный, мягкий, даже как будто неуверен-

ный, постоянные оговорки — «но», «а», «однако», «все же», которые пересекают 

весь текст, надламывая речь. Самый склад речи обнаруживает постоянно жиз-

ненные надломы и зигзаги, обнаруживает трещины всюду, и там, где они стара-

тельно замазаны, где их не примечал менее проницательный взгляд” [Чичерин 

1986: 334].   

 

 Subtelny, często określany lirycznym, nastrój ostatnich utworów Czechowa nie 

jest tylko zwykłym zabiegiem stylistycznym. Ten ton nie służy jedynie do opisu, lecz 

sięga głębiej i wyraża pewien projekt człowieka: projekt nieśmiały, ledwie mogący 

obiecywać jakąś pozytywną wizję. Ryszard Przybylski, analizując sztuki Czechowa, do-

szedł do wniosku, że Czechow nie bierze rzeczywistości przedstawianej w symboliczny 
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nawias, lecz stosując wierne odzwierciedlenie, chce w ten sposób pokazać kwintesen-

cję życia: „Teatr nie jest figurą świata. Teatr jest obrazem świata” [Przybylski 1995: 

155] – pisze Przybylski. W przeciwieństwie do Szekspira, gdzie teatr był figurą świata, 

czyli mieścił się w ramach tego świata, dla rosyjskiego pisarza teatr jest czymś zupełnie 

obcym, może stanowić jedynie imitację świata, lecz nie mieści się w jego granicach. Jest 

to teatr, który wymaga przeżywania, a nie zrozumienia misterium. W tym teatrze na 

próżno można doszukiwać się rytuału: imitacja życia nie ma nic wspólnego z antycz-

nym widowiskiem, gdzie pośrodku sceny stał ołtarz boga. „U Czechowa nie ma żadnych 

znaków, nie ma umownej przestrzeni ani umownego czasu. Oglądamy upchany w pu-

dełku świat” [Ibidem: 156] – pisze Przybylski i dodaje, że bunt Trieplewa jest w dużej 

mierze buntem przeciw temu takiemu właśnie teatrowi. Bohater Mewy kategorycznie 

odrzuca ten „zamknięty w pudełku” świat. 

Uznanie Czechowa za pisarza egzystencji rodzi jeszcze pewnie problem natury 

stylistycznej. „Myśliciel egzystencjalny – zauważył Tillich – potrzebuje szczególnych 

form ekspresji, ponieważ egzystencja osobista nie może być wyrażana w terminach 

obiektywnego doświadczenia” [Tillich op. cit.: 132]. Stąd też ci myśliciele borykają się 

z „problemem «nie zobiektywizowanego» myślenia i jego ekspresji”.  W pewnym sen-

sie to utrapienie dotyka również piszącego o Czechowie. Skoro bowiem twórczość Cze-

chowa jest antypojęciowa, zatem wiele filozoficznych i antropologicznych kategorii 

okazuje się wobec niej bezużytecznych. Czechow, jako pisarz egzystencji, stworzył 

swój specyficzny język i pisanie o nim również wymaga nowego, specyficznego języka.  
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Abstrakt: Prezentowany szkic jest syntetycznym omówieniem metody „czytanie globalnego” 

G. Domanna wraz z przedstawieniem wybranych głosów krytycznych na jej temat. Obecnie ta 

metoda jest często wykorzystywana w pracy z dziećmi autystycznymi, choć jej skuteczność oraz 

podbudowa naukowa jest kwestionowana.   
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ABOUT GLENN DOMAN'S "GLOBAL READING" METHOD 

 

Andrzej Borkowski 
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andrzej.borkowski@uph.edu.pl 
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Abstract: The presented sketch is a synthetic overview of G. Doman's "global reading" method 

along with the presentation of critical opinions on it. Currently, this method (or better - tech-

nique) is often used in working with autistic children, although its effectiveness and scientific 

foundation are questioned. 

 

Keywords: Glenn Doman, Janet Doman, language, reading, education 

 

Na wstępie należy podkreślić, że metoda Domana nie odnosi się jedynie do na-

uki czytania globalnego, ale jest pewną uniwersalną propozycją uczenia małych dzieci 

różnych sprawności, w tym umiejętności czytania1. W licznych nagraniach zamieszczo-

nych w Internecie Doman w sposób przystępny tłumaczy chociażby to, w jaki sposób 

nauczyć dziecko podstaw matematyki, która wypracowała język o wiele mniej skom-

plikowany niż ludzka zdolność do tworzenia subtelnych komunikatów tekstowych.  

 
1 W Polsce książka zyskała szybko szerszy rezonans na gruncie pedagogiki i logopedii (por. 
wskazówki bibliograficzne na końcu artykułu).  
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Zdaniem tego fizjoterapeuty problemem – w przypadku języka matematycz-

nego – jest zbyt szybkie przejście od konkretnie percypowanych ilości (np. kropki na 

papierze) do reprezentacji symbolicznych (cyfry). W opinii Domana dzieci, które zbyt 

szybko przeszły tę drogę symbolizacji mają kłopoty z liczeniem w pamięci. Ażeby ucze-

nie matematyki stało się skuteczne należy najpierw wskazywać na policzalne przed-

mioty, a potem zastępować je reprezentacją symboliczną2.  

Na przykład:  

 

. – 1 

.. – 2  

… - 3  

…. – 4  

....................– 20  

 

Oczywiście większe operacje liczbowe wymagają symbolicznych uogólnień, ale 

wyrastają w istocie z tych najprostszych, a jednocześnie konkretnych i namacalnych 

zabiegów.  

 

Jak (na)uczyć dziecko czytać?  

 

Metoda czytania globalnego Domana cieszy się względną popularnością wśród 

rodziców i wychowawców. Opiera się ona na prostym przekonaniu, że wczesna stymu-

lacja mózgu prowadzi do szybszego rozwoju umysłu (Cieszyńska-Rożek 2001: 18). Za-

daniem tego autora odpowiednio dobrane bodźce poprawiają kondycję intelektualną 

dziecka i dają mu pewną przewagę nad rówieśnikami. Podkreśla się również, iż mózg 

człowieka najszybciej rozwija się w pierwszych sześciu latach życia. Stąd też jego od-

powiednie pobudzanie zapewnia mu właściwy wzrost i daje możliwość wczesnego 

zwiększenia potencjału umysłowego dziecka.  

W filmowych materiałach The Institute for the Achievment of Human Potential 

Doman instruuje rodziców i wychowawców, jak nauczyć dziecko sztuki czytania.  

W jego opinii uczy się ono przede wszystkim poprzez zabawę. Niestety, podejście do-

rosłych do zabawy z dziećmi pozostawia wiele do życzenia, a zabawy oraz zabawki 

tworzone są niejako tylko dla dzieci, by… pozbyć się ich3. Doman przestrzega dorosłych 

przed swego rodzaju pychą, która sprawia, iż lekceważymy potencjał umysłowy mło-

dego człowieka. Podkreśla też, że dziecko jest w stanie koncentrować swoją uwagę na 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=UGQyuFXSFKE How To Teach Your Baby Math Glenn 
Doman (dostęp: 01. 06. 2022) 

3 https://www.youtube.com/watch?v=lDO53YeU64k How to teach your baby to read. 
(dostęp: 01. 06. 2022) 
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określonym przedmiocie przez pewien czas, tyle ile jest to mu potrzebne do oceny sy-

tuacji i przetrwania w środowisku naturalnym. 

Powyższe obserwacje posłużyły Domanowi do skonstruowania techniki nauki 

czytania, która wykorzystuje zmysł wzroku i słuchu jednocześnie. Polega ona na poka-

zywaniu dziecku (w zasadzie od narodzin) kart z zapisanymi wyrazami, którym towa-

rzyszy ich głośne odczytywanie4. 

Doman podkreślał fakt, iż „[…] to co trafi do mózgu dziecka w ciągu pierwszych 

ośmiu lat życia, najprawdopodobniej już tam zostanie” (Doman 1992: 66). Według te-

goż autora najlepiej dziecko uczyć czytania od narodzin. Ponadto zwraca uwagę na 

komfort pracy rodziców z dzieckiem, a zwłaszcza matki. W metodzie tej ważne są 

pewne zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać:  

 
1/ „Zawsze kończ zanim twoje dziecko będzie chciało skończyć”. 

2/ „Jeżeli nie bawisz się świetnie i twoje dziecko nie bawi się świetnie – przerwij. Robisz coś 

źle”.  

3/ „Nigdy nie próbuj nauczyć dziecka czegokolwiek gdy jest zmęczone, głodne lub smutne”. 

(Doman 1992: 122-124)  

 

Oprócz pozytywnego nastawienia rodziców szczególnie ważne jest przygotowa-

nie materiałów dydaktycznych oraz sposób ich ekspozycji podczas interakcji z dziec-

kiem. Według Domana należy pracować na białych pasach wyciętych z kartonu, które 

mają wymiary 10/60 cm. Wiąże się to z tym, że występują tu ograniczenia związane  

z rozwojem zmysłu wzroku malucha. Litery na kartonie winny mieć wysokość 8 cm. 

Należy używać małych liter. Tylko w przypadku imion czy nazw własnych należy sto-

sować duże litery (Doman 1992: 129-130). Litery powinny być zapisane wyraźnie,  

a grubość kreski musi mieć około 1 cm. Należy używać czcionki drukarskiej, a nie kali-

grafii. Margines wokół wyrazu, umożliwiający trzymanie kartki palcami, powinien wy-

nosić około 1 cm z każdej strony. Ponadto należy pamiętać, że najpierw litery powinny 

być zapisane kolorem czerwony (muszą być też większe), a następnie – wraz z rozwo-

jem dziecka – powinny być czarne i mieć określoną już wielkość. Doman zwraca też 

uwagę na to, iż na odwrocie karty należy zapisać eksponowane słowo, by nie spowal-

niać procesu nauki (Doman 1992: 131)   

Należy przygotować na początku nauki około dwustu słów. Zaleca się wytwa-

rzanie ich z pewnym wyprzedzeniem, by nie pokazywać zbyt długo tego samego mate-

riału. Uczymy dziecko (niezależnie od wieku) w poszczególnych etapach: 1/ pojedyn-

cze słowa; 2/ wyrażania dwuwyrazowe, 3/ proste zdania, 4/ rozubudowane zdania; 

4/ książki (Doman 1992: 134).  

 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=J9CElLmzsyI Reading. (dostęp: 01. 06. 2022) 
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Etap pierwszy rozpoczyna się od piętnastu słów (po pięć na każdą sesję). Czas 

na ekspozycję słowa to nie więcej niż jedna sekunda. Między sesjami winna być prze-

rwa trwająca co najmniej trzydzieści minut. Kiedy dziecko nauczy się tychże piętnastu 

wyrazów należy wówczas poszerzać słownictwo. Trzeba też powtórzyć ćwiczenie trzy-

krotnie w ciągu dnia (Doman 1992: 135). W kolejnym dniu należy sesję pierwszą trzy-

krotnie powtórzyć, a następnie dodać kolejne pięć słów (w sumie daje to sześć sesji); 

podobnie w dniu trzecim dodaje się pięć wyrazów (w sumie dziewięć sesji).  

 
Dzieci uczą się z prędkością światła – jeśli będziesz im pokazywać te same słowa więcej niż trzy 

razy dziennie znudzisz je. Jeżeli pokazujesz twemu dziecku jedną kartę dłużej niż sekundę stra-

cisz jego zainteresowanie (Doman 1992: 136).  

 

Na tym etapie należy pokazywać dziecku wyrazy z najbliższego otoczenia: imiona do-

mowników (rodziców, rodzeństwa i krewnych), w tym zwierząt (o ile takie są), potraw 

czy też przedmiotów, a także chętnie wykonywanych zajęć i czynności (Doman 1992: 

136). Doman nie zaleca rozpoczynania nauki czytania od alfabetu:  

 

Czytanie liter jest bardzo trudne, ponieważ nikt nigdy zjadł b ani nie złapał b, nie nosił b i nie 

otworzył b. Można zjeść banana, złapać balon, puszczać bąka lub otworzyć bramę. O ile litery, 

które składają się na słowo balon są abstrakcyjne, to sam balon nie jest abstrakcją i dlatego ła-

twiej się nauczyć słowa balon niż litery b. (Doman 1992: 139) 

 

W opinii Domana litery pełnią funkcję tworzywa (analogia do budowy domu), z któ-

rego powstają elementy konstrukcyjne – słowa. 

 Naukę czytania należy rozpocząć od imienia dziecka, a następnie imion do-

mowników i wyrazów o sobie samym. Świat dziecka jest rzeczywistością, która od we-

wnątrz postępuje na zewnątrz. Należy zacząć od słów, m.in. „dłoń, kolano, stopa, głowa, 

nos”. Należy usuwać jedno słowo z zestawu, którego dziecko uczyło się przez pięć dni, 

a następnie dodawać nowe.  

 Całodniowy program nauki:  

 
Całodzienny materiał: 5 zestawów  

Jedna sesja: 1 zestaw (5 słów) pokazywanych raz 

Częstotliwość: 3 x dziennie każdy zestaw 

Intensywność: 8 cm czerwone słowa  

Czas trwania: 5 sekund  

Nowe słowa: 5 dziennie (1 w każdym zestawie)  

Wycofywane słowa: 5 dziennie (1 w każdym zestawie) 

Okres używania każdego słowa: 3 x dziennie przez 5 dni = 15 

Zasada: Zawsze kończ zanim twoje dziecko chce skończyć (Doman 1992: 141) 
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W następnych etapach należy włączyć w naukę czytania słownictwo powiązane z domem: 

sprzęty; rzeczy, które znajdują się koło dziecka; żywność, ale też nazwy zwierząt. Następ-

nie powinno dołączyć się czasowniki, jak np.: „pije”, „je”, „biega” (Doman 1992: 146).  

 W etapie drugim winny się znaleźć „wyrażania dwuwyrazowe”, a zwłaszcza 

rzeczowniki z przymiotnikami. Zaleca się tu wykorzystanie nazw kolorów, np. „niebie-

skie oczy”, „czarne włosy”, jak też przeciwieństw: „duże – małe”; „ciemny – jasny”.  

W etapie trzecim dziecko uczy się prostych zdań, np. „Mama skacze”, a następnie 

„Mama jest wesoła”; „Tata jest duży”. W etapie czwartym występują rozbudowane zda-

nia, np. „Czerwone auto jedzie do domu”. W piątym etapie należy wykorzystywać 

książki dostosowane do możliwości poznawczych dziecka (Doman 1992: 149-162).  

 Jak pracować z dziećmi na poszczególnych szczeblach ich rozwoju? Niemowlę-

ciu należy pokazywać słowa prędko oraz często dodawać nowe; dziecko od siedmiu do 

dwunastu miesięcy: należy organizować krótkie, ale za to częste sesje. Od dwunastu do 

osiemnastu miesięcy: bardzo krótkie sesje i przerywanie pracy, jeśli przeczuwamy, że 

dziecko może się znudzić. Od osiemnastu do trzydziestu miesięcy: należy dobierać 

słowa, które lubi (program czytania winien rozpoczynać się stopniowo; należy szybko 

przechodzić od pojedynczych słów do prostych zdań). Dziecko trzydzieści do czter-

dziestu ośmiu miesięcy: należy prezentować wyszukane słowa; dziecko będzie chciało 

poznawać książki. Od czterdziestu ośmiu do siedemdziesięciu dwóch miesięcy: szybkie 

wprowadzenie złożonych wyrażeń i zdań oraz książek (Doman 1992: 179-193).  

Doman zwraca uwagę na fakt, iż głośne czytanie może powodować obniżenie 

kwestii rozumienia tekstu przez dziecko:  

 
Wymaganie głośnego czytania od starszego dziecka zwalnia w olbrzymim stopniu tempo czy-

tania. Pamiętaj, kiedy zmniejsza się szybkość czytania, dramatycznie spada rozumienie. (Doman 

1992: 195) 

 

Autor „metody filadelfijskiej” stwierdza, że sprawdzanie przez dorosłych umie-

jętności czytania u dziecka ma pewne negatywne skutki: „Dzieci kochają się uczyć, ale 

nie cierpią sprawdzania. […] Sprawdzanie jest przeciwieństwem uczenia się. Jest pełne 

stresu” (Doman 1992: 179-193).  

Należy podkreślić, że metoda „czytania globalnego” dość wcześnie, wraz z teo-

rią, na której została skonstruowana (teoria rekapitulacji), została poddana krytyce. 

Pojawiły się również ostrzeżenia w kontekście pracy tą metodą z dziećmi ze spektrum 

autyzmu5. 

 Negatywnie o globalnej metodzie nauki czytania wypowiedziała się m.in. prof. 

Anna Sobolewska. W autobiografii-poradniku Cela. Odpowiedź na zespół Downa wyra-

 
5 Encyclopedia of autism spectrum disorders. https://link.springer.com/referenceworken-

try/10.1007%2F978-1-4614-6435-8_1306-3 (dostęp: 01. 06. 2022) 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 225 – 231; DOI 10.32017/ip2022.1.18  
 

 

230 

ziła przekonanie, że w przypadku tego syndromu przydatność środków farmakologicz-

nych jest nieefektywna, podobnie jak wykorzystywana w pracy z dziećmi z porażeniem 

mózgowym lub autyzmem metoda Domana (Sobolewska 2022: 28). Jak podkreślała 

matka dziecka z niepełnosprawnością:  

 
W wielu zwykłych szkołach w Izraelu modna jest metoda czytania globalnego. Moi izraelscy 

znajomi krytykują jej nieskuteczność, a pracownicy Instytutu Feuersteina odrzucają ukryty  

w niej antyhumanistyczny model człowieka, którego naucza się metodą bodziec-reakcja jak 

„psa Pawłowa” (Sobolewska 2002: 154).  

 

Krytyczne stanowisko wobec metody „czytania globalnego” zajęła prof. Jagoda 

Cieszyńska-Rożek, akcentując jej ograniczenia wobec języków fleksyjnych: „Rozpozna-

wanie wyrazów, np. rzeczowników w mianowniku nie może doprowadzić do wyszuki-

wania ich w tekście, zważywszy tylko na końcówki fleksyjne: trzeba także pamiętać  

o zmieniającym się „obrazie” wyrazów przy wymianie fonemów tematycznych w przy-

padkach zależnych (np. stół – na stole)” (Cieszyńska-Rożek 2001: 19).  

Na koniec warto jednak podkreślić – wynika to z rozmów z rodzicami oraz wy-

chowawcami (autor formułuje tę opinię na podstawie luźnych wywiadów z matkami, 

które pracowały tą metodą ze swymi dziećmi, a także na kanwie uwag nauczycieli, pe-

dagogów i logopedów z niektórych ośrodków w regionie) – iż metoda (czy też tech-

nika) czytania globalnego ma określone walory edukacyjne i w wielu przypadkach 

zwiększa szansę na opanowanie sprawności czytania oraz poprawia tempo lektury. 
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Abstrakt: W niniejszej pracy charakteryzuję sprawności narracyjne pięcioletniej dziewczynki 

z zespołem Aspergera. Moja uwaga skupiła się na sprawności narracyjnej dlatego, że analiza 

opisu obrazka, opowiadania, a także charakterystyki postaci, pozwala – zgodnie z najnowszymi 

pracami z zakresu metodyki postępowania logopedycznego i metodologii badań logopedycz-

nych – poddać ocenie zarówno sprawności językowe, jak również sposoby językowego ujmo-

wania, porządkowania wiedzy w umyśle badanej osoby. W pracy korzystam z literatury przed-

miotu: książek, artykułów, rozdziałów w monografiach oraz na bazie własnych doświadczeń 

zgromadzonych w wyniku obserwacji dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy. 

 

Słowa kluczowe: narracja, Zespół Aspergera, język, logopedia, rozwój mowy 

 

NARRATIVE EFFICIENCY A 5-YEAR-OLD GIRL ON THE AUTISM SPECTRUM 

 

Abstract: In this paper, I characterise the narrative skills of a five-year-old girl with Asperger 

syndrome. I focused on the narrative skills because the analysis of the picture's description,  

a story, and a character makes it possible to assess both linguistic skills and ways of expressing 

and organising knowledge in the mind of the examined person (in accordance with recent 

works on the methodology of speech therapy and speech therapy research methodology). In my 

work, I use the literature on the subject – books, articles, chapters in monographs – and base on 

my own experience gathered through observation of children with speech development disor-

ders. 

 

Keywords: narrative, Asperger syndrome, language, speech therapy, speech development 

 

 

1. Charakterystyka zaburzenia – autyzm 

 

 Powszechnie uważa się, że autyzm jest zaburzeniem neurobiologicznym i jed-

nym z najpoważniejszych zaburzeń rozwojowych. Co więcej, znacząco oddziałuje na 

przebieg procesów rozwojowych oraz istotnie ogranicza możliwość uzyskania samo-

dzielności w codziennym funkcjonowaniu. Autyzm jest zaburzeniem złożonym, a po-

pulacja osób z autyzmem jest zróżnicowana (Lipski 2015 za: Pisula 2005, s. 16). Wśród 

osób z autyzmem można zauważyć różnice w poziomie sprawności intelektualnej: od 
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normalnej intelektualnej, aż do upośledzenia w stopniu głębokim. Ponadto autyzm 

współwystępuje z innymi zaburzeniami. Najczęstsze z nich to: zespół łamliwego chro-

mosomu X, fenyloketonuria, zespół Downa, porażenie mózgowe, stwardnienie guzo-

wate, zespół Turnera lub Tourette'a (Lipski 2015 za: Pisula 2005, s. 17), padaczka (Lip-

ski 2015 za: Pisula 2005, s. 24), ADHD (Lipski 2015 za: Pisula 2005, s. 53). 

 W ciągu kilku ostatnich lat nastąpiło znaczące obniżenie wieku rozpoznania 

wczesnych objawów autyzmu. Zdrowe dzieci rodzą się z predyspozycją do tworzenia 

więzi i przywiązań, co widać już w trzecim miesiącu życia. Jeśli dziecko nie wchodzi w 

interakcję, nie jest zainteresowane swoim otoczeniem najpierw należy wykluczyć pro-

blemy zdrowotne (tj. nieprawidłowości w zakresie wzroku i słuchu), a następnie, gdy 

te problemy są wykluczone, powinno się rozważyć przeprowadzenie badania zaburzeń 

rozwoju języka i komunikacji, rozwoju poznawczego i neurologicznego. Nie każdy pro-

blem komunikacyjny rozwija się w autyzm, ale każdy autyzm zaczyna się od proble-

mów z przywiązaniem i rozwojem komunikacji (Cieszyńska 2011; Korendo 2013; Mar-

kowska 2019, s. 20). 

 Niezwykle zróżnicowana dynamika rozwoju osób ze spektrum autyzmu suge-

ruje, że diagnozę funkcjonalną należy postrzegać jako ciągły proces służący identyfiko-

waniu trudności, mocnych stron i potrzeb badanego oraz dopasowywania sposobów 

terapii do możliwości dziecka. Podążanie za potrzebami malucha gwarantuje dopaso-

wanie strategii, które pozwolą jak najpełniej wspierać rozwój i funkcjonowanie dziecka. 

Zindywidualizowane podejście do osób z autyzmem pomaga dostrzec ich wyjątko-

wość, niepowtarzalność i zasoby – elementy, na które zwraca się zdecydowanie za 

mało uwagi (Pęczak 2019, s. 10). 

 Zmiana podejścia społecznego na bardziej otwarte, czyli takie, które kładzie na-

cisk na dostrzeganie indywidualności i wyjątkowych predyspozycji osób w spektrum, 

może znacząco zmienić nastawienie do nich, a także poprawić ich jakość życia i samo-

ocenę (Pęczak 2019, s. 10). 

 

1.1. Charakterystyka zaburzenia – cechy zespołu Aspergera 

  

Hans Asperger, pochodzący z Austrii lekarz pediatra oraz psychiatra, jako pierwszy  

w 1944 roku scharakteryzował objawy zespołu Aspergera. Początkowo nazwa tego za-

burzenia definiowana była jako psychopatia autystyczna. Na podstawie interpretacji 

zachowań czterech chłopców Asperger określił najważniejsze cechy zaburzenia: trud-

ności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich, charakterystyczną 

mowę, wykonywanie czynności według określonego, ściśle zaplanowanego schematu. 

Stwierdził też, że przeważnie zaburzenie to wiązało się z wysokim ilorazem inteligencji 

przy jednoczesnym braku empatii i ograniczonej sprawności ruchowej (Wing 1981, za: 

Panasiuk, Kaczyńska-Haładyj 2015; Pisula 2000, s. 26). 
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 W 1981r. angielska lekarka Lorna Wing1 spopularyzowała dokonania Hansa 

Aspergera. Wykreowała aktualnie obowiązującą definicję „zespół Aspergera”. Zgodnie 

z wcześniejszym profilem zaprezentowanym przez austriackiego badacza. Lorna Wing 

wskazała na przykładzie grupy dzieci i dorosłych następujące cechy zaburzenia: izola-

cja społeczna oraz brak stanowczości, zaburzenia koordynacji ruchowej, komunikacji 

niewerbalnej, prozodii (Budzińska, Wójcik 2010). 

 Warto zwrócić uwagę na istnienie zespołu Aspergera w starszych klasyfika-

cjach, gdzie był włączony do całościowych zaburzeń rozwojowych jako odrębna jed-

nostka kliniczna. Obecnie zespół Aspergera jest określany jako zaburzenie neuroro-

zwojowe mieszczące się w spectrum autyzmu. Nie jest to właściwe, gdyż – co prawda 

– między tymi zaburzeniami występują podobieństwa, ale też można zaobserwować 

znaczące różnice (Korendo 2018). 

Łączne ujmowanie jednostek jest wyjaśniane tym, że za zaburzenia ze spektrum auty-

zmu i ZA odpowiadają nieprawidłowości neurologiczne i zaburzenia w rozwoju płodo-

wym. Ponadto przyjęło się tłumaczyć, że ZA jest łagodniejszą odmianą autyzmu wcze-

snodziecięcego. Biorąc pod uwagę różnorodność objawów i zróżnicowaną postać tego 

zespołu, można z pewnością stwierdzić, że każda osoba autystyczna i każdy asperge-

rowiec jest inny i nie istnieją dwa jednakowe przypadki (Markowska 2019, s. 20). 

 Zespół Aspergera objawia się między innymi zmianami w interakcjach społecz-

nych – a co za tym idzie – osoby te, mają trudności z odpowiednim zachowaniem spo-

łecznym i emocjonalnym, z współpracą w grupie oraz z dopasowaniem się do istnieją-

cych reguł. Wykazują też problemy w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Często 

posługują się nieodpowiednim, przesadnie formalnym językiem. Osoby te ponadto po-

siadają umiejętność bezustannego opowiadania historyjek związanych z pochłaniającą 

je pasją, aż doprowadzając odbiorcę do znużenia. 

Cechą typową są problemy w komunikacji, prowadzące często do nieporozumień. 

Przyczyną kłopotów są najczęściej trudności z odczytywaniem sensu niewerbalnych 

komunikatów i rozumienie komunikatów w sposób dosłowny. W sytuacji, gdy roz-

mówca zmieni kurs rozmowy, aspergerowcy nie potrafią jej kontynuować. Charakte-

rystyczne jest również unikanie przez nich wymiany spojrzeń z innymi ludźmi. Pod-

kreśla się też występowanie zaburzeń w zakresie wykorzystywania i rozumienia 

mowy ciała, ekspresji mimicznej (Panasiuk, Kaczyńska-Haładyj 2015). 

 Z doniesień rodziców i naukowców wiemy, iż bardzo dużą trudność sprawia 

dziecku/osobie dorosłej z zaburzeniem ze spektrum autyzmu każda zmiana w rytua-

łach codziennych, stosowanych formułach komunikacyjnych, warunkach życia2. Prze-

strzegają wykonywania wszelakich czynności o stałych, ściśle określonych porach, nie 

 
1 Lorna Wing od pewnego czasu zajmowała się badaniem cech oraz postaw osób z tym zaburze-
niem, opierając się na wcześniejszych odkryciach Hansa Aspergera. 

2 Swoje osobiste doświadczenia opisuje autystyczka i naukowiec T. Grandin (2019). 
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są w stanie zaakceptować nagłych zmian życiowych. Kiedy coś wykracza poza sche-

maty, stają się impulsywne i niespokojne (Waligórska 2012, s. 78-80). Nie lubią nie-

spodzianek, a każda wymagana zmiana aktywności powinna być im wcześniej zako-

munikowana. Ich zainteresowania są specjalistyczne i osiągają niemal mistrzostwo  

w tym jednym zakresie. Często zwraca się uwagę na ich fiksacje. Znane są wyjątkowe 

zainteresowania na przykład wybranym zagadnieniem technicznym: budową samolo-

tów, czołgów, aut, kursami pociągów. Fiksacje te mogą też być powiązane z konkret-

nymi umiejętnościami (wykonywanie czynności, np. rysowanie, liczenie) lub groma-

dzeniem informacji na temat uporządkowanych systemów (klasyfikacja zwierząt lub 

sztuki walki). Zdarza się, że angażowanie się w hobby zupełnie niweluje odbieranie 

bodźców z otaczającego ich środowiska. Dlatego też warto wyznaczyć odpowiedni czas 

na pasję, aby dana osoba mogła się również skupić na innych czynnościach (Waligórska 

2012, s. 78-80). 

 W zespole Aspergera rozwój mowy może być bardziej zróżnicowany niż w au-

tyzmie: od prawie normalnego do braku mowy w oczekiwanym okresie rozwoju. Po-

zornie normatywny rozwój mowy oznacza, że dziecko wypowiada pierwsze słowa  

o czasie i wykorzystuje je w pełni. Ale uwagę zwraca: przewaga nazywania przedmio-

tów, etykietowania rzeczywistości, brak nazywania członków rodziny, trudności w pro-

wadzeniu rozmowy z drugą osobą i podążaniu za rozmówcami, patos językowy, schema-

tyzmy językowe, używanie słownictwa nieadekwatnego do wieku, echolalie.Wielokrot-

nie osoby z zespołem Aspergera posiadają fiksacje – wąskie, o patologicznym charak-

terze zainteresowania, które przeszkadzają dziecku w prawidłowym funkcjonowaniu. 

Ma to związek z rozwijaniem nietypowego słownictwa, prowadzeniem rozmów na te 

same, wybrane tematy oraz kierowaniem wypowiedzi tylko na ulubione zagadnienia. 

W rozwoju mowy dzieci z zespołem Aspergera, podobnie jak u dzieci z autyzmem, po-

jawiają się echolalie, czyli powtarzanie, cytowanie słów lub zdań słyszanych w telewi-

zji, radiu, od innej osoby bez zrozumienia (Skawina 2017, s. 41). Może to mieć charak-

ter odroczony lub natychmiastowy. 

 Jak wskazuje prof. M. Korendo (2013), obecność pierwszych słów w przewidy-

wanym okresie rozwoju nie świadczy o prawidłowym rozwoju mowy u dzieci z zespo-

łem Aspergera3. Zaobserwowane bariery dotyczą z reguły wszystkich obszarów roz-

woju języka, z wyjątkiem wspomnianych nieprawidłowości w systemie syntaktycznym 

i fleksyjnym. W ocenie formalnej często w ich wypowiedziach nie ujawniają się większe 

trudności w konstruowaniu poprawnych gramatycznie, sensownych wypowiedzi  

i konstruowaniu zdań. W rezultacie mowa osób z tym zaburzeniem często wydaje się 

schematyczna, urzędowa, przesadnie poprawna, sztampowa (Skawina 2017, s. 41 za: 

Korendo 2013, s. 92-97). 

 
3 Patrz: Skawina (2017, s. 41);  J. Cieszyńska (2013). 
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 Co ważne, w porównaniu z autyzmem komunikacja aspergerowców jest bar-

dziej celowa i nastawiona na interakcje. Profesor M. Korendo (2013, s. 92-97) podkre-

śla, że pomimo uznanych ograniczeń, osoby z ZA potrafią intencje komunikacyjne prze-

jawiać na różne sposoby. Wykazują wybiórcze intencje komunikacyjne i często po-

strzegają język jako narzędzie pozyskiwania informacji. Mają jednak trudności z podą-

żaniem za rozmówcą, budowaniem i podtrzymywaniem dialogu (Skawina 2017, s. 41; 

Korendo 2013, s. 79-80). 

 

1.2. Objawy zespołu Aspergera 

 

 Zespół Aspergera jest klasyfikowany w zakresie całościowych zaburzeń rozwo-

jowych oraz charakteryzuje się specyficznym obrazem symptomów psychopatologicz-

nych, które ulegają zmianie w ciągu życia (Panasiuk, Kaczyńska-Haładyj 2015). Do 

przedstawienia kryteriów diagnostycznych posłużyły mi trzy klasyfikacje, a wśród 

nich: 

• Diagnostyczna i Statystyczna Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych Amerykań-

skiego Stowarzyszenia Psychiatrów (DSM-IV). 

• Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych 

ICD-10. 

• Diagnostyczna i Statystyczna Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych Amerykań-

skiego Stowarzyszenia Psychiatrów (DSM-V). 

 

Tabela 1: Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera według DSM-IV (1994) 

Zakres Symptomy zespołu Aspergera 

1) Interakcje społeczne, komunikacja 

(w co najmniej dwóch sferach) 

Specyficzna mowa ciała, ekspresja mimiczna, gesty. 

Brak nawiązywania kontaktu wzrokowego. 

Niewłaściwa interakcja. 

Problem w odczytywaniu emocji oraz wyrażaniu ich. 

Brak opóźnienia rozwoju mowy. 

Trudność w inicjacji oraz podtrzymywaniu roz-

mowy. 

Dosłowne rozumienie metafor, żartów. 

Deficyt spontaniczności. 

Brak umiejętności naśladownictwa adekwatnego do 

danego etapu rozwoju. 

2) Zachowania, zainteresowania, aktyw-

ność(przynajmniej w jednej z wymienio-

nych sfer) 

Niefunkcjonalne, rutynowe zachowania. 

Samoczynne, powtarzające się określone ruchy. 

Fiksacje. 

3) Znaczące klinicznie uszkodzenie w po-

szczególnych obszarach 

W obrębie funkcji: społecznych, zawodowych oraz 

innych istotnych sfer życia. 
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4) Brak istotnego klinicznie opóźnienia w 

rozwoju mowy 

Pojedyncze słowa używane przed ukończeniem dru-

giego roku życia. 

Stosowanie komunikatywnych zdań przed trzecim 

rokiem życia. 

5) Rozwój funkcji poznawczych i odpo-

wiednich do wieku umiejętności praktycz-

nych, zachowań adaptacyjnych (z wyjąt-

kiem interakcji społecznych) oraz zainte-

resowania środowiskiem w okresie dzie-

ciństwa 

Brak znaczącego opóźnienia. 

6) Inne uogólnione zaburzenie rozwojowe 

bądź schizofrenia 

Nie spełnia kryteriów. 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: Diagnostycznej i Statystycznej Klasyfikacji 

Zaburzeń Psychicznych (DSM-IV) Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrów (Bu-

dzińska, Wójcik Gdańsk 2010). 

 

Tabela 2: Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera według ICD-10 

Zakres Symptomy zespołu Aspergera 

Zaburzenia relacji społecznych 

(przynajmniej w dwóch obszarach z wy-

mienionych) 

Problem w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. 

Nieadekwatne reakcje na sytuacje społeczne. 

Charakterystyczne pole zainteresowań. 

Brak empatii. 

Zaburzona gestykulacja, mimika twarzy, kontakt 

wzrokowy oraz postawa ciała. 

Rozwój funkcji poznawczych, języka eks-

presyjnego oraz receptywnego 

Brak istotnego klinicznie opóźnienia. 

 

Stereotypowe i rutynowe zachowania 

(przynajmniej w jednym z wymienio-

nym obszarze) 

Niepraktyczne wzorce zachowań. 

Powtarzające się ruchy. 

Fiksacja na punkcie elementów poszczególnych 

przedmiotów lub częściami materiałów: dźwięk, tek-

stura oraz kolorystyka. 

Brak powiązania z innymi odmianami 

rozległego zaburzenia rozwojowego 

Wśród nich: 

- zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, 

- schizofrenia, 

- reaktywne zaburzenia przywiązania, 

- zaburzenia selektywności przywiązania, 

- anankastyczne zaburzenie osobowości. 
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Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: Międzynarodowej Statystycznej Klasyfi-

kacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (Budzińska, Wójcik 2010). 

 

Tabela 3: Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera według DSM-V 

Zakres Symptomy zespołu Aspergera 

Zauważalne deficyty w zakresie ko-

munikacji społecznej oraz społecznej 

interakcji w różnych kontekstach 

Trudności w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji z oto-

czeniem – adekwatnej do określonego etapu rozwoju 

(wykluczając relację z opiekunami). 

Brak myślenia abstrakcyjnego. 

Utrudnienia w nawiązywaniu przyjaźni z rówieśnikami. 

Nieodpowiedni dobór zachowań do sytuacji społecznych. 

Brak zainteresowania nawiązywaniem kontaktów ró-

wieśniczych lub obsesyjna chęć nawiązania tych kontak-

tów na siłę. 

Zaburzony kontakt wzrokowy. 

Brak właściwej interpretacji odnośnie do mowy ciała. 

Osłabiona integracja komunikacji werbalnej z komuni-

kacją niewerbalną. 

Występowanie współruchów. 

Problem z tworzeniem dwustronnej konwersacji, często 

występujący jednostronny dialog. 

Nieprawidłowości w obszarze społeczno-emocjonalnej 

wzajemności. 

Specyficzne podejście społeczne. 

Ograniczone, powtarzalne wzorce za-

chowania, zainteresowań i aktywności 

Występowanie stereotypii ruchowych. 

Stałe używanie tych samych przedmiotów. 

Ograniczone, nietypowe zainteresowania (pod wzglę-

dem intensywności oraz przedmiotu uwagi). 

Nadzwyczajne zainteresowanie sensorycznymi elemen-

tami pojawiającymi się w otoczeniu, hiperaktywność 

bądź hipoaktywność na bodźce sensoryczne. Objawia 

się to między innymi: 

- niewłaściwą reakcją na dźwięk, 

- intensywnym dotykaniem przedmiotów, 

- fascynacją błyskami światła, kręcącymi się przedmio-

tami, 

- zaburzona reakcja na ból, zimno i ciepło. 

Używanie niefunkcjonalnej rutyny (na przykład: powta-

rzanie bez przerwy tego samego pytania). 

Niechęć wobec zmian oraz nieprzewidywalnych sytuacji 

(próba zastąpienia określonego wzorca zachowań może 

spowodować między innymi: wybuch złości, krzyk). 
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Symptomy muszą się pojawić we 

wczesnym dzieciństwie (ale mogą się 

nie manifestować przed czasem, w 

którym społeczne wymagania ujaw-

nią ograniczone możliwości) 

Obecne od niemowlęctwa lub wczesnego dzieciństwa. 

Może nie być rozpoznane w tym okresie, z powodu mi-

nimalnych wymagań społecznych i wsparcia ze strony 

rodziców oraz opiekunów dostarczanego we wczesnych 

latach życia dziecka. 

Wszystkie objawy ograniczają i zabu-

rzają codzienne funkcjonowanie 

Nieprawidłowości we funkcjonowaniu w życiu społecz-

nym. 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: Diagnostycznej i Statystycznej Klasyfikacji 

Zaburzeń Psychicznych (DSM-V) Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrów (Gro-

towska 12.09.2014). 

 

 Powszechnie uważa się, że zespół Aspergera należy do spektrum autyzmu ze 

względu na występowanie wspólnych objawów, które ujawniają się w obu zaburze-

niach, przy zachowaniu obszarów autonomicznych. Ten wspólny zakres cech nie iden-

tyfikuje jakościowych cech dysfunkcji w obu jednostkach klinicznych, ale sugeruje, że 

autyzm i zespół Aspergera mają wspólne podstawy neurobiologiczne (Korendo 2018, 

s. 4-6). Brak sprecyzowanych kryteriów diagnostycznych oraz utrzymujące się wątpli-

wości, czy autyzm i zespół Aspergera są odrębnymi jednostkami nozologicznymi, czy 

też stanowią ciągłość kliniczną, przyczyniły się do stawiania uogólnionych diagnoz 

stwierdzających autyzm u dzieci 4. 

 

1.3. Przyczyny zespołu Aspergera 

 

 Wśród prawdopodobnych czynników występowania zespołu Aspergera wy-

mienia się uwarunkowania genetyczne, receptorowe, metaboliczne, zakaźne, orga-

niczne (Sadock, 2007; Cederlund, Gillberg 2004; Shattuck, Seltzer, Greenberg i in., 2007 

za: Panasiuk, Kaczyńska-Haładyj 2015 ) oraz związane bezpośrednio ze sferą psy-

chiczną i społeczną. 

 Funkcjonowanie neurologiczne ludzi można badać za pomocą metod obrazo-

wania funkcji mózgu za pomocą funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu ma-

gnetycznego (fMRI) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). Dzięki tym odkryciom 

wiadomo, że autyzm i zespół Aspergera mają podstawy neurobiologiczne. Nieprawi-

dłowości dotyczą liczby i wielkości neuronów, struktury dendrytów oraz nieprawidło-

wych połączeń w istocie białej i szarej mózgowia (N. J. Minshew, D. L. Williams 2017 

za: Skawina 2017). 

 

 

 
4 Patrz: Korendo (2018, s. 4-6). 
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 Badania nad przyczynami zaburzeń ze spektrum autyzmu wciąż trwają i do tej 

pory udało się wykazać ich związek z uwarunkowaniami genetycznymi. Zespół Asper-

gera występuje częściej u krewnych pierwszego stopnia, zwłaszcza u mężczyzn (Gill-

berg, Steffenburg 1992 za: Panasiuk, Kaczyńska-Haładyj 2015). 

 

1.4. Diagnoza osób z ZA 

 

 Diagnozę zespołu Aspergera powinien postawić doświadczony specjalista na 

podstawie obserwacji zachowania dziecka, wywiadów z rodzicami lub opiekunami 

oraz wykorzystania odpowiednich kwestionariuszy. Postawienie diagnozy wymaga 

dużej wiedzy, ponieważ nie ma dwóch osób z zespołem Aspergera, które mają takie 

same objawy. Intensywność i częstotliwość działań mogą się różnić (Budzińska, Wójcik 

2010). Można ją podzielić na dwa etapy. Zadaniem nauczycieli i rodziców – w pierwszej 

fazie diagnozy – jest wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza lub skali ocen, które 

są stosowane do opisu dzieci z podejrzeniem zespołu Aspergera. Kolejnym etapem jest 

badanie diagnostyczne wykonywane przez doświadczonych klinicystów, którzy spe-

cjalizują się w weryfikacji zachowania oraz analizują możliwości dzieci z zauważalnymi 

zaburzeniami rozwoju (Attwood i in. 2006; Cieszyńska 2011; Korendo 2013). 

 W przypadku diagnozowania dzieci z zespołem Aspergera nieodpowiednie 

będą standardowe skale ocen w odniesieniu do autyzmu (Attwood, cop. 2006). Obecnie 

zostały utworzone nowe narzędzia, które mają pomóc w ocenie dzieci z prawdopodo-

bieństwem występowania tego zaburzenia. Zostały one skonstruowane na potrzeby 

rodziców oraz nauczycieli. Pochodzą one ze Szwecji (Ehlers, Gillberg 1993) i Australii 

(Garnett, Attwood 1995). Każda z nich jest utworzona na podstawie formalnych kryte-

riów diagnostycznych, raportów z różnych badań naukowych odnoszących się do cech 

typowych dla osób z zespołem Aspergera, zweryfikowane ogromnym doświadczeniem 

klinicznym autorów (Attwood i in. 2006). 

 W Polsce pełne diagnozowanie zespołu Aspergera połączone jest z badaniami 

genetycznymi, neurologicznymi, badaniami krwi, słuchu, wzroku, testami psycholo-

gicznymi, także wywiadem z rodzicami i ankietą skierowaną do nauczycieli. Badania te 

są niezbędne, aby wykluczyć/potwierdzić niepokojące objawy. 

 Wstępna diagnoza, czyli tzw. faza pierwsza, wymaga ogólnego rozpoznania nie-

pokojących objawów. Pomaga w tym australijska skala dla zespołu Aspergera (Austra-

lian Skale For Asperger’s Syndrome)5. 

 Celem utworzenia tego kwestionariusza była identyfikacja zachowania oraz 

poziomu umiejętności dziecka, które wskazują na cechy zespołu Aspergera. Dotyczy 

 
5 Została opracowana w Australii przez Michelle Garnett i Tony'ego Attwooda w 1995 roku i jest 

znana jako Australijska Skala Zespołu Aspergera (ASAS) (Budzińska, Wójcik 2010). 
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dzieci chodzących do szkół podstawowych. Jest to wiek, w którym ujawniają się istotne 

cechy rozwoju behawioralnego i umiejętności uczniów. Każde pytanie oceniane jest  

w sześciostopniowej skali: zero odpowiada prawidłowemu zachowaniu w danym 

wieku (Attwood i in. 2006). W drugiej fazie, kiedy już potwierdzone zostały niepoko-

jące cechy, odbywa się badanie diagnostyczne. Testy diagnostyczne trwają co najmniej 

godzinę i obejmują badanie określonych zdolności społecznych, językowych, poznaw-

czych i motorycznych, a także jakościową analizę zainteresowań dziecka. Dostępny jest 

zestaw testów psychologicznych, a także wywiady z rodzicami, pozwalających na ze-

branie informacji o historii rozwoju dziecka i jego zachowaniu w poszczególnych sytu-

acjach. Innym cennym źródłem informacji są narracje nauczycieli, logopedów i tera-

peutów zajęciowych. Podczas badania diagnostycznego klinicyści tworzą sytuacje, 

które pozwalają ujawnić określone zachowania i zapisują obserwacje na liście istotno-

ści diagnostycznej (Attwood i in. 2006). 

 

1.5. Diagnoza osób dorosłych z zespołem Aspergera 

 

 Ogromnym problemem jest diagnozowanie zespołu Aspergera u dorosłych,  

u których nie zdiagnozowano zaburzenia w okresie wczesnego rozwoju. Przed laty ten 

zespół był rzadko rozpoznawany, a jego symptomy – łagodniejsze, niż w autyzmie – 

często interpretowano jako wyjątkowe cechy indywidualne osoby. Z tego powodu duża 

część dorosłych z tym zespołem pozostaje niezdiagnozowana lub otrzymuje inną dia-

gnozę zaburzeń psychicznych (Panasiuk, Kaczyńska-Haładyj 2015; Bryńska 2011). 

Osoby niezdiagnozowane często odwiedzają specjalistów z powodu problemów emo-

cjonalnych, które pojawiają się w ich życiu, są związane z relacjami społecznymi i ka-

rierą (Panasiuk, Kaczyńska-Haładyj 2015; Shore 2006). Czasem dowiadują się o swoim 

zaburzeniu wtedy, kiedy są rodzicami dzieci (lub dziadkami) z zaburzeniami ze spek-

trum autyzmu, bo zaczynają zdawać sobie sprawę, że wykazywali podobne cechy  

w dzieciństwie (Panasiuk, Kaczyńska-Haładyj 2015; Sławińska 2014). Określenie ob-

razu zaburzeń w zespole Aspergera do celów diagnostycznych i logopedycznych wy-

maga oceny umiejętności językowych, komunikacyjnych oraz interakcyjnych (Pana-

siuk, Kaczyńska-Haładyj 2015). 

 

1.6. Autyzm a zespół Aspergera 

 

 Według prof. Marty Korendo (Korendo 2018, s. 6) trudność w ustaleniu odręb-

nych kryteriów diagnostycznych dla autyzmu i zespołu Aspergera nie może być prze-

szkodą w diagnostyce różnicowej. W niektórych obszarach różnice między tymi 

dwoma zaburzeniami stanowią podstawę do postawienia takich diagnoz. Szczególną 

uwagę badaczka zwraca na: 
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rozwój języka i komunikacji, 

rodzaje zachowań manipulacyjnych, 

specyfikę budowania relacji społecznych, 

poziom sprawności manualnej. 

 

Tabela 4: Diagnoza różnicowa autyzmu i zespołu Aspergera 

Obszar Zespół Aspergera Autyzm 

Język  

i komunikacja 

1) Wybiórcza intencja komunikacji 

Cechą intencji komunikacyjnych w ze-

spole Aspergera jest jego selektywność. 

Dzieci wykazują chęć budowania ko-

munikatów słownych, często w sytua-

cjach, które kontrolują i służą zamie-

rzonemu celowi. Niewielu zamierza do-

starczać narracyjnych, werbalnych in-

terpretacji doświadczeń lub okoliczno-

ści. Stworzony przekaz działa jak na-

rzędzie do osiągnięcia określonego 

celu, najczęściej o charakterze mate-

rialnym. Dzieci z zespołem Aspergera 

często wykazują chęć do komunikacji 

werbalnej, lecz na własnych zasadach. 

 

2) Nakazujący gest wskazywania pal-

cem 

Gest ten, rozwijają się w wieku 8-9 mie-

sięcy. Tomasello zauważył jednak, że 

gest ten może być zarówno impera-

tywny, jak i orzekający. Dzieci z zespo-

łem Aspergera często postępują zgod-

nie z zalecanymi wzorcami, które są na-

stępnie dopasowywane do wzorców 

komunikacji jako narzędzia do osią-

gnięcia określonych celów. 

1) Brak intencji komunikacji 

W autyzmie zauważalny jest brak goto-

wości do posługiwania się językiem,  

a często brak świadomości, że język ist-

nieje. Osoby z autyzmem nie wykazują 

niechęci do komunikowania się, gdyż, 

nie zdają sobie sprawy z istnienia po-

trzeby komunikacji. Dlatego jednym  

z pierwszych zadań terapeuty jest po-

moc w opanowaniu umiejętności odróż-

niania bodźców werbalnych od innych 

bodźców słuchowych. 

 

2) Brak gestu wskazywania palcem 

Typową cechą dla autyzmu jest brak ge-

stu wskazywania palcem we wszystkich 

wymiarach. Nie pojawia się w formie na-

kazowej, ani też w komunikacyjnej. 

Dzieci z autyzmem, jeśli to robią, zwykle 

pokazują rękę dorosłego, a raczej uży-

wają ręki jako narzędzia do wskazywa-

nia przedmiotu, którą chcą uzyskać. 

 3) Zaburzony rozwój mowy lub mowa 

oficjalna 

Zakłócona naprzemienność komunika-

cji jako dowód dysfunkcyjnej relacji 

między nadawcą a odbiorcą. Rozwój ję-

zykowy dzieci z zespołem Aspergera 

wykazuje wiele nieprawidłowości i jest 

3) Brak rozwoju mowy lub mowa nomi-

nalna 

W autyzmie, zazwyczaj obserwujemy 

brak rozwoju mowy. Osoby z autyzmem 

nie są świadome istnienia języka jako 

systemu komunikowania się z innymi. 

Czasami, z powodu nieprawidłowej tera-

pii językowej, mowa nominalna pojawia 
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czasem nawet uważany za dowód pew-

nego rodzaju przeważających umiejęt-

ności, które są wyższe, niż wymagane w 

określonym wieku. Jednocześnie jest 

zachowany i powtarzany zespół języ-

kowy (frazy i zdania), który nie po-

zwala na naturalną komunikację, po-

woduje też wykluczenie z grup rówie-

śniczych. W wielu przypadkach niezro-

zumienie tych zjawisk prowadzi do 

braku systemowej terapii językowej. 

Jednak powstałe bariery językowe u 

dzieci znacznie wpływają na ich umie-

jętności społeczne i procesy emocjo-

nalne. 

się w wyniku braku systematycznej inte-

rakcji – rzeczowniki mówione są uży-

wane jako środek do uzyskania określo-

nej rzeczy, a nie jako polecenie. 

 4) Wybiórcze słuchanie 

Dzieci z zespołem Aspergera wykazują 

wybiórcze słuchanie, charakteryzujące 

się szczególnym skupieniem się na te-

matach interesujących dziecko i umie-

jętnością wydobywania ważnych infor-

macji z rozmów dorosłych, zamiast słu-

chania opowieści o wydarzeniach, emo-

cjach i doświadczeniach. Zwracają 

szczególną uwagę słuchową na pro-

gramy telewizyjne – najczęściej odnosi 

się to do reklam. 

 

4) Brak słuchania 

Dzieci z autyzmem wielokrotnie zacho-

wują się jak osoby funkcjonalnie niesły-

szące. Nie reagują na dźwięki mówione i 

nie odróżniają mowy od innych dźwię-

ków otoczenia. Czasem z uporem słu-

chają muzyki, czy reklam telewizyjnych, 

ale nie słuchają i nie powtarzają znacze-

nia – skupiają się na ruchu i dźwiękach 

niewerbalnych. 

Zachowania 

manipulacyjne 

1) Manipulacje językowe 

W przeciwieństwie do dzieci z auty-

zmem, osoby z zespołem Aspergera 

stosują manipulacje językowe. Akty 

mowy przybierają formę gróźb, skarg, a 

czasem konfabulacji, jednak te ostatnie 

są najrzadsze. Formą manipulacji jest 

także powtarzanie błędów, celowe uni-

kanie poprawnych rozwiązań – np. 

dziecko musi dostarczyć obrazek i wie-

lokrotnie wybierać wszystkie pozo-

stałe, poza tym właściwym, pokazują-

cym zmęczenie lub znudzenie. Terapia 

1) Manipulacja prymarna (przeżyciowa, 

podświadoma) 

Dzieci z autyzmem również próbują 

przeciwdziałać pewnym sytuacjom, ale 

nie w taki sam sposób, jak osoby z zespo-

łem Aspergera. Z powodu braku języka 

pojawiają się inne formy protestu, takie 

jak płacz, krzyk, upór, zaprzeczanie, 

agresja czy autoagresja. Jednak zacho-

wania te w mniejszym stopniu skupiają 

się na osobie, a bardziej na sytuacji. Nie 

mają charakteru komunikacyjnego i nie 

mają nic wspólnego z oceną reakcji do-
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musi również uwzględniać ogranicze-

nia manipulacji, które decydują o moż-

liwości nawiązania odpowiednich rela-

cji społecznych. Dotyczy to, zwłaszcza 

rodziców, którzy często nieświadomie 

ulegają manipulacjom. Wysoka inteli-

gencja osób z zespołem Aspergera czę-

sto umożliwia im stosowanie złożonych 

form manipulacji dorosłych. 

 

rosłych. Są rodzajem ściany umieszczo-

nej między sobą a otoczeniem. Niekiedy 

negatywne zachowania dzieci z auty-

zmem można zniwelować szybciej w 

przypadku terapii, niż manipulacje w 

przypadku zespołu Aspergera. 

Relacje  

społeczne 

1) Potrzeba współbycia, dążenie do by-

cia w świecie, ale według własnych za-

sad 

Przeważnie w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym dzieci z zespołem 

Aspergera często próbują zdefiniować 

swoje miejsce w grupach społecznych i 

rówieśniczych. Wydaje się, że szereg 

negatywnych reakcji na otoczenie do-

datkowo hamuje pierwotną intencję 

współistnienia, stopniowo zwiększając 

tendencję do izolacji społecznej. Obser-

wuje się również brak dowodów na 

kulturowe uczenie się społecznych ko-

dów relacji w zachowaniu osób z zespo-

łem Aspergera. Arbitralnie określone 

gesty i zachowania, takie jak sposoby 

powitań, są ciężkie do przyswojenia 

oraz spontanicznego wykorzystania. 

Osoby, które mają zespół Aspergera, 

wykazują chęć manipulowania kontak-

tami, relacjami i zasadami gry. Narzu-

cone zasady w połączeniu ze specyficz-

nym językiem tych osób czynią z nich 

trudnych partnerów w grze, co z kolei 

prowadzi do zwiększenia doznawanej 

izolacji. Inną cechą charakterystyczną 

osób z zespołem Aspergera jest ich nie-

kiedy skrajnie egocentryczna postawa, 

utrudniająca im funkcjonowanie w gru-

pie – interpretowanie świata przez pry-

zmat własnych doświadczeń i osądów. 

1) Brak potrzeb 

Bez terapii w autyzmie nie obserwuje się 

potrzeby nawiązywania relacji z innymi 

osobami. Zdarza się, że osoby te są wy-

korzystywane do osiągnięcia określo-

nego celu. Nieumyślnie dzieci z auty-

zmem nie odczuwają skutków izolacji od 

rówieśników i przeważnie nie dostrze-

gają braku zainteresowania. Nie próbują 

też zawierać relacji z rówieśnikami. 

 

2) W autyzmie można zauważyć brak re-

lacji zarówno z osobami dorosłymi, jak i 

z rówieśnikami 

Trudność w budowaniu relacji charakte-

ryzuje się u dzieci z autyzmem jako cał-

kowitym brakiem zainteresowania 

osobą, niezależnie od wieku. Począt-

kowo, trudnym zadaniem terapeutycz-

nym jest wypracowanie u dziecka z au-

tyzmem głównych form prymarnych re-

lacji, takich jak kontakt wzrokowy i 

wskazywanie. 
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Ta cecha wynika z trudności w funkcjo-

nowaniu neuronów lustrzanych, unie-

możliwiających płynne przyjęcie per-

spektywy psychologicznej innej osoby. 

 

2) Obserwacje dzieci z ZA jednoznacz-

nie wskazują na dużo lepsze relacje z 

dorosłymi, niż z rówieśnikami 

Niekiedy dzieci z zespołem Aspergera 

diagnozuje się późno właśnie z tego po-

wodu, ponieważ nie mają możliwości 

eskalacji negatywnych zachowań w 

grupie rówieśniczej i znacznie rzadziej 

manifestują je w domu. W gronie ró-

wieśników ujawniają jednak potrzebę 

akceptacji, często rozumianej jako po-

trzeba bycia w centrum. 

 

Sprawność 

manualna 

1) Osoby z zespołem Aspergera mają w 

mniejszym stopniu zaburzony plan ru-

chu 

Głównym zadaniem terapii jest na 

przykład nabywanie umiejętności pla-

nowania ćwiczeń, co przyczynia się do 

poprawy działań manualnych. 

 

2) Brak rysowania i pisania ma często 

charakter manipulacyjny 

Nieprawidłowe umieszczanie znaków, 

ubezwładnianie ręki podczas pisania 

oraz poprzez odwracanie wzroku, 

przerywanie danego zadania i pomoc w 

ustaleniu granic na korzyść dziecka. 

3) Praktyka terapeutyczna wykazała, 

że osoby te potrafią nauczyć się w spo-

sób prawidłowy pisać i rysować, choć 

wiąże się to z wielokrotnym powtarza-

niem ćwiczeń 

Ćwiczenia te, pomagają w przezwycię-

żaniu barier względem poszczególnych 

czynności. 

1) Mają silnie zaburzony plan ruchu 

U osób z autyzmem poziom trudności za-

planowanego ruchu nie pozwala na na-

ukę pisania z wystarczającą szybkością i 

jakością pisma. Ruchy podczas rysowa-

nia i pisania pozostają „ostre” przez 

długi czas, nagłe oraz bez widocznej 

kontroli wzroku. 

2) Brak rysowania i pisania 

Pismo jest symboliczną reprezentacją ję-

zykowego obrazu świata, która istnieje 

w ludzkich umysłach. Bez tego obrazu 

nie można go utrwalić w formie pisem-

nej. 

3) Najczęściej pozostawanie na tym sa-

mym poziomie 

Sprawność manualna u osób z auty-

zmem często znajduje się na niskim po-

ziomie, a czasami w ogóle nie nabywają 

umiejętności pisania lub mogą pisać 

tylko za pomocą drewnianych liter lub 

komputera. 

 

Źródło: (Korendo 2018, s. 6-8). 
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1.7. Stosowane metody terapii ZA 

 

 Zastosowanie elementów Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) wpłynie 

pozytywnie na przezwyciężanie dysfunkcji społecznych. Pomoże rozwinąć następu-

jące umiejętności: strategie radzenia sobie z emocjami, zabawy z rówieśnikami oraz 

umiejętności relacji rówieśniczych lub rozmowy (Pęczak 2019, s. 15). 

 Ta pomoc jest dla każdego, kto ma problemy z budowaniem i utrzymywaniem 

relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych i dostosowy-

waniem się do nowych sytuacji. Osoby z zespołem Aspergera codziennie doświadczają 

stresu, depresji i lęku, ponieważ nie rozumieją sytuacji społecznych. Każda z tych osób 

ma różny stopień wrażliwości i inaczej reaguje na trudne sytuacje. Niektórzy ludzie 

radzą sobie z odrzuceniem, inni cierpią na zespół lęku obsesyjno-kompulsywnego, fo-

bię społeczną, lęk napadowy, a jeszcze inni często wykazują frustrację, impulsywność 

lub napady złości (Źródło: Internet, [dostęp: https://terapiaspecjalna.pl/artykul/tre-

ning-umiejetnosci-spolecznych-jako-forma-zajec-rozwijajacych-kluczowe-kompeten-

cje-spoleczne, 15.04.2019 r.]). 

 

1.8. Techniki uczenia stosowane w czasie terapii osób z ZA 

 

 Celem terapii jest zwiększenie motywacji dziecka do nauki oraz radzenia sobie 

z wszelkimi niepowodzeniami. Wszystkie techniki i procedury nauczania pomagają 

rozwijać obszary deficytów, takich jak mowa, umiejętności społeczne oraz redukować 

niepożądane zachowania, takie jak stereotypy i agresja. Skuteczność działań terapeu-

tycznych w domu i w szkole zależy od dobrego zrozumienia tych metod (Budzińska, 

Wójcik 2010). 

 Tłumaczenie i perswazja niewiele pomagają, a dziecko dokłada wszelkich sta-

rań, aby uniknąć trudnych poleceń i sytuacji. Poproszone o wykonanie określonych, 

nieatrakcyjnych czynności, usprawiedliwia się lub przejawia trudne zachowania, może 

to być płacz lub krzyk. Gdy podejmie się danego zadania, wykonuje je w sposób niesta-

ranny lub po kilku minutach rezygnuje z niego. Zadaniem terapeuty jest pomóc rodzi-

com i nauczycielom zbudować taki system motywacyjny, który zachęci dziecko do roz-

wiązywania trudnych zadań. Konieczne jest, aby był on prosty i łatwy do zrozumienia. 

Powinien on być dostosowany do indywidualnych zainteresowań i potrzeb dziecka. 

Niezbędnym elementem decydującym o skuteczności podejmowanych działań jest wy-

bór odpowiedniej nagrody. Jeśli zostaną dobrane właściwe wzmocnienia, wówczas do-

prowadzi to do pożądanych zmian w zachowaniu (Budzińska, Wójcik 2010). 

 Odpowiednio zaplanowany program terapii powinien zawierać opis treningu 

generalizacyjnego, a także dobór zadań adekwatnych do poziomu metod terapeutycz-

nych. O generalizacji mówimy wtedy, gdy zachowanie określonej grupy osób uczących 

się w określonym miejscu przy użyciu konkretnego materiału zachodzi w naturalnym 
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środowisku dziecka. Odpowiedź została zgeneralizowana, jeśli występuje w stanie nie-

treningowym, w obecności różnych osób i utrzymuje się po zakończeniu procesu ucze-

nia. Generalizacja wypracowanych zadań nie pojawia się samoistnie. Powinna być od-

powiednio zaplanowana. Jeśli terapia nie zostanie przeprowadzona prawidłowo, 

dziecko może zachowywać się właściwie tylko w jednym miejscu, np. tylko w sklepie, 

w którym odbywa się trening, a umiejętność ta nie zostanie przeniesiona do innych 

miejsc (Budzińska, Wójcik 2010). 

 

1.9. Narracja i badanie sprawności narracyjnej 

 

 Narracja, jej forma i sposób organizacji wiedzy świadczą o integralności zdol-

ności umysłowych człowieka. Analiza form narracyjnych dostarcza informacji o tym, 

jakie są możliwości intelektualizowania doznań zmysłowych (ustanawianie odniesień 

do postrzeganej rzeczywistości w tekście), logicznego, bądź alogicznego, uporządko-

wania wydarzeń (formowanie linii narracji), kategoryzacji zdarzeń w strukturalną ca-

łość: narracja musi zaczynać się i kończyć, a ciąg zdarzeń powinien prowadzić do kul-

minacji wydarzenia (Grabias 2021). Demonstruje twórczy lub entuzjastyczny stosunek 

osoby badanej do wydarzenia i jego uczestników (ten składnik interpretacji narracyj-

nej, zwany pejzażem psychicznym)6. 

 Barbara Bokus (1991, s. 15; Klimek 2020) postrzega narrację jako opowiadanie 

dziejących się po sobie zdarzeń, zaistniałych w przeszłości albo tak przedstawianych. 

Tomasz Woźniak (2005, s. 72) narrację traktuje jako narzędzie do odzwierciedlenia 

zdarzeń i przeżyć, myśli oraz uczuć. Jerzy Trzebiński (2002, s. 17) stwierdza, że narra-

cja jest: sposobem rozumienia świata przez ludzi. Autor ten pokazuje obraz narracji  

z perspektywy psychologa, zwracając uwagę na sprawczość i motywacje, które kształ-

tują się i są głęboko zakorzenione w ludzkim umyśle (Klimek 2020). 

 Narracja jest najtrudniejszą formą ludzkiej aktywności językowej, ponieważ 

charakteryzuje się zamkniętą strukturą i niezwykle złożonymi komponentami. Dla ce-

lów diagnostycznych, przy ocenie sprawności narracyjnych, należy rozróżnić opowia-

danie – umiejętność porządkowania zdarzeń w następstwie czasowym, od opisu – 

umiejętność ujmowania zjawisk w relacjach przestrzennych. Każdy z tych sposobów 

postrzegania rzeczywistości ma odrębne struktury i różne układy komponentów wy-

powiedzi (Grabias 2015, 2021).  

 Układ diagnostyczny komponentów opowiadania zawiera: 

sytuację odniesienia, 

linię narracji, 

strukturę wypowiedzi: 

- inicjację, 

 
6 Patrz: Grabias (2021). 
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- ekspozycję, 

- komplikację, 

- rozwiązanie, 

- codę, 

pejzaż psychiczny, 

narratora i jego miejsce w strukturze wypowiedzi, 

język wypowiedzi. 

 

Narracyjna sprawność opisu opiera się na tworzeniu następujących procedur: 

generalizacji zdarzeń, 

przestrzenności opisu, 

prezentatywności zdarzeń7. 

 Opis opiera się na procedurach, takich jak: generalizacja zdarzeń, jest formuła 

zainicjowania narracji oraz przedstawia treść danego zdarzenia, przestrzenność opisu, 

systematyzuje jego treść za pomocą układu sytuacji oraz prezentatywność zdarzeń, po-

zycjonująca je w planie przestrzennym z myślą o autorze (Grabias 2014). 

 W wypowiedzi narracyjnej, o której mowa, ważny jest również język, który to 

umożliwia jej realizację (Klimek 2020). 

 Podobnie jak w opowiadaniu, rozmaite sytuacje narracyjne decydują o pozio-

mie trudności w konstruowaniu opisu. Sytuacje te są rysują się w poniższy sposób 

(Grabias 2015): 

opisywanie pojedynczych zjawisk natury (np. drzewo – pojedyncze lub z tłem), 

opisywanie artefaktów (np.: samochód – przedmiot pojedynczy lub z tłem), 

opisywanie postaci (np.: człowiek, postać kulturowa, zwierzę – przedmioty pojedyncze 

lub z tłem), 

opisywanie zdarzeń (np.: sytuacji: człowiek + artefakty + zjawiska przyrody). 

 

 Informacje generowane przez analizę trzech składników z zakresu zachowania 

językowego (słownictwo, strukturę pojęciową i możliwości narracyjne) kształtują ob-

raz rzeczywistości w ludzkim umyśle (Grabias 2021). Ich analiza pozwala stwierdzić, 

czy badany nadal znajduje się w świecie zsocjalizowanym, objaśnionym przez po-

toczne wyrażenia, czy też znajduje się w subiektywnie zamkniętym świecie, tworzo-

nym na podstawie możliwości uszkodzonego mózgu (najbardziej widoczne jest to  

w schizofrenii, chorobie Alzheimera i w autyzmie), (Grabias 2015). 

 

 

 

 
7 Narrację do diagnozy logopedycznej wprowadził S. Grabias. Podane kryteria pochodzą z: S. 

Grabias, Z. M. Kurkowski (2014); Grabias (2021). 
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2. Metodologiczne podstawy pracy 

 

2.1. Problem badawczy, przedmiot badań, cel badań i cele szczegółowe 

 

 Praca wpisuje się w problematykę badań logopedycznych, które wskazują na 

zasadność badania sprawności narracyjnej w rozwoju i zaburzeniach mowy, ponieważ 

– zgodnie z metodologią – wyniki takich badań pozwalają ocenić sprawności językowe 

i sposoby porządkowania wiedzy o świecie w zachowaniach językowych. Podjęty pro-

blem badawczy jest próbą dowiedzenia związku między poziomem rozwoju sprawno-

ści językowych i sprawności narracyjnej 5-letniego dziecka z zespołem Aspergera. To 

okres w rozwoju dziecka zdrowego, w którym precyzuje się i doskonali kompetencja 

językowa i komunikacyjna. 

 Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu charakteryzuje odmienny spo-

sób przyswajania mowy i języka, co najpełniej powinno ujawnić w umiejętności two-

rzenia opowiadań i opisu, czyli sprawności narracyjnej. 

 Głównym celem pracy jest charakterystyka sprawności narracyjnej oraz okre-

ślenie poziomu sprawności językowych pięcioletniej dziewczynki z zaburzeniem ze 

spektrum autyzmu – zespole Aspergera. 

 Cele szczegółowe: 

charakterystyka sprawności narracyjnej: opowiadania i opisu oraz charakterystyki po-

staci, badanie struktury opowiadania, opisu obrazka oraz charakterystyki postaci, 

charakterystyka sprawności językowych badanej osoby. 

 

2.2. Hipoteza badawcza 

 

 Amelia (imię dziecka na potrzeby pracy) ma zdiagnozowane zaburzenie ze 

spektrum autyzmu – Zespół Aspergera. Można przewidywać, że u dziewczynki wystą-

pią pewne trudności w zakresie sprawności systemowych: fonetyczno-fonologicznych, 

leksykalnych, semantycznych, gramatycznych, składniowych. Określone obniżenie 

tych sprawności spowoduje problemy w tworzeniu struktury opowiadania, opisu, cha-

rakterystyki postaci. 

 

2.3. Techniki i narzędzia badawcze 

 

 Praca jest studium przypadku. Charakterystyka badanej osoby bazuje na anali-

zie danych z opinii psychologicznej udostępnionej przez Pracownię Psychologiczną 

„Gaya” w Garwolinie. Uzupełnieniem diagnozy jest szczegółowy wywiad logopedyczny 

przeprowadzony przeze mnie z rodzicami dziecka (wzór, Załącznik nr 3). Do oceny 

sprawności językowych wykorzystałam Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w 

wieku szkolnym, S. Grabias, Z. M. Kurkowski i T. Woźniak (2002). Badania sprawności 
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narracyjnej zrealizowałam realizując zaplanowany eksperyment badawczy, na który 

składała się: rozmowa kierowana z dzieckiem na temat obrazków, spontaniczna roz-

mowa oraz obserwacja w trakcie trwania całego badania. 

 Do badania opowiadania posłużyła mi 5-elementowa historyjka obrazkowa: 

Opowiadanie o psie, chłopcu i dziewczynce, S. Grabias, Z. M. Kurkowski, T. Woźniak 

(2002). Do zbadania opisu posłużył mi obrazek sytuacyjny: N. Siudzińska, M. Stępień 

(2015). Przy badaniu opisu charakterystyki postaci wykorzystałam: Logopedyczny 

Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, S. Grabias, Z. M. Kurkowski, T. Woźniak 

(2002), a treść polecenia 3. została przeze mnie zmieniona z opisu krasnoludka na opis 

Świętego Mikołaja. 

 

Opowiadanie – sytuacje odniesienia: 

- chłopiec biegnie. 

- chłopiec biegnie, pies goni. 

- pies szarpie worek z ciapami/kapciami. 

- dziewczynka odbiera ciapy/kapcie psu. 

- dziewczynka oddaje ciapy/kapcie chłopcu. 

 

Charakterystyka postaci Świętego Mikołaja – kategorie semantyczne: 

- czy dziecko włączyło postać Świętego Mikołaja do jakiejś kategorii nadrzędnej? 

- czy wskazało na cechy fizyczne Świętego Mikołaja ? 

- czy dziecko przedstawiło cechy psychiczne Świętego Mikołaja? 

- czy wskazało na miejsce pobytu Świętego Mikołaja? 

- czy uwzględniło działanie Świętego Mikołaja? 

 

Opis obrazka sytuacyjnego – uwzględnienie zjawisk, postaci, przedmiotów widocznych 

na obrazku. 

 

 Wybrane przeze mnie narzędzia badawcze zostały wykorzystane do charakte-

rystyki sprawności narracyjnej oraz określenia poziomu sprawności systemowych: fo-

netycznej, leksykano-semantycznej, gramatycznej i składniowej. Wybrane zadania 

(opowiadanie, opis oraz charakterystyka postaci) wymagają różnorodnych umiejętno-

ści, z których każda odzwierciedla opanowanie najwyższego poziomu umiejętności ko-

munikacyjnych i językowych. 

 

2.4. Charakterystyka eksperymentu badawczego 

 

 Badanie dziewczynki odbyło się podczas pięciu spotkań, których miejscem był 

prywatny gabinet logopedyczny w Siedlcach. Spotkania trwały około 30 minut. Odby-

wały się one w porze popołudniowej, po zajęciach przedszkolnych Amelii. Na początku 
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miały charakter zapoznawczy, dzięki temu, dziewczynka mogła się oswoić z nową 

osobą – ze mną, jako osobą badającą. W sesji brała udział osoba badająca, Amelia, jak  

i również obecna logopedka Amelii. 

 W trakcie trwania badania Amelia siedziała naprzeciw mnie, aby mogła dobrze 

widzieć demonstrowane przeze mnie gesty (np.: wskazywanie, jaki obrazek ma opisać) 

oraz dobrze usłyszeć, co mówię. Polecenia były wypowiadane starannie. Obrazki były 

rozłożone w kolejności losowej, aby dziewczynka miała możliwość samodzielnie je 

ułożyć według rozpoznanej kolejności zdarzeń. Dziewczynka została poinformowana, 

aby uporządkować obrazki od lewej strony do prawej. 

 Amelia chętnie brała udział w badaniu, ale wymagała stałej motywacji podczas 

wykonywania poszczególnych zadań. Zauważalna była trudność ze skupianiem uwagi 

na wykonywanej czynności – Amelia co chwilę rozglądała się po sali, odwracała wzrok 

od stolika i osoby badającej. W sposób wybiórczy reagowała na swoje imię. Gdy jej imię 

zostało wypowiedziane, często odwracała wzrok. Kontakt wzrokowy był znacznie 

ograniczony, gdyż dziewczynka starała się patrzeć od razu na obrazki lub na zabawki 

znajdujące się w pobliżu, nie na twarz osoby. Po kilkukrotnym powtórzeniu imienia, 

udawało się nawiązać kontakt wzrokowy. Prezentowała ograniczoną, nie zawsze ade-

kwatną ekspresję mimiczną. Zdarzyło się, że Amelia w trakcie wykonywania opisu ob-

razka, cały czas zaciskała wargi lub mocno rozszerzała powieki. Dziewczynka znacznie 

przyspieszała swoją wypowiedź podczas opisywania obrazka sytuacyjnego. 

 

2.5. Badana osoba 

 

 Imię badanej dziewczynki zostało zmienione, podobnie jak inne dane umożliwia-

jące jej identyfikację. Amelia uczęszcza do prywatnego przedszkola. Rodzice są świadomi 

problemów dziecka, dlatego też dbają o to, by dziewczynka była w stałym kontakcie ze 

specjalistami. 

 Amelia po raz pierwszy została zdiagnozowana przez psychologa w pracowni 

psychologicznej, ponieważ opiekunów niepokoiły zachowania sugerujące całościowe 

zaburzenia rozwojowe. Rodziców szczególnie niepokoiły trudności emocjonalne Ame-

lii, niewłaściwe zachowania społeczne oraz silne przywiązanie do rutynowych czynno-

ści. Wyniki przeprowadzonych badań oraz obserwacja dziewczynki, dane z wywiadu  

z rodzicami o rozwoju dziecka wskazały na występowanie zaburzeń ze spektrum au-

tyzmu – zespołu Aspergera. Dziewczynka została zdiagnozowana w wieku 4 lat. 

 Amelia urodziła się poprzez cesarskie cięcie. Waga urodzeniowa noworodka 

wynosiła 2730 gram, natomiast długość 53 centymetry. W skali Apgar dziewczynka 

uzyskała 10/10 punktów. Choroby przewlekłe u matki to nadciśnienie i cukrzyca.  

Z wywiadu logopedycznego (Załącznik nr 6) wynika, że kobieta nie brała leków w cza-

sie ciąży. Dziewczynka nigdy nie była karmiona piersią. Dziecko używało smoczka i nadal 

sporadycznie się to zdarza. Do 3. roku życia Amelia była karmiona butelką ze smoczkiem. 
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Badanie nieprawidłowości budowy anatomicznej narządów mowy wykazało, że dziew-

czynka posiada podniebienie gotyckie – wąskie, mocno wysklepione, a także zgryz 

otwarty. Motoryka artykulacyjna jest lekko obniżona. Amelia oddycha przez usta. Słuch fi-

zyczny i fonetyczny jest w normie. Lateralizacja jest prawostronna. Procesy integracji sen-

sorycznej nie przebiegają prawidłowo. Dziewczynka chodzi na palcach, nie lubi się przytu-

lać, w trakcie masażu logopedycznego nie pozwala dotykać szyi i ust. Notorycznie ssie  

w ustach przedmioty. 

 Matka oraz ojciec posiadają wykształcenie wyższe. Kobieta jest księgową, na-

tomiast mężczyzna – przedstawicielem handlowym. Obecnie Amelia uczęszcza do nie-

publicznego przedszkola. Na podstawie danych z wywiadu ustaliłam przebieg rozwoju 

dziecka. Dane w tabelach niżej. 

 

Tabela 5: Przebieg rozwoju psychoruchowego 

Siadanie 8 miesiąc życia 

Raczkowanie 11 miesiąc życia 

Chodzenie 13 miesiąc życia 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 6: Przebieg rozwoju mowy 

Gaworzenie 6 miesiąc życia 

Pierwsze wyrazy 1 rok życia 

Zdania 3 rok życia 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Tabela 7: Funkcje prymarne 

Oddychanie Tor ustny 

Gryzienie Normatywne 

Żucie Normatywne 

Połykanie Typu dorosłego 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 Dziewczynka dysponuje bogatym zasobem słownictwa. Amelia jest spostrze-

gawcza, porównuje elementy pod względem ich podstawowych cech, ujmuje zależno-

ści i analogie. W prawidłowy sposób moduluje swoim głosem. Dziewczynka rozumie 

kierowane do niej polecenia, natomiast często ich nie wykonuje. 
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 Dziewczynka przejawia trudności w mowie biernej. Buduje zdania pojedyncze 

i złożone. Różnicuje dźwięki mowy. Posiada umiejętność do zapamiętywania usłysza-

nych dźwięków mowy otoczenia oraz zdolność do zapamiętywania materiału spostrze-

ganego wzrokowo. Rozwój funkcji językowych i słuchowych plasuje się na poziomie 

przeciętnym w porównaniu z innymi dziećmi w podobnym wieku. 

 W niskim stopniu rozumie adekwatne do jej wieku metafory. Prezentuje eks-

presje mimiczną, która z reguły jest nieadekwatna do obecnej sytuacji. U dziewczynki 

obserwuje się trudności w zakresie wykonywania funkcji wykonawczych, dotyczących 

organizacji wykonywania zadań i selektywności bodźców istotnych od nieistotnych. 

 W trakcie wykonywania jakichkolwiek prac, dziewczynka wymaga ciągłego na-

kierowywania, naprowadzania, kontroli ze względu na problemy z koncentracją i uwagą. 

Zauważalna jest niska odporność na dystraktory. Używa słabo modulowanego kon-

taktu wzrokowego. W sposób wybiórczy reaguje na imię.  

 Amelia potrzebuje nieustannego motywowania, wówczas aktywnie uczestni-

czy na zajęciach. Dziewczynka często jest rozproszona i pobudzona. Wykazuje po-

trzebę ciągłego bycia w ruchu. Jest nadmiernie zaabsorbowana własnymi zabawkami. 

 Dziewczynka nie potrafi tworzyć umysłowych reprezentacji stanów emocjo-

nalnych innych osób. Wykazuje obniżoną zdolność uczestnictwa w naprzemiennych 

interakcjach społecznych – w związku z nieuświadamianiem sobie istnienia potrzeb, 

intencji. Dąży do kontaktu z innymi osobami, natomiast próby nawiązania relacji są 

nieadekwatne, niewłaściwe. Większość podejmowanych przez dziecko inicjatyw spo-

łecznych dotyczy ograniczonych zainteresowań. 

 Podczas zajęć logopedycznych w gabinecie terapeutyczno-logopedycznym 

Amelia między innymi: rozwija umiejętności społeczne, poprawia swoją zdolność do 

komunikowania się ze środowiskiem, uczy się podtrzymania interakcji z inną osobą 

oraz pracuje nad funkcją emocjonalną. Dodatkowo Amelia ma wplecione w zajęcia ele-

menty z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej. 

 Dziewczynka bardzo wcześnie zaczęła wypowiadać pierwsze słowa i posiada 

bogaty zasób słownictwa. Natomiast wykazuje deficyty w zakresie rozumienia mowy. 

Dziewczynka jest bystra, wykazuje wyższy, niż przeciętny potencjał intelektualny. Po-

siada zdolność do porównywania elementów, bazując na ich podstawowych cechach, 

ujmuje zależności i analogie. Interpretuje dane wzrokowe oraz zauważa związki przy-

czynowo-skutkowe. 

 Amelia została skierowana do poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wzglę-

du na jej nieharmonijny rozwój, po wcześniejszej sugestii ze strony nauczyciela. Na pod-

stawie opinii wychowawcy można wnioskować, że dziewczynka ma problemy z długim 

siedzeniem w jednym miejscu, demonstruje zmienne nastroje, przeszkadza innym 

dzieciom. U dziewczynki można zauważyć trudności w koordynacji ruchowej i zabu-

rzenia równowagi. Amelia poszukuje silnych bodźców, potrzebuje mocnego dotyku, 

zazwyczaj chodzi na palcach. Nieprzerwanie pociera swoją rękę, aż do momentu, gdy 
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zrobi się czerwona. Często przygryza wargę. Obserwuje się ogólną niezgrabność ru-

chową u Amelii. Wielokrotnie się potyka i zaczepia o różne rzeczy. We wczesnym okre-

sie życia była rehabilitowana w związku z nieprawidłowym napięciem mięśniowym. 

 Nie stosuje się do określonych reguł panujących w przedszkolu. Wyraża swoją 

niechęć do współpracowania z innymi osobami, rezygnuje z poznawania nowych rze-

czy. Podczas wykonywania prac plastycznych, zwraca uwagę na szczegóły. Amelia opa-

nowała podstawowe czynności samoobsługowe. 

 Codzienna rutyna daje jej poczucie bezpieczeństwa. Niezmiennie używa tej sa-

mej pasty do zębów, szczoteczki oraz ubiera się w ten sam sposób, zaczynając od jednej 

konkretnej strony. Próby wprowadzenia zmian powodują u dziewczynki zdenerwowa-

nie i niepokój. Komunikacja z Amelią jest utrudniona ze względu na fakt, że dziew-

czynka jest głośna, uparta i pobudzona. Za wszelką cenę chce zwrócić na siebie uwagę. 

Stara się nawiązać kontakt ze swoimi rówieśnikami, jednakże narzuca im swoje zdanie, 

a nawet traktuje ich przedmiotowo. Szczegółowo zapamiętuje zdarzenia, które prze-

ważnie nie są istotne oraz te, które miały miejsce w przeszłości. 

 

3. Sprawność narracyjna dziecka z ZA 

 

3.1. Charakterystyka opowiadania na podstawie historyki obrazkowej 

 

 Pierwsze zadanie w zaplanowanym eksperymencie polegało na zbudowaniu 

wypowiedzi na podstawie 5-elementowej historyjki obrazkowej. Wymagało poukłada-

niu obrazków z uwzględnieniem następstwa czasowego oraz uporządkowania ich  

z uwzględnieniem związków przyczynowo -skutkowych. Ułożenie tych ilustracji samo-

dzielnie przez dziecko w odpowiedniej kolejności – jest jednym ze sposobów oceny, jak 

dobrze rozumie ono treść historii przedstawionej na ilustracjach. 

 Podczas regularnych spotkań z dziewczynką pozyskałam materiał badawczy – 

wypowiedzi mówione, które nagrałam na dyktafonie a następnie przetranskrybowa-

łam (Załącznik nr 4). 

 Dziewczynka w niewłaściwy sposób ułożyła obrazki. Pomyliła drugą ilustrację 

(Chłopiec biegnie, pies goni) z trzecią (Pies szarpie worek z ciapami). 

 Zaprezentowaną historyjkę obrazkową przedstawiła w następujący sposób – 

materiał przedstawiam poniżej. 
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1) Chłopiec biegnie. 

 

 

 

2) Pies szarpie worek z ciapami. 

 
 

 

3) Chłopiec biegnie, pies goni. 

 

 

4 ) Dziewczynka odbiera ciapy psu. 
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5) Dziewczynka oddaje ciapy chłopcu. 

 
 

 

Dziewczynka zinterpretowała opowiadanie w następujący sposób. Materiał przedsta-

wiam w tabelach niżej. 

 

Tabela 8. Analiza opowiadania 5-elementowej historyjki obrazkowej 

Sytuacje odniesienia Opowiadanie 

1. Chłopiec biegnie  1. Chłopczyk biegnie. 

2. Chłopiec biegnie, pies goni 2. Amelia pomyliła kolejność obrazków. Zamiast Pies szarpie 

worek z ciapami, powiedziała: Pies zabrał worek. 

 

3. Pies szarpie worek z ciapami 

 

3. Dziewczynka niewłaściwie uszeregowała obrazek. Nic nie 

mówiła, tylko się zastanawiała, po czym odpowiedziała: Jest 

chłopczyk. 

 

4. Dziewczynka odbiera ciapy 

psu. 

4. Pies zabrał worek. Taka sama sytuacja, jak w trzeciej sytu-

acji odniesienia – dziewczynka dłuższą chwilę się zamyśliła 

przedłużając głoskę yyy i od razu przeszła do obrazka nr 5. 

5. Dziewczynka oddaje ciapy 

chłopcu 

5. Dziewczynka daje kapcia. 

Linia narracji 

- linia powinna zaczynać się 

werbalizacją sytuacji odniesie-

nia: Chłopiec biegnie i kończyć 

Dziewczynka oddaje ciapy 

- Amelia odpowiednio określiła początek: Chłopczyk biegnie. 

- Zakończyła swoją wypowiedź słowami: Dziewczynka daje 

kapcia. 
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chłopcu 

Struktura wypowiedzi: 

- inicjacja: Pewnego razu chłop-

czyk biegł 

 

- Inicjacja: brak formuły rozpoczynającej opowiadanie. 

- ekspozycja: Chłopiec biegł, 

Chłopiec biegł a pies go gonił, 

Pies szarpał worek z ciapami, 

Dziewczynka odebrała ciapy 

psu, Dziewczynka oddała ciapy 

chłopcu 

- Ekspozycja: wystąpiła, Amelia powiedziała: Chłopczyk bie-

gnie, Pies zabrał worek, Jest chłopczyk, Dziewczynka daje 

kapcia. Dziewczynka ominęła jeden element: Chłopiec biegł a 

pies go gonił. 

- komplikacja: Pies szarpał wo-

rek z ciapami 

- Komplikacja: wystąpiła, dziewczynka wspomniała, że: Pies 

zabrał worek. 

- rozwiązanie: Dziewczynka od-

dała ciapy chłopcu 

- Rozwiązanie: wystąpiło, Amelia powiedziała: Dziewczynka 

daje kapcia. 

- coda: Wszyscy byli zadowoleni - Coda: brak, dziewczynka nie użyła formuły kończącej wypo-

wiedź. 

Pejzaż psychiczny - Nie zanotowałam umiejętności ożywiania postaci oraz nada-

wania im cech psychicznych. 

Narrator i jego miejsce w struk-

turze wypowiedzi 

(formuła przykładowa: Sądzę, 

że… / Wydaje mi się …) 

- Utajony, nie został wyodrębniony w odrębną postać opowia-

dania. 

Język wypowiedzi: 

- płynność narracji 

 

 

 

- Płynność narracji: brak powtórzeń, 1 pauza wypełniona 

(yyy), brak pauz pustych. 

- płynność przebiegów fonicz-

nych 

- Płynność przebiegów fonicznych: opadająca intonacja oznaj-

mień w trakcie trwania całego badania, np.: chłopczyk bie-

gnie, długość głosek i natężenia dźwięków w porównaniu do 

normy na poziomie przeciętnym. 

- poprawność gramatyczna - Poprawność gramatyczna: uproszczenie konstrukcji zdanio-

wych do podmiotu i orzeczenia: Chłopczyk biegnie, Pies za-

brał worek, Jest chłopczyk, Dziewczynka daje kapcia. 
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- sprawność leksykalna - Sprawność leksykalna: wypowiedź dziewczynki operuje je-

dynie niezbędnymi do ujęcia tematyki rzeczownikami – 6, 

czasownikami – 4, brak przymiotników, przysłówków. 

 

 

Źródło: Według wzoru: S. Grabias, Z. M. Kurkowski i T. Woźniak (2002, s. 27-29). 

 

 Dziewczynka uwzględniła 3 z 5 sytuacji odniesienia. Układ zdarzeń w następ-

stwie czasowym został zaburzony. Przy każdej wypowiedzi Amelia wskazywała pal-

cem obrazek, który opisywała. Narracja nie zawierała żadnego komentarza odautor-

skiego. Wypowiedź dziewczynki była uboga leksykalnie. Nie zanotowałam zdolności 

Amelii do nawiązania interakcji słownych. 

 Narrator nie został ujawniony, gdyż dziewczynka opisywała konkretne sceny 

za pomocą minimalnej ilości słów i zdań prostych, które opisywały zdarzenie. Amelia 

nie uwzględniła relacji między osobami wyrażanych gestami, ruchem. Stosowała zda-

nia proste, pojedyncze, nie budowała zdań złożonych. Osobno podał informację: Chło-

piec biegnie, pies goni. Największym jej problemem było dostrzeżenie i nazwanie emo-

cji wyrażanych przez uczestników zdarzeń. 

 Dziewczynka nie połączyła wszystkich obrazków w jedną, spójną całość – nie 

ułożyła prawidłowo historyjki. Amelia uwzględniła cztery z pięciu obrazków. Pominęła 

obrazek: Dziewczynka odbiera ciapy psu i przeszła do ostatniego: Dziewczynka daje 

kapcia. W trakcie przejścia od ilustracji czwartej do piątej, dziewczynka zamyśliła się 

chwilę przedłużając głoskę yyy i zrezygnowała z uwzględniania tego obrazka. 

 

3.2. Charakterystyka postaci Świętego Mikołaja 

 

 Drugie zadanie opierało się na zdefiniowaniu postaci Świętego Mikołaja. Pole-

cenie zostało sformułowane w następujący sposób: Jest ktoś, kto nigdy nie słyszał  

o tym, że istnieje Święty Mikołaj. Opowiedz mu wszystko, co wiesz o nim (polecenie na 

podstawie: Logopedycznego Testu Przesiewowego dla dzieci w wieku szkolnym,  

S. Grabias i in. 2002, s. 26-27). 

 

Tabela 9. Ocena sprawności semantycznej 

Kategoria semantyczna Wypowiedź osoby badanej Ocena wypowiedzi osoby 

badanej 

Czy dziecko włączyło po-

stać Świętego Mikołaja do 

kategorii nadrzędnej? 

Święty Mikołaj to postać z bajki - Włączyła postać Świętego 

Mikołaja do kategorii nad-

rzędnej. 
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Czy wskazało na cechy fi-

zyczne Świętego Miko-

łaja? 

Ma długą brodę, czerwoną czapkę, oku-

lary, buty, pas, rękawiczki i pompona na 

czapce 

- Wskazała cechy wyglądu  

i ubranie Świętego Miko-

łaja: długa broda i czerwo-

na czapka, okulary, buty, 

pas, rękawiczki, pompon na 

czapce. 

Czy dziecko przedstawiło 

cechy psychiczne Świę-

tego Mikołaja? 

Jest dobry i pomagający, przyjazny, 

Święty Mikołaj jest świąteczny 

- Przedstawiła cechy psy-

chiczne Świętego Mikołaja: 

dobry, pomagający, przyja-

zny, świąteczny. 

Czy wskazało na miejsce 

pobytu Świętego Miko-

łaja? 

Mieszka w górach - Wskazała miejsce pobytu 

Świętego Mikołaja: w gó-

rach. 

Czy uwzględniło działanie 

Świętego Mikołaja? 

Zajmuje się rozdawaniem prezentów - Uwzględniła działanie 

Świętego Mikołaja: rozdaje 

prezenty. 

 

Źródło: Logopedyczny Test Przesiewowy dla Dzieci w wieku szkolnym (2002). 

 

Tabela 10. Analiza językowa wypowiedzi narracyjnej: opis postaci Świętego Mikołaja 

Rodzaj sprawności Wypowiedź osoby badanej 

leksykalno-seman-

tyczna 

- 37 wyrazów, 

- w tym: rzeczowników – 14, czasowników – 5, przymiotników – 6 , przy-

imki – 2 oraz spójników – 3, brak liczebników. 

- Brak konstrukcji metaforycznych. 

- Słownik konkretny. 

fonetyczno-fonolo-

giczna 

- Brak zniekształceń artykulacyjnych. 

- Głos dziewczynki był niski i głośny. 

- Tempo mówienia znajdowało się w granicach normy (od 125 do 150 

wyrazów na minutę). 

gramatyczna - Płynność narracji: w wypowiedzi dziewczynki pojawiła się 1 pauza wy-

pełniona w formie wydłużonej głoski (yyy). 

składniowa - Uproszczenie struktur zdaniowych do podmiotu i orzeczenia. 

- Brak zróżnicowania wzorców składniowych. 

 

Źródło: Logopedyczny Test Przesiewowy dla Dzieci w wieku szkolnym, S. Grabias, Z. M. 

Kurkowski i T. Woźniak (2002). 
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 Dziewczynka w swoim opisie uwzględniła pięć kategorii semantycznych. Użyła 

neologizmu Święty Mikołaj jest świąteczny. Nie odnotowałam umiejętności wbudowa-

nia w wypowiedź dziewczynki narratora, czyli osoby opowiadającej wydarzenia, brak 

formuły, np.: Wydaje mi się… / Jestem przekonana o tym… 

 

3.3. Charakterystyka opisu – obrazek sytuacyjny 

 

 W trzecim zadaniu dziewczynka miała dokonać opisu obrazka (Załącznik nr 1). 

Przedstawiał on postacie oraz zjawiska, które powinny być rozpoznane przez wszyst-

kie dzieci w podobnym wieku w normie intelektualnej. 

 Na początku upewniłam się, czy Amelia zrozumiała polecenie. W tym celu wy-

tłumaczyłam dziewczynce, że usłyszy pytanie i jej zadaniem jest na nie odpowiedzieć. 

Polecenie zostało sformułowane w następujący sposób: To jest obrazek (Załącznik nr 

1). Opowiedz najładniej jak umiesz, komuś, kto nie widzi tego obrazka, co się na nim 

znajduje8. 

 Dziewczynka wyszczególniła wszystkie dziesięć postaci znajdujących się na ob-

razku (kierowca autobusu, pasażerowie autobusu, pani przechodząca przez jezdnię, 

pan przechodzący przez jezdnię, chłopczyk przechodzący przez jezdnię, pani z wóz-

kiem, pan od lodów, chłopczyk kupujący lody, chłopczyk z psem, chłopczyk na rowe-

rze), które znajdowały się na ilustracji. Obecność narratora nie została ujawniona. Nie 

wystąpiła umiejętność stosowania komentarzy odautorkich podczas konstruowania 

wypowiedzi przez dziewczynkę, przykładowo Amelia nie powiedziała Pies biegnie po 

trawie – zielonej. Trudność sprawiło Amelii przedstawienie osób mimo, że dziew-

czynka je wymieniła. Powiedziała Jedzie chłopiec na rowerze zamiast Jedzie chłopiec 

na rowerze, ma żółtą bluzkę i niebieskie spodnie itd. Nie uwzględniła wszystkich zda-

rzeń widocznych na obrazku, nie powiedziała, że Autobus się zatrzymał, żeby prze-

chodnie mogli przejść lub Autobus się zatrzymał bo ma czerwone światło, a piesi zie-

lone. Następnie dziewczynka mogła przejść do części właściwej, czyli do opisu obrazka, 

który się przed nią znajdował – obrazek sytuacyjny. Dziewczynka odpowiedziała na 

zadane jej polecenie przy pomocy kilku zdań, które znajdują się w transkrypcji tekstu 

mówionego (Załącznik nr 3). W wypowiedzi dziewczynki nie były widoczne oznaki wy-

raźnych emocji. Nie zostały uwzględnione relacje między postaciami. 
 

 Wyraźne deficyty wszystkich analizowanych procedur (na podstawie: Grabias 

2015), czyli: 

1) generalizacji zdarzeń: 

- istnieją formuły, które pozwalają rozpocząć opis oraz prezentować treść opisywa-

nych zdarzeń. Brak formuły rozpoczynającej wypowiedź: 

 
8 Na podstawie: Logopedycznego Testu Przesiewowego dla dzieci w wieku szkolnym, S. Grabias, 

Z. M. Kurkowski i T. Woźniak (2002). 
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obrazek przedstawia…, 

na tym obrazku widać chłopca, który…, 

widzę tutaj dziewczynkę, która…; 

2) przestrzenności opisu: 

- treść opisu ustrukturowana jest hierarchicznie w plany zdarzeń. Amelia w małym 

stopniu uporządkowała daną treść w układ zdarzeń. Dziewczynka powiedziała: 

mama wiezie yyy dzidziusia, 

autobus, który jedzie do galerii, 

chłopczyk idzie do szkoły z plecakiem, 

a tu jest autokar i światło zielone, znaczy czerwone, zielone to możesz iść, 

chłopczyk na rowerku jedzie, Chłopczyk jedzie po drodze dla rowerów, 

i tu są drzewa, pieski, wrony bo często w są w parku wrony; 

3) prezentatywności zdarzeń: 

- nie uwzględniła procedury opisu, jaką jest prezentatywność zdarzeń. Brak uszerego-

wania zdarzeń w konkretnych planach przestrzeni oraz ujmowania ich zgodnie z do-

świadczeniem osoby mówiącej, na przykład: 

na przodzie są pasy, po których przechodzi chłopak, dziewczynka i starszy pan, 

widzę obok drzewa – zielone, 

w tle widać jest park i drzewa i niebieskie niebo. 

 

Tabela 11. Werbalna realizacja opisu 

Generalizacja zdarzeń - Nieuwzględniona 

Przestrzenność opisu - Uwzględniona 

Prezentatywność zdarzeń - Nieuwzględniona 

Opis zdarzeń 

(człowiek+artefakty+zjawiska 

przyrody) 

- Niepełny 

- Dziewczynka opisywała widoczne na obrazku postacie 

(Załącznik nr 1) w sposób bardzo ogólny, np.: 

pan idzie z torbą, 

chłopczyk na rowerku. 

- Nie opisała cech psychicznych postaci, na przykład: 

uśmiechnięty pan sprzedaje lody w budce, 

kierowca autobusu jest smutny. 

- Nie scharakteryzowała cech fizycznych postaci w sposób 

szczegółowy: 

pani przechodząca przez pasy ma blond włosy, różową ko-

szulkę, niebieską spódniczkę i buty, 

chłopczyk, który jedzie na rowerze ma na głowie kask w 

kolorze czerwonym oraz niebieskie spodenki, 

chłopczyk biegnący z psem ma czarne, krótkie włosy. Ma 
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na sobie niebieską koszulkę, długie, pomarańczowe spod-

nie oraz brązowe buty. Jego pies jest biało-brązowy. 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie: Grabias (2015). 

 

Tabela 12. Interpretacja opisu obrazka sytuacyjnego 

Przedstawione postacie i zjawiska Wypowiedź osoby badanej 

Ruch uliczny: ulica, światła, pasy, pan kie-

rowca prowadzący autobus i pasażerowie, 

3 postacie przechodzące przez jezdnię na 

zielonym świetle (dziewczynka, chłopak, 

starsza pani), samochód czekający przed 

pasami. 

To jest jakaś stara babka, To jest stara babka, Pani 

idzie z torbą do domu – starsza pani przechodząca 

przez pasy. 

A tu stary dziadek, Pan kucharz (dziewczynka po-

prawiła swoją odpowiedź ostatecznie na Kierowca 

starszy, Amelia mówiła szybko co sprawiło, że po-

pełniła błąd), Pan autokarz, Kierowca, starszy, A to 

dziadek – kierowca prowadzący autobus. 

Autobus, który jedzie do galerii, W autobusie są 

krzesła, dzieci, mamy, osoby starsze, I babcie i ciocie 

są, Wujki i prababcie, A tu jest autokar – autobus, 

który prowadzi pan kierowca oraz znajdujące się w 

nim osoby. 

Ulica Królowa Jadwiga – ulica (dziewczynka wymy-

śliła nazwę ulicy). 

Chłopczyk jedzie do szkoły z plecakiem – chłopak 

przechodzący przez jezdnię. 

Samochód czerwony, A może lambo a może merce-

des, stoi żeby ludzie przeszli – samochód czekający 

przed pasami. 

Światło zielone, znaczy czerwone, zielone to możesz 

iść, można iść – sygnalizacja świetlna (na obrazku 

sytuacyjnym pokazane jest światło zielone dla prze-

chodniów). 

Stara babcia, Pani idzie z torbą do domu, Pani, która 

idzie z torbą do szkoły, do domu – starsza pani prze-

chodząca przez jezdnię. 

Sytuacje mające miejsce w parku oraz po-

stacie znajdujące się w nim: chłopak jadący 

na rowerze, chłopak biegnący z psem oraz 

wrony znajdujące się na trawie. 

Chłopczyk na rowerku jedzie, Chłopczyk jedzie po 

drodze dla rowerów – chłopak jadący na rowerze. 

Pies – pies, który biegnie z chłopakiem. 

A to jest park bo są drzewa i pieski, Tutaj są wrony, 

bo często są w parku wrony, A to wygląda jak bagna, 

No takie bagna, w takim kolorze, Drzewo – opis 

parku i zjawisk mających miejsce w parku. 
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Budka z lodami: pan sprzedawca, chłopak 

kupujący lody, obok budki z lodami idzie 

pani z wózkiem. 

Mama, Mama, mama wiezie yyy dzidzisia – pani z 

wózkiem idąca obok budki z lodami. 

Pan lodziarz i dziecko – pan sprzedawca i chłopak 

kupujący lody w budce. 

Sklep z zabawkami: witryna sklepowa z wi-

docznymi zabawkami, na dachu sklepu z za-

bawkami wisi flaga Polski. 

Zabawki, Konik, Miś – zabawki znajdujące się w 

sklepie. 

Flaga Polski – flaga Polski wisząca na dachu sklepu. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Dziewczynka nie połączyła właściwie wydarzeń widocznych na zdjęciach. Nie 

stworzyła logicznego tekstu, nie rozszerzała go o inne elementy. Amelia nie wykreo-

wała pejzażu psychicznego. 

 Odnotowałam zdolność dziewczynki do dostrzegania i naprawiania błędów ko-

munikacyjnych – opisując obrazek Amelia pomyliła się mówiąc: Pan kucharz, a następ-

nie poprawiła swoją odpowiedź na Kierowca starszy. W ograniczonym stopniu ukazała 

obecność narratora, dziewczynka powiedziała: A może lambo a może mercedes. Wła-

ściwe etapy nie zostały podkreślone przez Amelię. Jej wypowiedź była szybka i niedo-

kładna. Dziewczynka nie poruszyła większości elementów oraz nie zwróciła uwagi na 

żadne szczegóły. Nie wystąpiła formuła wprowadzająca ani końcowa. W wypowiedzi 

Amelii zabrakło cody i inicjacji. 

 

Zakończenie 

 

 Pierwszym zadaniem w planowanym eksperymencie badawczym było skon-

struowanie przez dziewczynkę wypowiedzi na podstawie 5-elementowej historyjki 

obrazkowej, którą musiała ułożyć samodzielnie (z zachowaniem porządku chronolo-

gicznego, z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych). Amelia uwzględ-

niła trzy z pięciu sytuacji odniesienia, w ten sposób zaburzony został chronologiczny 

porządek wydarzeń.  Każdy obrazek traktowała jak osobne zdanie i wskazywała pal-

cem zdjęcie, które opisywała. W narracji nie znalazły się komentarze odautorskie. Wy-

powiedź dziewczynki była uboga pod względem leksykalnym. Badana operowała jedy-

nie niezbędnymi do ujęcia tematyki rzeczownikami i czasownikami ruchu, brak było 

przymiotników, przysłówków. Opadająca intonacja oznajmień w trakcie trwania ca-

łego badania, długość głosek oraz natężenia dźwięków w porównaniu do normy były 

na poziomie przeciętnym. Amelia realizowała proste konstrukcje zdaniowe tylko  

w formie podmiotu i orzeczenia. 

 Drugim zadaniem dziewczynki było zdefiniowanie postaci Świętego Mikołaja. 

W swoim opisie Amelia uwzględniła wszystkie pięć kategorii semantycznych. Głos 
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dziewczynki był niski i głośny. Brak było zniekształceń artykulacyjnych. Tempo mó-

wienia było na granicach normy. W wypowiedzi dziewczynki pojawiła się jedna pauza 

wypełniona. Nie zanotowałam konstrukcji metaforycznych. Słownictwo dziewczynki 

miało charakter konkretny. Amelia konstruowała głównie swoją wypowiedź na bazie 

rzeczowników, czasowników. Dziewczynka skonstruowała neologizm w zdaniu: Świę-

ty Mikołaj jest świąteczny. Amelia miała problem z koncentracją, spoglądała w sufit 

oraz wskazywała na różne przedmioty znajdujące się w gabinecie logopedycznym. 

 W trzecim zadaniu dziewczynka miała opisać obrazek sytuacyjny, czyli przed-

stawić cechy i zjawiska. Amelia wymieniła wszystkie postacie z ilustracji. Narrator nie 

zostało ujawniony. Amelia dostrzegła błędy w swojej wypowiedzi, poprawiła swoją od-

powiedź. Nie rejestrowałam oznak emocji, natomiast zarejestrowałam trudności w two-

rzeniu wspólnego pola uwagi. W wypowiedzi dziewczynki zabrakło cody i inicjacji. 

 Podstawowymi deficytami językowymi w komunikowaniu się dzieci autystycz-

nych są deficyty ilościowe, jakościowe i deficyty w pragmatycznym użyciu języka (Lip-

ski 2015). Niektóre z tych elementów uwidoczniły się w wypowiedziach narracyjnych 

Amelii. Dziewczynka miała problem z metaforycznym użyciem języka – metaforyzacja 

nie została uwzględniona w żadnym poleceniu. W charakterystyce pragmatycznej ję-

zyka nie zauważyłam umiejętności dialogowych. Cechy prozodyczne realizowanych 

tekstów narracyjnych były normatywne. Amelia w sposób ograniczony wykorzystała 

bodźce wzrokowo-twarzowe do metakomnikacji9. 

 Podsumowując wszystkie trzy elementy eksperymentu badawczego, dziew-

czynka najlepiej poradziła sobie z charakterystyką postaci, gdyż uwzględniła wszystkie 

kategorie semantyczne, nie powtarzała się, utworzyła własny neologizm. 

 Narracja ujawnia sposób porządkowania wiedzy, orientację w rzeczywistości, 

deficyty językowe i analizę kategorii narracyjnych. 

 W odpowiedzi na postawioną hipotezę badawczą można stwierdzić, że u dziew-

czynki wystąpiły pewne trudności w zakresie sprawności systemowych: fonetyczno-fono-

logicznych, leksykalnych, semantycznych, gramatycznych oraz składniowych. Określone 

obniżenie tych sprawności spowodowało problemy w tworzeniu struktury opowiadania, 

opisu, charakterystyki postaci. 
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ANEKS 
 

Wykaz załączników: 

 

Załącznik nr 1 – Obrazek sytuacyjny do rozwijania słownictwa i umiejętności narracyj-

nych. 
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obrazkowa. 

Załącznik nr 3 – Transkrypcja opisu obrazka sytuacyjnego. 

Załącznik nr 4 – Transkrypcja 5-elementowej historyjki obrazkowej: Opowiadania o 
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Załącznik nr 5 – Transkrypcja charakterystyki postaci Świętego Mikołaja. 

Załącznik nr 6 – Wywiad logopedyczny (skan nr 1, skan nr 2, skan nr 3). Na podstawie: 

D. Weichert-Figurska (Gdańsk 2015, s. 67-69). 

 

Wykaz tabel: 

 

Tabela nr 1 – Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera według DSM-IV (1994). 

Tabela nr 2 – Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera według ICD-10. 
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Tabela nr 9 – Ocena sprawności semantycznej. 

Tabela nr 10 – Analiza językowa wypowiedzi narracyjnej: opis postaci Świętego Miko-
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Tabela nr 11 – Werbalna realizacja opisu. 

Tabela nr 12 – Interpretacja opisu obrazka sytuacyjnego. 

 

 

Załącznik nr 1 – Obrazek sytuacyjny do rozwijania słownictwa i umiejętności narracyj-

nych. 
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Źródło: Poradnik logopedyczny dla nauczycieli polonijnych pracujących z dziećmi  

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, N. Siudzińska, M. Stępień Warszawa 2015. 

 

Załącznik nr 2 – Opowiadanie o psie, chłopcu i dziewczynce: 5-elementowa historyjka 

obrazkowa. 
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Źródło: Logopedyczny Test Przesiewowy dla Dzieci w wieku szkolnym, S. Grabias, Z. M. 

Kurkowski i T. Woźniak (2002). 

 

Załącznik nr 3 – Transkrypcja opisu obrazka sytuacyjnego. 

 

Dziewczynka: [to ie̯st ia̯kaś stara bapka | to ie̯st stara bapka | a tu stary ȝ́adek | a tu 

xu̯op’iec | a tu 

autobus | koń’ik | lody | vuzek | mama | mama v’ie̯źe yyy ȝ́iȝ́iuśa | xu̯opčyk na roverku 

ie̯ȝ́e | pie̯s | pie̯s | autobus ktury ie̯ȝ́e do galerii̯ | pan kuxaš | pan autokaš | ńe | k’ie̯rofca 

| staršy | v autobuśe sou̯ kšesu̯a | ȝ́eći | mamy | osoby stare | i babće i ćoće sou̯ | vuik̯’i i 

prababće | pan loȝaš i ȝ́ecko | ul’ica krulowa ia̯dv’iga xu̯opčyk ie̯ȝ́e do škou̯y s plecak’em 

| pańi iȝ́e z torbou̯ | do domu | to | to ȝ́adek i stara babća | pańi ktura iȝ́e z torbou̯ so 

škou̯y | do domu | a tu jest autokar i śf’atu̯o źelone | značy červone | źelone to možeš 

iść | možna iść | samoxut červony | ćekawe ia̯ka to f’irma szmoxodu | a može lambo a 

može mercedes | stoii̯ tutai ̯žeby luȝ́e pšešl’i | zabafk’i | m’iś | flaga polsk’i | dževoa to 

ie̯st park bo sou̯ dževa i sou̯ p’ie̯sk’i | tuta i ̯sou̯ vrony | bo čensto sou̯ v parku vrony | a 

to wyglonda ia̯k bagna | no tak’e bagna | ftak’im kolože | rover | xu̯opčyk ie̯ȝ́e po droȝe 

dla roverkuf ||] 
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Załącznik nr 4 – Transkrypcja 5-elementowej historyjki obrazkowej: Opowiadania o 

psie, chłopcu i dziewczynce. 

 

Dziewczynka: [xu̯opčyk bie̯gńe | p’ie̯s zabrau̯ vorek | i̯est xu̯opčyk | yyy | ȝ́evčyŋka daie̯ 

kapća ||] 

 

Załącznik nr 5 – Transkrypcja charakterystyki postaci Świętego Mikołaja. 

 

Dziewczynka: [śv’ie̯nty m’ikou̯ai ̯to postać | yyy | z baik̯’i || m’ie̯ška w gurax | ma du̯ugou̯ 

brode |červonou̯ čapke | okulary | buty | pas | reŋkav’ičk’i i pompona na čapce || ie̯st 

dobry i pomagaio̯ncy | pšyia̯zny || śv’ie̯nty m’ikou̯ai ̯ ie̯st śv’i̯ontečny | i zaim̯uie̯ śe 

rozdvańem prezentuf ||] 

 

Załącznik nr 6 – Wywiad logopedyczny (skany). Na podstawie: D. Weichert-Figurska 

(Gdańsk 2015, s. 67-69). 

 

Skan nr 1 
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Skan nr 2 
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Skan nr 3 
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BYSZEWY JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 
SZKIC WSPOMNIENIOWY ZAINSPIROWANY FILMEM  

LATO W BYSZEWACH (2020) 

 

Violetta Machnicka 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe 

e-mail: viola.machnicka@wp.pl 

 
Abstrakt:Tekst stanowi przypomnienie związku osobowego i literackiego Jarosława Iwaszkie-

wicza z Byszewami w środkowej Polsce, które stały się inspiracją do powstania opowiadania 

Panny z Wilka, sfilmowanego w roku 1979 przez Andrzeja Wajdę oraz w roku 2020 przez Ka-

rolinę Lutczyn-Friedek. Szczególne miejsce w piśmiennictwie autora Brzeziny poświęcone By-

szewom zajmują Książka moich wspomnień (1957) i Ogrody (1973). Autorka śledzi byszewskie 

losy Iwaszkiewicza przez pryzmat własnych, młodzieńczych przeżyć w opisywanych przez pi-

sarza miejscach. 

 

Słowa kluczowe: Leon Jarosław Iwaszkiewicz, Byszewy, Plichta, Panny z Wilka, Lato w Bysze-

wach 

 
BYSZEWY JAROSŁAW IWASZKIEWICZ’S 

MEMORY SKETCH INSPIRED BY THE FILM “LATO W BYSZEWACH” (2020) 

 

Abstract: The text is a reminder of Jarosław Iwaszkiewicz's personal and literary connection to 

Byszewy in central Poland, which inspired the short story Panny z Wilka, filmed in 1979 by An-

drzej Wajda and in 2020 by Karolina Lutczyn-Friedek. A unique position in the oeuvre of the 

author of Brzezina amongst the writings on Byszewo is held by Książka moich wspomnień 

(1957) and Ogrody (1973). The author of this article traces Iwaszkiewicz's Byszewo fate 

through the lens of her own youthful experiences in the places described by the writer. 

 

Keywords: Leon Jarosław Iwaszkiewicz, Byszewy, Plichta, Panny z Wilka, Lato w Byszewach 

 
Ze wszystkich ludzi i domów, jakie spotkałem w młodości, najważniejszym stał się dla 

mnie dom w Byszewach. [...] Znaczenie jego dla mnie polegało przede wszystkim na tym, że 

otwierał on przede mną nieznany mi zupełnie świat ziemiańskiego życia […] Elementy byszew-

skie: dwór z kolumnami, „źródła”, łąki, rzeczka, młyn, panny z sąsiedztwa, bliskość dwóch do-

mów, rozsądny stary wujek, młodzieńcza miłość, młodzieńcza przyjaźń – odnajdują się we 

wszystkim, co napisałem1.  

 
1 Jarosław Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010,  
s. 118. [Wydanie I: Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957]. 
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Na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich znajduje się stara pol-

ska wieś Byszewy. Najdawniejsze zapiski o Byszewach pochodzą z 1391 roku2. Nazwa 

Byszewy przetrwała w dokumentach w rozmaitych formach: Biszevi, Bischewy, Byssewy 

maior (Byszewy Duże), Bissevy (Byszewy Małe)3. 

W niewielkim oddaleniu od wsi właściwej, nieco w bok od drogi powiatowej nr 

1150 E, prowadzącej z Nowosolnej4 do Skoszew5 i dalej do Dmosina, po prawej stronie, 

położony jest Majątek Byszewy, o którym miejscowi z przyzwyczajenia mówią PGR. 

Oprócz kilku niewielkich bloków z czasów pegeerowskich i garstki domków jednoro-

dzinnych znajduje się tam murowany dworek zbudowany na przełomie XVIII i XIX 

wieku. Wybudowano go na planie wydłużonego czworokąta, z gankiem wspartym na 

czterech kolumnach od północnej strony oraz dachem krytym pierwotnie gontem6. 

Jego twórcą był Teodor Plichta herbu Półkozic, właściciel wsi Moskwa, który kupił By-

szewy w roku 1803 od poprzednich właścicieli – Piotra Staniewskiego oraz Piotra  

i Stefana Nagórskich za 52 tysiące złotych polskich7. Na gruntach Moskwy i Byszew 

powstała wieś Plichtów – prawdopodobnie za czasów Teodora Plichty, którego mogiła 

znajduje się na zapleczu Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. 

Barbary w Starych Skoszewach (Sanktuarium Maryjne w Skoszewach), na terenie nie-

istniejącego już cmentarza. 

O rodzie Plichtów oraz jego powiązaniach z Byszewami (wielokrotnie sprzeda-

wanymi, zamienianymi na inne nieruchomości i dzielonymi pomiędzy rozmaite osoby) 

pisał między innymi profesor Jan Szymczak: 

 
W omawianym regionie skoszewsko-byszewskim nową twarzą był Jan Plichta z Koła-

cina herbu Półkozic, syn Stanisława i Marianny Garaya, który w 1686 r. kupił od Macieja Sadow-

skiego folwark Byszewy. Zmarł w 1696 r. i został pochowany w Kołacinku, gdzie w 1673 r. ufun-

dował kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Jego żoną była Anna z Bielskich herbu 

Szreniawa. Ich syn poślubił Teresę Kaleńską i to za jego rządów w Byszewach wieś dotknęły 

zniszczenia w 1710 i 1711 r. Ale najważniejszą rolę odegrał Teodor Plichta (ok. 1755-1833), 

właściciel Byszew i Moskwy, który po pożarze swego dworu w Moskwie, na początku XIX wieku, 

wniósł murowany dwór w Byszewach. W skład powstałego zespołu dworskiego wchodzi staj-

nia z kamienia z końca XIX wieku oraz dziewiętnastowieczny park dworski. Pomnik nagrobny 

 
2 http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/ciekawemiejscaizabytki – 20.02.2022. 
3 Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, red. Kazimierz Rymut, t. I (A-B), PAN, 

Instytut Języka Polskiego, Kraków 1996, s. 480. 
4 Nowosolna – obecnie znajduje się w obrębie wschodniej części Łodzi. Pierwotnie wieś kolo-
nialna założona około 1802 r. przez kolonistów z okolic wirtemberskiego miasta Sulzfeld, na-
zwana Neu-Sulzfeld – stąd wolne tłumaczenie nazwy niemieckiej. 

5 Skoszewy uzyskały lokację miejską w 1426 r., następnie ją utraciły i ponownie nabyły prawa 
miejskie około r. 1650. Ostatnie zapiski o Skoszewach jako mieście pochodzą z 1702 r. Wieś 
dzieli się na Stare Skoszewy i Nowe Skoszewy. 

6 https://parkilodzkie.pl/pkwl/turystyka/leksykon/320-byszewy - 20.02.2022. 
7 http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/2029/Byszewy/ - 20.02.2022. 
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Teodora Plichty znajduje się na cmentarzu przykościelnym w Starych Skoszewach z następu-

jącą inskrypcją: „Teodor Plichta / sędzia ziemski / dziedzic dóbr / Byszewy i Moskwa / żył lat 

78 / zm. 14 stycznia 1833 r.” Jego synem i Anny z Błociszewskich herbu Ostoja był Jan (ur. 1807 

w Byszewach) z Byszew i Moskwy, również pełniący urząd sędziego ziemskiego. Ze związku  

z Ludwiką z Łempickich herbu Junosza urodził się m. in. syn Włodzimierz (1846-1918), który 

także ma swój nagrobek na cmentarzu rzymskokatolickim w Starych Skoszewach. Jego żoną 

była Adolfa z Kurdwanowskich herbu Półkozic, która przeżywszy 69 lat zmarła w 1903 r. – jak 

czytamy w parafialnej księdze zmarłych (s. 259: 27.06.1903) oraz na jej nagrobku na cmentarzu 

skoszewskim. Pochowani są tutaj także ich dzieci: Józef Maciej Plichta (1860-1931), właściciel 

Moskwy i Byszew, oraz Maria Plichta (1864-1939)8. 

 

Autor cytowanego opracowania podaje też ważną informację onomastyczną, 

dotyczącą jedynego w Polsce toponimu Moskwa, gdzie przez kilka wieków znajdowała 

się siedziba rodu Plichtów: 

 

Pod względem własnościowym z Byszewami związana była wieś Moskwa. Jest to na-

zwa topograficzna oznaczająca miejsce wilgotne. […] Pierwsza wzmianka pochodzi z 1416 r., 

kiedy wystąpił Piotr z Moskwy wraz z żoną Stachną, która sprzedała cały swój dział ojczysty 

wraz z częścią sołectwa w tej wsi Andrzejowi z Moskwy (zm. przed 1436). Nie był on jedynym 

właścicielem Moskwy, gdyż w 1419 r. znany jest też Jakusz z Moskwy. W 1437 r. Małgorzata, 

wdowa po Andrzeju, sprzedała tę wieś za 300 grzywien Piotrowi Tłukowi ze Strykowa i odtąd 

wchodziła ona w skład dóbr skoszewskich. Tak wczesna metryka historyczna Moskwy burzy 

legendę o związku nazwy tej wsi z wyprawami moskiewskimi w XVII w.9 

 

Nazwa Moskwa prawdopodobnie wywodzi się od prasłowiańskiego mosky – 

potocznego określenia terenów podmokłych. 

Po II wojnie światowej we dworze w Byszewach mieściła się szkoła, potem Urząd 

Bezpieczeństwa, przetrzymywano tam również niemieckich jeńców wojennych. Następ-

nie kompleks dworski włączono do PGR-u, po czym użytkownikiem dworu stała się 

Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. W latach 1978 – 1982 dwór przeszedł 

generalny remont – w znacznej mierze dzięki inicjatywie Jarosława Iwaszkiewicza10, dla 

 
8 Jan Szymczak, Ulicą Byszewską do Skoszew w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim, 
„Zeszyty Wiejskie” 2016, z. XXII, s. 384-385. 

9 Jw., s. 386-387. 
10 Właściwie: Leon Jarosław Iwaszkiewicz – urodził się w Kalniku na Ukrainie 20 lutego 1894 r., 
zmarł 2 marca 1980 r. w Warszawie. [Kalnik to miejscowość w pobliżu Winnicy na Podolu, około 
250 km od Kijowa.] Urodziny oraz imieniny Leona obchodził 20 lutego. Czterokrotnie nomino-
wany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1957, 1963, 1965, 1966). Doktor honoris causa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (11 maja 1979). Przemówienie uzasadniające zasługi doktoranta 
dla kultury polskiej wygłosił dziekan Wydziału Filologicznego, doc. Stanisław Jaworski, następ-
nie prof. Henryk Markiewicz, promotor doktoratu, odczytał łaciński tekst dyplomu. 
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którego dwór byszewski był „drugim […] uniwersytetem, nauką życia”11 i który wytrwale 

utrzymywał kontakt z rodziną Plichtów oraz niejednokrotnie powracał do wyjątkowo 

drogiego mu miejsca na kartach swoich pism12. W wierszu Pławienie koni z tomu Krągły 

rok (1967) Iwaszkiewicz-poeta wspominał i marzył: 

 
[…] 

młodości moja 

nie umarła – żywa 

wznosisz się w górę 

muzyką 

pieśnią i słowem 

i brzmieniem strun 

zardzewiałych […] 

gdy przyjdzie lato 

zrzucę ubranie 

będę zupełnie nagi 

siądę na konia 

i wjadę w wodę […] 

znowu na brzegu 

Józio i Janek13 

brzęczeć łańcuchem nie przestaną14 

 

O tym, jak silne emocje wywoływały w Iwaszkiewiczu byszewskie kąpiele  

w towarzystwie koni (które uważał „za bardzo głupie zwierzęta”) można przeczytać  

w Książce moich wspomnień: 

 

 […] sprawialiśmy gospodarczą funkcję kąpania, czyli tzw. „płowienia” koni, które to 

zajęcie było jedną z największych przyjemności mojej młodości. […] zespolenie się w wodzie  

z koniem i odczuwanie jego wspaniałej mocy obracania się z zupełną łatwością w niebezpiecz-

nym żywiole przejmowało dreszczem: było to uczucie przymierza z przyrodą15. 

 

Według stanu z 1937 roku w dolinie Moszczenicy znajdowało się pięć młynów 

wodnych, w tym jeden w Byszewach16. Pozostałością po dawnych stawach są stawy 

 
11 Jarosław Iwaszkiewicz, Książka…, s. 101. Za swój „pierwszy uniwersytet” uznawał Iwaszkiewicz 
Mikołaja Niedźwiedzkiego (1893 – po 1976), kompozytora, poetę, przyjaciela jeszcze z czasów 
kijowskich, który miał ogromny wpływ na rozwój intelektualny i artystyczny Jarosława. 

12 Np. Panny z Wilka (1932), Książka moich wspomnień (1957), Ogrody (1974), Podróże do Polski 
(1977), fragmenty Dzienników. 

13 Bracia Świerczyńscy – zob. przypis 41. 
14 Jarosław Iwaszkiewicz, Pogoda czasu. Wybór, posłowie i nota wydawnicza Piotr Mitzner, Wy-

dawnictwo Iskry, Warszawa 2006, s. 52-53. 
15 Jarosław Iwaszkiewicz, Książka…, s. 116-117. 
16 Jan Szymczak, Ulicą Byszewską…, s. 388. 
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pomłyńskie. Należy do nich staw o nazwie Poperka w Bogini, w połowie drogi pomię-

dzy Byszewami i Skoszewami. Iwaszkiewicz zapisał: 

 
Nad stawem Poperka stał drewniany młyn, koło którego przechodziliśmy z Byszew do 

Skoszew17. 

 

Mnóstwo istotnych informacji o związku emocjonalnym Iwaszkiewicza z By-

szewami dostarczają opublikowane niedawno listy krążące pomiędzy Krystyną Pytel-

Irzykowską, polonistką z Rawy Mazowieckiej zafascynowaną Iwaszkiewiczem czło-

wiekiem i literatem, a twórcą Matki Joanny od Aniołów18: 
 

Nikt tak jak Pan nie czuje losu człowieka, przyrody, piękna, czasu, nikt nie umie mówić 

o tym z taką prostotą i bezpośredniością niekiedy, nikt nie umie tak uchwycić chwili i nadać jej 

głęboki ludzki sens19.  

 

Nauczycielka języka polskiego, urzeczona perfekcyjną polszczyzną pisarza, 

stwierdza: 

 
Czy można powiedzieć o skromności i szacunku Pana wobec słowa? Okazuje się, że w 

zwyczajności, potoczności języka kryje się jego bogactwo i naturalne piękno. Ta naturalność 

Pana stylu, naturalność przedstawiania i zwierzenia niekiedy w połączeniu z ogromną erudycją 

i mądrością humanisty ma swoisty Iwaszkiewiczowski wdzięk20. 

 

Korespondencja z lat 1976-1979 obejmuje 31 listów Iwaszkiewicza oraz 36 Py-

tel-Irzykowskiej. Beata Izdebska-Zybała, adiunkt z Muzeum im. Anny i Jarosława Iw-

aszkiewiczów w Stawisku, przedstawiła kulisy publikacji wartościowych tekstów na-

stępująco: 

 
Listy Krystyny Pytel-Irzykowskiej znajdują się w archiwum pisarza w Muzeum im. 

Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Były na tyle ciekawe i ważne pod względem po-

znawczym, że kilka lat wcześniej zostały przepisane przez Roberta Papieskiego. Natomiast  

o listach Jarosława Iwaszkiewicza Krystyna Pytel-Irzykowska powiedziała w dniu uroczystości 

pogrzebowej Marii Iwaszkiewicz-Wojdowskiej, córki pisarza, w marcu 2019 roku. Spotkanie to 

było impulsem do skompletowania i przygotowania do druku tej korespondencji, pokazującej 

z jednej strony „starego poetę”, z drugiej – wrażliwe i głębokie odczytanie jego twórczości21. 

 

 
17 Jarosław Iwaszkiewicz, Książka…, s. 103. 
18 Jarosław Iwaszkiewicz – Krystyna Pytel-Irzykowska, Korespondencja. Opracowanie i przypisy 
Beata Zybała „Twórczość” 2020, nr 2, s. 89-128. 

19 Jw., s. 91. 
20 Jw., s. 100. 
21 Jw., s. 89. 
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Iwaszkiewicza oraz zauroczoną jego pisarstwem czytelniczkę połączyła rów-

nież szczera troska o odbudowanie dworku w Byszewach. W ich korespondencji znaj-

duje się wiele dialogów poświęconych Byszewom. Już w marcu 1976 roku Pytel-Irzy-

kowska wyznała: 

 
Przejeżdżam często drogą między Brzezinami a Rogowem, o której wspomina Pan  

w Ogrodach, krajobraz nie zmienił się chyba od tamtych lat, poza samą drogą22. 

 

Ogrody – nostalgiczno-retrospektywne opowiadanie, będące powrotem autora 

do czasu dzieciństwa i młodości – ukazały się pierwotnie w roku 1973 w czasopiśmie 

„Twórczość”, rok później w tomiku Sny. Ogrody. Sérénité (Czytelnik). Utwór składa się 

z sześciu obrazów, a każdy jest wyprawą do kolejnego „ogrodu życia” z przeszłości  

i teraźniejszości. Są to: „dom kobiet” w Kalniku, Tymoszówka, Byszewy, Genewa, Sycy-

lia, Stawisko. 

W przypisie autor zamieścił istotną informację: 

 
Utwór mój pod tytułem Ogrody nie jest rozdziałem moich pamiętników czy wspo-

mnień. Jest to rodzaj kompozycji z pejzaży, ludzi, rozmów, zdarzeń, które istniały rzeczywiście 

lub powstały w mojej wyobraźni, połączone w odpowiednie całości przez topograficzne umiej-

scowienia w ogrodach mojej młodości, w ogrodach mego życia w ogólności23. 

 

Ogrodowa przestrzeń staje się dla Iwaszkiewicza strefą bezpieczeństwa, schro-

nieniem, które pozwala marzyć. Jednocześnie pisarz ukazuje schyłek kultury ziemiań-

skiej, migracji przedstawicieli ostatnich pokoleń szlacheckich do miast24 – najpierw  

z dworku do ogrodu, a następnie poza ogród, w nowe, uprzemysłowione i niekoniecz-

nie przyjazne naturalnym ogrodom środowisko: 

 
Co dawniejsi poeci widzieli nie tylko jedno drzewo. Widzieli zbiorowiska drzew, któ-

rym nic nie groziło, widzieli lasy. Widzieli ogrody. Może już wkrótce nie będzie ogrodów. 

Ogromne pałacie ziemi pokryją martwo błyszczące szklarnie i kwiaty, jak wszystko inne będą 

płodem zorganizowanej produkcji, nic z improwizacji, nic z niespodzianki25. 

 

Trzeci ogród, byszewski, najlepsze czasy również miał już za sobą: 

 
W epoce, kiedy ja „nastałem” do Byszew, ogrodu we właściwym znaczeniu tego słowa 

już tam nie było. […] W pamięci mojej dość długi epizod zapuszczonego ogrodu w Byszewach, 

 
22 Jw., s. 90. 
23 Jarosław Iwaszkiewicz, Ogrody, „Twórczość” 1973, nr 7, s. 9. 
24 Por. Monika Bednarczyk, Gdzie jest dom w „Ogrodach” Jarosława Iwaszkiewicza?”, „Antro-
pos?”. Czasopismo naukowe przy Wydziale Filologicznym UŚ, 2011, nr 16-17, s. 227. 

25 Jarosław Iwaszkiewicz, Ogrody, s. 9. 
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który nieraz powraca w opisach moich, w moich utworach, zajmując w nich dość eksponowane 

miejsce, miesza się z bardzo krótkim, bo jednodniowym zdarzeniem, wycieczką całej naszej gro-

madki młodzieżowej do Łowicza i do Arkadii, czarodziejskiego parku położonego pod Łowi-

czem26. 

 

Na kartach Ogrodów Iwaszkiewicz porusza rozmaite kwestie filozoficzno-egzy-

stencjalne, pisze o poszukiwaniu bratniej duszy, o młodzieńczych wzlotach i upadkach 

w zaniedbanym ogrodzie Plichtów: 

 
Przyjaźń! To poszukiwanie ludzkiego echa w drugim człowieku, tak imperatywne w epoce 

wczesnej młodości i prowadzące tak nieuchronnie do rozczarowań. To ciągłe przymierzanie się 

do innych indywidualności, to ciągłe oczekiwanie jakiegoś tajemniczego dopasowania i ciągłe roz-

czarowanie i niemożność żadnej wspólnoty myślowej, nabrzmiewanie nadziei i gorycz każdora-

zowego rozczarowania, te typowe męki młodości, przeżywane w ogrodzie. W zapuszczonym 

ogrodzie, gdzie zdawało mi się czasami, że odnajduję coś bliskiego w duszy przyjaciela czy przy-

jaciółki27. 

 

Wracając do korespondencji Iwaszkiewicza z Krystyną Pytel-Irzykowską –  

w czerwcu 1976 roku Jarosław prosi: 
 

Błagam o trochę wiadomości z Byszew. Jak tam jest? Co tam jest? Czy budynki stoją?  

A po drodze? Jak w Jeżowie, Rogowie, zwłaszcza w Brzezinach, które zawsze takie śliczne28. 

 

Szczegółowa relacja pojawia się w liście z 20 lipca: 
 

Byłam wczoraj w Byszewach! […] Na miejscu dawnego majątku Plichtów znajduje się 

PGR. Dworek ongiś szlachecki, co tu dużo mówić, przedstawia opłakany widok. Nikt w nim nie 

mieszka, okna bez szyb, z dachu nad kolumnami wyrasta brzózka. Po lewej stronie resztki gruzów 

po rozebranej przybudówce czy altanie (tak zarządził podobno konserwator). Przed domem na 

wpół wyschnięty staw z kaczkami, za domem staw, mostek, pagórek z parkiem i starym, pustym 

w środku olbrzymim dębem, pamięta Pan to wszystko, dalej las, rzeczka o niespotykanej przej-

rzystości (Moszczenica się zwie), łąki i stawy. Proszę Pana, jak tu cicho, ładnie, pachnąco, ptaki 

uraczyły nas śpiewem, żaby – kumkaniem. Całość obejścia dworku niestety zaniedbana, szcze-

gólnie z tyłu. 
Czy Pan sobie wyobraża, że byszewianie z PGR przyjęli nas złowrogo, nie spuszczali z oka, 

podchodzili coraz bliżej, coraz gęściej, aż oburzyli się głośno: „Jak tak można, różne szpiegi się 

kręcą z Niemiec, zdjęcia robią nie wiadomo po co itd. Żadne tłumaczenia nie pomogły, aż padło 

magiczne słowo: Iwaszkiewicz. Proszę Pana, ludzi odmieniło w okamgnieniu; Stronę Byszew29 

 
26 Jw., s. 21. 
27 Jw., s. 22. 
28 Jarosław Iwaszkiewicz – Krystyna Pytel-Irzykowska, Korespondencja, s. 94. 
29 Tytuł V rozdziału Książki moich wspomnień Iwaszkiewicza (s. 101-119). 
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znają w najdrobniejszych szczegółach, wszystkie realia na pamięć, mówią o Panu jak o kimś do-

brze znanym i bliskim. Jeden z pracowników zaprowadził mnie po chwiejnych schodach na 

górkę, okna Pana pokoju wychodziły na wschód (?) i z tych okienek spoglądał Pan na aleję Sko-

szewską, skąd nadchodziły panny. A pan magister, młody wysoki blondyn w dżinsach, jak zna 

Książkę moich wspomnień, jej „ducha” także, rozmawialiśmy o polskości tej ziemi, o tym też, że 

niewielu pisarzy o niej i dawnej Łodzi wspomina. Magister zaprowadził nas nad stawy, wska-

zywał, co fotografować, żałuję ogromnie, że nie zrobiliśmy zdjęcia Pana przyjaciół z Byszew. 

Podchodziły dzieci, z dawną grzecznością mówiły nam „dzień dobry”. 

Losy dworku przedstawiają się tak: przed pięcioma laty wyprowadzili się jego miesz-

kańcy, konserwator łódzki (jest to nadal teren województwa łódzkiego) uznał go za zabytek30  

i jako taki ma być odrestaurowany i w przyszłości będzie tu kawiarnia i ośrodek kulturalny dla 

wsi. Stan zawieszenia trwa. Nie ma jeszcze kosztorysu, funduszy, wykonawcy, a ludzie zatro-

skani, zawstydzeni, jakby ze smutkiem popatrują na swój dworek. […] 

Proszę Pana, byszewianie prosili, żebym napisała, że zapraszają Pana do siebie, księ-

gowa powiedziała, że przywiozą Pana jak dawniej z Rogowa do Byszew, zapytałam, czy bryczką, 

zapewnili, chórem, że bryczka się znajdzie. Zaproponowałam, żeby sami Pana zaprosili, uprze-

dzam, że może będą prosić Pana o poparcie przy ratowaniu dworku. Nie wiem zresztą, czy na-

piszą, może nie będą śmieli, ale są dumni, że Pan to miejsce opisał, ukochał, cytowali prawie 

fragmenty książki i zakończenie rozdziału o niedoszłym kupnie Byszew ze wszystkimi psycho-

logicznymi aspektami Pana odmowy. 

Przykre wrażenie zaniedbania, opustoszenia dworku zatarło wzruszenie, jakiego do-

znałam w obcowaniu z tymi ludźmi przywiązanymi do tradycji, do Pana i Pana książki, zatro-

skanymi o przyszłość tego pięknego starego zakątka31. 

 

Zaledwie kilkanaście dni później, 29 lipca, Iwaszkiewicz odpisuje: 

 

Jakże głęboko wzruszony byłem przeczytawszy Pani list i jakaż jest moja wdzięczność 

za to, że Pani tam pojechała, widziała, rozmawiała z ludźmi. To, że o mnie tam wiedzą, że mówią, 

że pamiętają, że czytają moją książkę, to jest tak wzruszające, dowód że nie zawsze ziarno psze-

niczne pada na opokę, że coś wiedzą o tym, co napisałem, ludzie, po których najmniej można się 

było tego spodziewać. Jakże to ładnie z Pani strony, że Pani tam pojechała i że Pani tak do mnie 

napisała. To że ktoś tak odczuł właśnie całe piękno tej okolicy, całą polskość Doliny Moszczenicy 

– o której nikt dotąd nie pisał – że Pani to wszystko tak zobaczyła jak ja – ten rozległy, falisty, 

niespodziewany pejzaż, którego nikt nie dostrzegł dotychczas. Ta rozebrana przybudówka przy 

dworze powstała już po moich czasach, za moich czasów stał tu wysoki, smukły krzak bzu (bia-

łego), którego listki zaglądały do „naszego” okna. Co można zrobić, aby ten dwór ocalić, aby 

przyspieszyć jego remont, aby jakoś to zagospodarować? Do kogo mam napisać, czy do konser-

watora miasta Łodzi, czy do wojewody łódzkiego? Chciałbym coś pomóc tym ludziom, ale poje-

chać? Byłem tam w 1961 roku w pół wieku po moim pierwszym przyjeździe. Ale teraz byłoby 

to wszystko może za bardzo dla mnie bolesne. Bo to już „wszyscy umarli”32. 

 
30 Dworek figuruje w wojewódzkim rejestrze zabytków od 27 maja 1967 r. (A/370/133). 
31 Jarosław Iwaszkiewicz – Krystyna Pytel-Irzykowska, Korespondencja, s. 94-95. 
32 Jw., s. 96. 
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Następnie pojawiają się w listach korespondujących szczegółowe ustalenia na 

temat działań podjętych w celu renowacji dworku. Temat zostaje poruszony w roku 

1976 na łamach „Życia Warszawy”, pisarz rozmawia o Byszewach nawet „przed wyso-

kim ołtarzem”, czyli z Edwardem Gierkiem. Poza tym Iwaszkiewicz wyraża nadzieję, iż 

będzie można „urządzić mieszkanie honorowe dla jakiegoś łódzkiego artysty, pisarza 

czy śpiewaka”, „bo kawiarnia czy klub wiejski to mało”33. Pytel-Irzykowska komentuje: 

 
Wydaje mi się, że w części dworku mogłaby być to kawiarnia i może – biblioteka, w której 

Książka moich wspomnień byłaby tu na swoim miejscu. Ja wiem, co znaczy dla ludzi taki ośrodek, 

oczywiście nie dla wszystkich, nie popadam w sielankę; pracowałam kilka lat temu jako opiekun 

powiatowy takich właśnie wiejskich klubów i w Byszewach wyczułam dobry klimat. Można by 

tu organizować prelekcje, spotkania z tzw. ciekawymi ludźmi, gdyby zajął się tym ktoś z sercem 

i odrobiną talentu, mogłoby tu powstać coś pożytecznego i ciekawego. […] A wie Pan, co się 

jeszcze marzy byszewianom? Chcieliby, aby w dworku była sala poświęcona Panu34. 

 

Jednakże wraz z upływem czasu schorowany Iwaszkiewicz pisze coraz rzadziej 

i krócej. W liście z 8 sierpnia 1977 roku stwierdza: 

 
Gdzie mnie do Byszew! Tak samo nie mogę tam dojechać jak do czasów, kiedy miałem 

18 lat. Tymczasem Byszew szukają różni dziennikarze i filmowcy… i nie mogą znaleźć!!35 

 

W grudniu pisarz dzieli się z wierną czytelniczką dobrą wiadomością: 

 
 […] pragnę przekazać aktualne wiadomości dotyczące remontu konserwatorskiego 

obiektu [w Byszewach – V.M.]. Na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kołacinie 

remont będzie prowadził Kielecki PP. Pracownik Konserwacji Zabytków36. 

 

W roku 1978, 4 czerwca, Iwaszkiewicz przyjechał do Byszew razem z Andrze-

jem Wajdą w związku z realizacją filmu dokumentalnego Pogoda domu niechaj będzie 

z Tobą…Jarosław Iwaszkiewicz (1979) – sentymentalnej opowieści o epizodzie byszew-

skim w życiu i twórczości autora Panien z Wilka. 

Nieco przygnębiające „sprawozdanie” Krystyny Pytel-Irzykowskiej z „ostatniej 

wyprawy do Byszew” znajduje się w liście opatrzonym datą 28 lutego 1979 roku: 

 
Nie mogłam pojechać od razu po Pana liście, chociaż „polecenie”, żeby zobaczyć, co się 

tam dzieje, było najmilszym „rozkazem”, jaki mi się w życiu zdarzył. Miałam sporo pracy  

 
33 Jw., s. 98. 
34 Jw., s. 98-99. 
35 Jw., s. 113. 
36 Jw., s. 115. 
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w szkole, mąż się źle czuł z sercem, a w niedzielę, kiedy można było wskoczyć do Byszew, do-

konałam wyboru z dwóch możliwości: pojechałam do Włocławka do siostry, byłam jej po-

trzebna w chwili załamania (a wtedy spotkałabym Pana w Byszewach). W następną niedzielę 

byłam w Łodzi, przyjechał po mnie mąż i zboczyliśmy w drodze powrotnej w Nowosolnej  

w lewo. Dojazd do samego dworu był utrudniony przez piach, mąż nie lubi chodzić pieszo, zo-

stawiłam go w samochodzie i poszłam sama. Nigdzie żywej duszy, nikt nie odpowiada na puka-

nie do drzwi. Po jakimś czasie w jednym oknie na piętrze zobaczyłam zza firanki głowę dziew-

czyny. Otworzyła mi, zapach po wódce, chciałam rozmawiać z gospodarzem, przerwałam mu 

drzemkę, pamiętałam go sprzed dwu lat, fizyczny. Zapytałam o odbudowę dworku, patrzył nie-

chętnie, wzmocniłam swoją pozycję: pan Iwaszkiewicz się odbudową interesuje i chcę mu o tym 

napisać. Rozmowa była krótka37, popytałam o Pana38. Spojrzałam jeszcze raz na dworek, na ja-

kieś machiny i zwały piachu i stało się tak, że zobaczyłam to wszystko – zwyczajnie, pospolity 

obrazek, nawet pagórki się przypłaszczyły, a drzewa to drzewa39. 

 

Kilka dni później, 9 marca, Iwaszkiewicz poddaje się losowi z rezygnacją: 

 
[…] sprawę Byszew przebolałem. Wszystko przemija!40 

 

W ostatnich listach wysłanych do gasnącego coraz bardziej pisarza Pytel-Irzy-

kowska wyznaje bezpośrednio i szczerze: 

 
Gdyby mnie ktoś zapytał, co chciałabym robić w życiu tak naprawdę, tobym odpowie-

działa: być wykidajłą u Pana Iwaszkiewicza [13.06.1979]. 

Zawsze będę Pana kochała [12.09.1979]41. 

 

O związku Jarosława Iwaszkiewicza z dworkiem w Byszewach wspomina się 

przede wszystkim w kontekście opowiadania Panny z Wilka, które powstało w kwietniu 

1932 roku w Syrakuzach na Sycylii i zostało opublikowane w tym samym roku (druk 

1933 – „Polska Zjednoczona”) w Warszawie przez wydawnictwo Gebethner i Wolff łącz-

nie wraz z opowiadaniem Brzezina.  

Iwaszkiewicz jako uczeń przedostatniej klasy kijowskiego gimnazjum po raz 

pierwszy przybył do Byszew latem 1911 roku. Do przyjazdu i objęcia posady korepe-

tytora na czas wakacji przyszłego pisarza namówił kolega szkolny, Józef Świerczyński 

 
37 „Co pani mi tu... Iwaszkiewicz był z Wajdami, filmowali”. 
38 „Długo siedział sam pod drzewem”. 
39 Jarosław Iwaszkiewicz – Krystyna Pytel-Irzykowska, Korespondencja, s. 122-123. 
40 Jw., s. 124. 
41 Jw., s. 125, 128. Krystyna Pytel-Irzykowska (ur. 24 lipca 1939) jest emerytką. Mieszka w Ra-

wie Mazowieckiej. Niezmiennie zakochana w Iwaszkiewiczu. 
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(„drugoroczniak w klasie szóstej”), pochodzący z Byszew najstarszy syn42 Józefa Świer-

czyńskiego i Heleny z Plichtów: 

 
Jankowi Iwaszkiewicz dawał lekcje muzyki na fortepianie, z Tomkiem przesiadywał na 

ganku i rozmawiał o wielu sprawach, a Wicka uczył łaciny i towarzyszył mu w polowaniach. 

Młody nauczyciel oraz chłopcy zajmowali w dworze pokoje na pięterku. Na dole był salon, ga-

binet, mały salonik i kuchnia. Szczegóły topograficzne okolic dworu podobne są do tych z opo-

wiadania. Iwaszkiewicz, podobnie jak Wiktor, przyjechał do Byszew po wielu latach na prośbę 

właściciela majątku Józefa Plichty [brata Heleny – V.M.], który chciał mu go sprzedać43. 

 

Wrażliwy młodzieniec podziwiał i poznawał nowe dlań otoczenie: 

 
Ta fascynacja zaczęła się już w czasie podróży – gdy jadąc z Kijowa przesiadał się na 

dworcu w Warszawie zaskoczyło go to, że wszyscy wokół, bez wyjątku, mówią po polsku. Po-

tem, jadąc z Rogowa przysłaną z dworu bryczką, zachwycał się niespotykaną na Ukrainie gład-

kością nawierzchni. […]  

Posiadłość [Byszewy - V.M.] należała do głęboko wrośniętej w okolicę starej szlachec-

kiej rodziny Plichtów. We dworze z dawnej świetności już wtedy niewiele zostało, poza kilkoma 

portretami przodków, na których siostrzeńcy właściciela, młodzi Świerczyńscy, ćwiczyli umie-

jętność posługiwania się pejczem. Gospodarzem domu był Józef Plichta [wnuk Teodora, sędzia 

gminny w Lipinach – V.M.], pięćdziesięcioletni wówczas kawaler. Tenże pan Józef niebawem, ku 

zdziwieniu całej rodziny, ożenił się i spłodził piątkę zdrowych dzieci, którym na pamiątkę 

uwielbianej Trylogii Sienkiewicza nadał imiona bohaterów powieści. […]  

W majątku mieszkała jeszcze jego siostra Helena Świerczyńska z sześcioma synami: Jó-

zefem, Zygmuntem, Janem, Tomaszem, Wincentym i najmłodszym Tadeuszem. Iwaszkiewicz 

miał szkolić Wicka w matematyce i łacinie, a Józka w rosyjskim. Później nauczał też młodszych 

braci Józefa gry na fortepianie44.  

 
Nie tylko nowe otoczenie fascynowało przyszłego pisarza – on również wzbu-

dzał zaciekawienie miejscowej społeczności odmiennością wyglądu i zachowań: 

 

Młody korepetytor (miał wówczas siedemnaście lat), dziwacznie ubrany, noszący san-

dały na bose nogi, często nieużywający nakrycia głowy, a w dodatku śpiewnie zaciągający za 

sprawą kresowego akcentu, rychło stał się obiektem żartów, pozbawionych jednak złośliwości. 

 
42 Bracia Świerczyńscy: Józef (1893-1940), Wincenty (1894-1940), Jan (1897-1969), Tomasz 

(1899-1920), Zygmunt (1900-1982), Tadeusz (1904-1978). 
43 Seweryn Kuśmierczyk, „A śmierć odmiga się w stawie…” „Panny z Wilka” Andrzeja Wajdy, w: 

Zagubieni w drodze. Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego, Skorpion, War-
szawa 1999, s. 89. 

44 Byszewy – młodość pisarza: http://baedekerlodz.blogspot.com/2019/04/byszewy-modosc-
pisarza.html - 20.02.2022. 
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To, że nie rozstawał się z książkami, do których zaglądał przy każdej nadarzającej się sposob-

ności, było dopełnieniem miary dziwactw – przezywano go więc dobrodusznie ojcem Lauren-

tym45. 

 

Do Byszew powracał Iwaszkiewicz przez kolejne lata: 

 
W Byszewach spędziłem lata 1911 i 1912. Tak się jednak przywiązałem do tego środo-

wiska, że w roku następnym dojeżdżałem tam dość często z Puszczy Mariańskiej pod Skiernie-

wicami, gdzie spędzałem lato w rosyjskim domu pewnego starego senatora. Ale i później,  

w roku 1914, z bardzo odległych Stawiszcz przyjechałem już pod koniec lipca do Byszew, nie 

przeczuwając, że odwiedziny moje będą ostatnimi przed burzliwym dla tych okolic czasem46. 

 

Ważne miejsce w sercu i pamięci Iwaszkiewicza zajęły Zofia (kochali się w niej 

Jarosław i Józef)47 oraz Helena Kurkiewiczówny, przyjeżdżające z Warszawy do pobli-

skich Skoszew na wakacje do niewielkiego folwarku Wandy i Feliksa Zdzitowieckich, 

wielokrotnie wędrujące podmokłą doliną w odwiedziny do byszewskich kawalerów. 

Po raz ostatni działo się tak  
 

Ostatnie spędzone w Byszewach wakacje, które przerwała wojna, były od samego po-

czątku nieco inne. Do Skoszew nie przybyła bowiem panna Zosia, gdyż wyjechała do Berlina na 

studia w Akademii Handlowej. Gdy rozpoczęła się Wielka Wojna, Józef Świerczyński został ofi-

cerem Wojska Polskiego, tak samo jego młodszy brat Wincenty. Za to Tomasz nie miał szczęścia; 

zmarł w wieku 20 lat zaraziwszy się tyfusem, gdy uciekał z Ukrainy do Polski. Jan Świerczyński 

służył jako oficer w III Korpusie, gdzie spotkał się z Iwaszkiewiczem, który też wstąpił do woj-

ska48. 

 

Modrzewiowy dworek państwa Zdzitowieckich spłonął w 1914 roku. W latach 

20. XX stulecia wybudowano nowy dworek, na wschód od spalonego, zachowany do dziś.  

Warto na moment zatrzymać się w Skoszewach, gdyż w gminie Nowosolna jest 

to wieś z najbogatszą przeszłością historyczną i kulturową spośród wszystkich miej-

scowości w obrębie Łodzi. Najstarsza zapisana wzmianka o Skoszewach pochodzi  

z 1386 roku, ale jej dzieje są o wiele starsze: 

 

 
45 Jw. 
46 Jarosław Iwaszkiewicz, Książka…, s. 114. 
47 W liście do Krystyny Pytel-Irzykowskiej z 6 czerwca 1977 r. (s. 109) Iwaszkiewicz zwierzył 
się: „Przepisano mi listy Zosi Świerczyńskiej i znowu pogrążyłem się w całą skoszewsko-by-
szewską atmosferę. Listy bardzo ciekawie komponują się w powieść prawdziwą i są aż jak 
Trędowata czy Przeminęło z wiatrem. Dam ją Pani do przeczytania”. 

48 Andrzej Sznajder, Panny ze Skoszew (https://www.e-kalejdoskop.pl/literatura-a215/panny-
ze-skoszew-r897 - 20.02.2022). 
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Korzenie historyczne Starych Skoszew sięgają co najmniej VII w.n.e. Datowane na ten 

okres znaleziska archeologiczne, odkryte podczas wykopalisk prowadzonych przez prof. Mie-

czysława Górę, potwierdzają osadnictwo wczesnośredniowieczne z okresu przedpaństwowych 

plemion słowiańskich na terenie obecnych Starych Skoszew. W 1981 roku, podczas wykopalisk, 

odkryto ślady istnienia osady przygrodowej o powierzchni kilku hektarów. Świadczą o tym zna-

lezione fragmenty ceramiki z okresu wczesnego średniowiecza. Na przełomie IX i X w. na tere-

nie osady powstała warownia skoszewska o powierzchni 1 hektara w kształcie elipsy, otoczona 

wałem obronnym oraz fosą. Gród składał się z potężnego wału obronnego, suchej fosy okalają-

cej wał oraz wnętrza, czyli majdanu. Usytuowany na szlaku ważnych szlaków historycznych  

i handlowych był węzłem komunikacyjnym dróg w kierunku: północny zachód, południowy 

wschód. Górując nad okolicą, stanowił wspaniały punkt obserwacyjny. Pełnił rolę schronienia 

dla okolicznych mieszkańców podgrodzia w sytuacji zagrożenia oraz ochrony szlaków handlo-

wych, miał charakter militarny. […] Wielkością warownia skoszewska niewiele ustępuje bar-

dziej od niej znanym w Gnieźnie, Poznaniu czy w Tumie, różni się jednak niespotykanym gdzie 

indziej sposobem wykonania wału, a przede wszystkim unikatowym rozwiązaniem obronnym 

w postaci dodatkowego muru z gliny i kamieni usytuowanych wewnątrz majdanu. 

Prace archeologiczne wykazały, że gród skoszewki uległ pożarowi wynikłemu prawdo-

podobnie z najazdu Polan w końcu IX w., a po odbudowie po raz drugi spłonął w pierwszej po-

łowie X w. W tym czasie zaczęły zanikać grody plemienne. Po odbudowie wał w Skoszewach 

pełnił jeszcze swoją funkcję w X-XIII w., a od XIV do drugiej połowy XVII w. w południowo-

zachodniej części majdanu wybudowano co najmniej 5 drewnianych domów, które spełniały 

funkcje mieszkalne i gospodarcze. W ten sposób wykorzystano ponownie miejsce słowiań-

skiego grodu na istniejącą dużo później siedzibę dworską. 

W XIV wieku w Skoszewach został wzniesiony kościół, przy którym w roku 1426 ery-

gował parafię Skoszewy arcybiskup gnieźnieński Wojciech herbu Jastrzębiec. Administracyjnie 

należała ona do dekanatu szczawnickiego i archidiakonatu łęczyckiego. Tworzyło ją 10 wsi: 

Skoszewy, Borchówka, Byszewy, Byszewy (major [Duże]), Cesarka, Jaroszki, Kalonka, Moskwa, 

Sierżnia i Warszewice. 

Na przestrzeni wieków podgrodzie powoli przeistoczyło się w miasto Skoszewy. Inicja-

torem lokacji Skoszew był Piotr Tłuk ze Strykowa, miecznik, cześnik łęczycki i kasztelan ino-

włodzki, jednocześnie współwłaściciel Skoszew. Dokument lokacyjny został wydany w Siera-

dzu przez króla Władysława Jagiełłę 26 sierpnia 1426 roku49. Od połowy XVI wieku Skoszewy 

stały się własnością rodu Skoszewskich. 

Upadek Skoszew jako miasta rozpoczął się w czasie wojen XVII-wiecznych, a szczegól-

nie podczas „potopu” szwedzkiego. Przemarsze obcych wojsk – szwedzkich, rosyjskich, au-

striackich i saskich, potem pruskich, wyniszczyły ziemie województwa łęczyckiego i tereny Sko-

szew. Jednocześnie ludność Skoszew zdziesiątkowały zarazy pod koniec XVI w. i w połowie 

XVIII w. Zdarzenia te doprowadziły do odebrania praw miejskich Skoszewom w roku 1706.  

W okresie zaborów Skoszewy należały do Prus, a następnie znalazły się pod zaborem rosyjskim. 

 
49 Dokument lokacyjny, zezwalający „lokować miasto we wsi Skoszewy, w ziemi łęczyckiej” zo-
stał wydany na prośbę Piotra Tłuka (dziedzica Strykowa, miecznika łęczyckiego) przez króla 
Władysława Jagiełłę z datą 26 sierpnia 1426 roku i potwierdzony przez króla Zygmunta I Sta-
rego w roku 1542. (http://parafiaskoszewy.pl/sanktuarium/historia - 20.02.2022). 
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Tereny wokół Skoszew były polem walk narodowo-wyzwoleńczych i obu wojen świa-

towych. Na wale grodziska znajduje się krzyż-pomnik, upamiętniający walkę i śmierć żołnierzy 

polskich poległych w czasie walk Powstania Styczniowego, a na cmentarzu parafialnym w Sko-

szewach są mogiły powstańców styczniowych i zbiorowy grób żołnierzy z 1939 roku.  

Wyniki prac archeologicznych pokazują, że osadnictwo w tym rejonie sięga czasów 

epoki kamiennej50. 

 

Poznając Byszewy i okolice, Iwaszkiewicz po raz pierwszy faktycznie poznawał 

egzotyczne dla niego ziemie polskie i zakochał się bardzo w „ciasnej” Polsce i polskości 

– jeszcze bez własnego państwa. 

 
Cała zewnętrzność skoszewsko-byszewska była dla mnie rewelacją tych pokładów pol-

skości, które drzemały we mnie czy leżały odłogiem i dlatego właśnie te lata, przypadające na 

najżywszy okres młodzieńczej fermentacji, pozostawiły we mnie tak głębokie ślady; sprawiły, 

że dolina ciągnąca się od Skoszew do Byszew jest moim ulubionym zakątkiem, najmilszym mi 

bodaj obok Sandomierza na kuli ziemskiej i czymś rodzinnym, z czym czuję się związany, jak 

gdybym tam właśnie po raz drugi narodził się na świat51. 

 

Wydarzenia z Wielkiej Wojny dramatycznie odmieniły los majątku w Bysze-

wach już w początkowych miesiącach rozgrywających się potyczek bojowych: 

 
Tocząca się w 1914 roku w okolicach Łodzi wielka bitwa52 nie oszczędziła majątku ani 

dworu. Zniknęły nie tylko pocięte przez młodych Świerczyńskich portrety antenatów, ale wy-

wędrowały też dokądś stare meble. A jednak, gdy pisarz wiele lat później zawiózł do Byszew 

swoją dorastającą córkę53, by przytaknęła jego nostalgicznym zachwytom, ona nieoczekiwanie 

potwierdziła, że w tej okolicy istnieje jakiś czar nieuchwytny, odczuwalny nawet dla osoby nie-

obarczonej wspomnieniami spędzonej tu młodości54. 

 

Gdy Iwaszkiewicz przyjechał pod koniec roku 1918 z Ukrainy do Warszawy, 

Zofia Kurkiewiczówna i Józef Świerczyński byli zaręczeni – pobrali się w następnym 

 
50 Monika Czubaczyńska-Szram, Średniowieczne grodzisko w Starych Skoszewach. Opracowanie 
na podstawie: Mieczysław Góra, Wyniki badań wykopaliskowych grodziska w Skoszewach Sta-
rych, gmina Nowosolna, województwo łódzkie. Prace i materiały Muzeum Archeologicznego  
i Etnograficznego w Łodzi (http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/ciekawemiejscaiza-
bytki - 20.01.2022). 

51 Jarosław Iwaszkiewicz, Książka…, s. 116. 
52 „Bitwa pod Brzezinami” rozegrała się na przełomie listopada i grudnia 1914 r. To jedna  
z najważniejszych bitew na froncie wschodnim w początkowej fazie I wojny światowej. 

53 Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie mieli dwie córki: Marię po mężu Wojdowską (1924-2019) 
oraz Teresę po mężu Markowską (1928-2012). Od 1947 roku wychowywali też przybranego 
syna, Wiesława Kępińskiego (ur. 1932), którego rodzice zginęli podczas Powstania Warszaw-
skiego. 

54 Andrzej Sznajder, Panny ze Skoszew. 
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roku. W roku 1939 Józef oraz Wincenty trafili jako oficerowie Wojska Polskiego do nie-

woli sowieckiej, do obozu w Starobielsku. Zostali zamordowani w Charkowie55.  

Zofia Świerczyńska z domu Kurkiewicz zmarła w 1955 roku. Helena Kurkie-

wicz-Morsztynkowiczowa została architektem. Zmarła w 1983 roku. 

Bezpośrednią inspiracją do powstania Panien z Wilka stały się wizyty Iwaszkie-

wicza w Byszewach w roku 1929 oraz w roku 1931, gdy był przy łożu umierającego 

Józefa Macieja Plichty, który chciał „zaraz, natychmiast, na poczekaniu” sprzedać Jaro-

sławowi Byszewy, ale Jarosław nie miał ani wystarczającej ilości pieniędzy, ani też 

ochoty do zajmowania się podupadłym majątkiem: 

 
Dwór w Byszewach – żadnej wsi koło dworu nie ma – położony jest wśród zielonych 

łąk, w samym środku owej doliny i za dworem ciągnie się cały szereg okrągłych luster wodnych. 

Od niepamiętnych czasów Byszewy należały do rodziny Plichtów – starej i zasłużonej szlachty; 

za moich czasów ród ten zubożał i nic mu już prócz Byszew nie zostało – a dawne tradycje twier-

dziły, że pola Plichtów ciągnęły się na wiele kilometrów w tę stronę horyzontu, gdzie dzisiaj 

stała czarniawa chmura dymu, aż po samą Łódź56. 

 

Po latach wyznał, że majątku co prawda nie kupił, ale „Byszewy stały się moją 

własnością naprawdę – to znaczy w literaturze”57. 

O młodzieńczym zachwycie napisał: 

 
Byszewy wydają mi się tak piękną wsią dlatego, że miałem siedemnaście lat, gdy po raz 

pierwszy ją ujrzałem. Dopiero kiedy zawiozłem tam dorastającą córkę i potwierdziła mi ona 

wszystkie moje zachwyty, pojąłem, że w uroku tej okolicy jest jakieś piękno obiektywne, a nie 

tylko entuzjastyczna treść mojej młodości58. 

 

Filmografia odwołująca się do tekstów Jarosława Iwaszkiewicza jest imponu-

jąca. Na kanwie utworów Eleutera (pseudonim pisarza) powstały takie filmy, jak: Dom 

na pustkowiu (1949, reż. Jan Rybkowski), Spotkania (1957, reż. Stanisław Lenarto-

wicz), Matka Joanna od Aniołów (1960, reż. Jerzy Kawalerowicz), Lato w Nohant (1963, 

reż. Józef Słotwiński; 1972, 1980, reż. Olga Lipińska; 1999, reż. Agnieszka Glińska), 

Ubranie prawie nowe (1963, reż. Włodzimierz Haupe), Tatarak (1965, reż. Andrzej Sza-

fiański; 2008, reż. Andrzej Wajda), Kochankowie z Marony (1966, reż. Jerzy Zarzycki; 

2005, reż. Izabella Cywińska), Brzezina (1970, reż. Andrzej Wajda), Dzień listopadowy 

(1970, reż. Edward Żebrowski), Dziewczyna i gołębie (1973, reż. Barbara Sass), Wieczór 

u Abdona (1975, reż. Agnieszka Holland), Panny z Wilka (1979, reż. Andrzej Wajda), 

Ryś (1981, reż. Stanisław Różewicz), Biłek (1981, reż. Stanisław Pieniak), Trzy młyny 

 
55 Jw. 
56 Jarosław Iwaszkiewicz, Książka…, s. 103-104. 
57 Jw., s. 119. 
58 https://www.e-kalejdoskop.pl/literatura-a215/panny-ze-skoszew-r897/pdf - 20.02.2022. 
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(1984, reż. Jerzy Domaradzki), Zygfryd (1986, reż. Andrzej Domalik), Sérénité (1988, 

reż. Alina Skiba-Zduń), Nocne ptaki (1992, reż. Andrzej Domalik), Sława i chwała (1997, 

reż. Kazimierz Kutz). 

W roku 1979 powstał polsko-francuski film Panny z Wilka w reżyserii Andrzeja 

Wajdy na podstawie scenariusza Zbigniewa Kamińskiego, z muzyką Karola Szymanow-

skiego i zdjęciami Edwarda Kłosińskiego. W roli Wiktora Rubena wystąpił Daniel Ol-

brychski. U jego boku pojawiły się między innymi Anna Seniuk (Julcia), Maja Komorow-

ska (Jola), Stanisława Celińska (Zosia), Krystyna Zachwatowicz (Kazia). Najmłodszą  

z sióstr, Tunię, zagrała 26-letnia wówczas aktorka francuska, Christine Pascal59, która  

w roku 1996 popełniła samobójstwo, wyskakując z okna zakładu psychiatrycznego. Au-

tor i reżyser mieli nadzieję, że film uda się zrealizować w scenerii pierwotnej: 

 
Przed rozpoczęciem zdjęć do Panien z Wilka ekipa Wajdy pojechała wraz z pisarzem do 

Byszew, z zamiarem sfilmowania materiału, który mógłby stać się integralną częścią przyszłego 

obrazu. Wajda zamierzał nałożyć na siebie dwa wątki: historię mężczyzny, który powraca do 

domu po kilkunastu latach nieobecności i mającą miejsce w czasie teraźniejszym wizytę samego 

Iwaszkiewicza w tym właśnie domu, w którym rozgrywa się akcja Panien z Wilka. Nakręcony  

w Byszewach materiał filmowy nie chciał jednak połączyć się w sposób integralny ze zdjęciami 

zrealizowanymi na planie filmu. Wajda rezygnował z kolejnych scen, pozostawiając w ostatecz-

nej wersji Panien z Wilka jedynie postać pisarza na cmentarzu, w sekwencji wysuniętej, i w po-

ciągu, w zakończeniu filmu oraz ujęcie spaceru po parku. Z pozostałych materiałów został 

zmontowany dla potrzeb telewizji krótkometrażowy film Pogoda domu niechaj będzie z Tobą60. 

 

Stan budynku w Byszewach był jednak na tyle kiepski, że film nakręcono w 

dworku Szlenkierów w Radachówce61, ale Iwaszkiewicz skrupulatnie dbał o to, aby fil-

mowy dwór też miał „ganek na czterech kolumnach wsparty”62:  

Zdjęcia kręcone były w Radachówce koło Garwolina. Choć wybrany dom nie przypomi-

nał dworku w Wilku, był mniejszy, zniszczony, nie było werandy i pięterka, to jednak – zdaniem 

scenografa Allana Starskiego – „tliło się tam jakieś dawne, przedwojenne życie, niemożliwe do 

wskrzeszenia w atelier”. Po wykonaniu szeregu prac adaptacyjnych reżyser, początkowo scep-

tyczny, zaakceptował dworek. Dom przystosowany do potrzeb filmu zdecydowanie różnił się 

od stereotypu polskiego dworku. Nie miał charakterystycznych białych ścian ani wyróżniają-

cych się na ich tle ciemnych mebli. Drewniany dworek w Radachówce pozostawał w lekkim 

półmroku. Takie też były jego wnętrza63. 

 
59 Aktorka nie znała języka polskiego, była przerażona rolą i podobno często upijała się na pla-
nie. Głosu z językiem polskim użyczyła jej Aleksandra Jasieńska. 

60 Seweryn Kuśmierczyk, „A śmierć odmiga się w stawie…”, s. 89 
61 Radachówka leży obecnie w województwie mazowieckim. W latach 1975-1998 administra-
cyjnie należała do województwa siedleckiego. W dworku Szlenkierów nagrywano m. in. część 
7-odcinkowego serialu Sława i chwała (1997) w reżyserii Krzysztofa Teodora Toeplitza. 

62 Andrzej Sznajder, Panny ze Skoszew. 
63 Seweryn Kuśmierczyk, „A śmierć odmiga się w stawie…”, s. 89-90. 
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W pierwszej filmowej scenie Panien z Wilka widać krzyże, znicze, stare kobiety 

i – poważną, smutną twarz Jarosława Iwaszkiewicza. W pierwszym zdaniu filmu, z ak-

cją umiejscowioną na cmentarzu, z brzozami w tle, rozpoczynającym się od słowa 

śmierć, w myślach uczestniczącego w pogrzebie Wiktora Rubena pada stwierdzenie, że 

ta śmierć (na zapalenie płuc) pomieszała Jurkowi (klerykowi – „zwyczajnemu człowie-

kowi, cichemu, prostemu, wierzącemu, jedynemu przyjacielowi, jakiego miałem”) 

wszystkie szyki. Następnie pojawia się aforyzm: 

 
Jak to wszystko nic nie znaczy, co człowiek postanawia i dokonywa świadomie, a wszystko, 

co ważne i dokonane niechcący zostanie gdzieś za nami i ściga nas albo my je, co gorsza, ścigamy. 

 

Gdy Wiktor dociera do majątku wuja, podchodzi najpierw do ogromnego dębu 

– jak do starego przyjaciela. Kiedy wyjeżdża, w pociągu jest Jarosław Iwaszkiewicz. Pa-

trzą na siebie. Pisarz, będący u kresu ziemskiej wędrówki, z przyjaznym uśmiechem 

obserwuje swojego bohatera i siebie – sprzed lat.  

W napisach końcowych zamieszczono podziękowanie: „Jarosławowi Iwaszkie-

wiczowi w hołdzie swoją pracę poświęcają Realizatorzy”. 

Ekranizacja opowiadania trafiła do kin 4 września 1979 roku i otrzymała Na-

grodę Specjalną Jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku oraz była 

typowana do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego.  

Profesor Andrzej Werner zestawiając przed laty opowiadania Iwaszkiewicza  

z ich filmowymi adaptacjami zauważył, iż: 

 
Opisując dworek ziemiański Iwaszkiewicz przedstawia istniejącą rzeczywistość, Wajda 

wyczarowuje minioną przeszłość i tak dla Wiktora Rubena Wilko sprzed pierwszej wojny, tak 

dla Iwaszkiewicza Byszewy, ów dworek, stanie się w jego relacji mitem64. 

 

Badacz zwraca uwagę na istotną zarówno dla twórcy, jak i odbiorcy dzieła kon-

tekstowość czasową oraz relatywizm przesłań utworów powstałych w odmiennych 

rzeczywistościach: 

 
Nie można porównać tekstu Panien z Wilka Iwaszkiewicza z filmem Andrzeja Wajdy,  

a przynajmniej nie można na takim porównaniu poprzestać. Po prostu dlatego, że utwór Iwasz-

kiewicza powstał i ukazał się w roku 1932 [1933], a Wajdy w 1979. I choćby nawet ten drugi 

był adaptacją kongenialną, gdyby przełamał wszystkie bariery, wszelki opór innych form wy-

razu, gdyby jako tekst wyrażał idealnie to samo, wyrażałby jednak i komunikował co innego. 

Tak jak co innego komunikowałby ten sam tekst literacki napisany i opublikowany w 1979 

roku65. 

 
64 Andrzej Werner, Siedem opowiadań – siedem filmów, w: Jarosław Iwaszkiewicz, „Brzezina” 

 i inne opowiadania ekranizowane, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 7. 
65 Jw., s. 7. 
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Czas powstania tekstu literackiego oraz wszystkie jego adaptacje powstałe  

w rozmaitych czasach mają nieco inny wydźwięk. Film Wajdy to: 

 
Opowieść o świecie, który odszedł już do przeszłości i mniejsza o to, czy dobrze, że tak 

się stało, czy niedobrze, te kategorie nie wchodzą tym razem w rachubę, ale szkoda, szkoda jak 

na każdym pogrzebie, tych wartości, które być może co najmniej równoważone były przez wady 

– lecz jednak istniały, istniały tylko w takiej konstelacji i oto wraz z nią musiały zniknąć. Tak 

spoglądał Lucchino Visconti na śmierć własnej formacji społecznej i przez nią wcielanej kultury, 

z podobnym żalem bez oceny śledził losy swojego Sindbada Zoltan Husarik […] W Pannach  

z Wilka Wajda dał wprost do zrozumienia, iż jego refleksja nad czasem, obok tego przepływu 

zdarzeń, w którym uczestniczy Wiktor, obejmuje szerszy, prowadzący do współczesności ob-

szar. Towarzysząca bohaterowi w zakończeniu postać samego autora – Jarosława Iwaszkiewi-

cza – z łagodnym uśmiechem sympatii i zrozumienia, śledząca jego cichy dramat, wprowadza 

tu zarazem inny wymiar czasu. Czasu, który mijając przynosi ze sobą nie tylko śmierć marzeń, 

szans niepodjętych i niemożliwych do odzyskania, śmierć nie tylko miłości i nie tylko ludzi, lecz 

również wartości i całych kultur66.  

 

Anna Iwaszkiewicz, żona pisarza, wyrażała poważne obawy, czy faktycznie  

w filmie uda się wydobyć dramatyczną, zwiewną dramaturgię Panien z Wilka, oddać 

niezmiernie delikatną materię prozy o niepowtarzalnym, trudno uchwytnym nastroju. 

Tymczasem: 

 
Wajda, jakby świadomy tej przestrogi, nie tylko uwzględnił owe szczególnie trudne do 

przeniesienia na ekran cechy prozy Iwaszkiewicza, ale na nich właśnie – na ich filmowym ekwi-

walencie położył główny nacisk; z prześwietlonego słońcem leniwego popołudnia, na którym 

osnuł nici wiążące film z oryginałem. I to nie tylko w samym obrazie, w znakomitych zdjęciach 

Edwarda Kłosińskiego pełnych prześwietlonego […], miękkiego, drgającego światłocienia, lecz 

również w sposobie prowadzenia narracji, niedopowiedzianej, bez mocnych point dramatur-

gicznych i bez rozwiązań, bez jakiejkolwiek jednoznaczności, która z nich z nich wynika. A także 

w cienką kreską prowadzonym rysunku postaci otwartych, zawsze zdolnych zaskoczyć widza 

nieoczekiwaną reakcją (zwłaszcza kobiet)67. 

 

Sceneria dworku w Byszewach posłużyła jako główny plan zdjęciowy do filmu 

fabularnego Lato w Byszewach, zrealizowanego latem 2020 na podstawie „utworu tak 

całkowicie byszewskiego jak Panny z Wilka”68: 

 
Film osadzony jest […] w scenerii, która była autentyczną areną wydarzeń opisanych 

w opowiadaniu, zaś niektórzy historycy literatury twierdzą nawet, że pod postaciami sześciu 

 
66 Jw., s. 25-26. 
67 Jw., s. 23. 
68 Jarosław Iwaszkiewicz, Z „Dzienników”, „Miesięcznik Literacki” 1970, nr 3, s. 34. 
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sióstr z Wilka ukryte są autentyczne postacie sześciu braci Świerczyńskich, w których życiory-

sach można znaleźć ewidentne analogie do losów panien z opowiadania69. Fabuła filmu opiera 

się nie tylko na opowiadaniu Panny z Wilka, ale również na dziennikach oraz wierszach pisarza. 

W filmie pojawiają się również wątki biograficzne z życia pisarza, niepojawiające się w opowia-

daniu, jak np. wątek przyjaźni pisarza z pułkownikiem Józefem Świerczyńskim70.  

 

Wątkiem pominiętym przez Wajdę jest również motyw nawiązujący do przeżyć 

wojennych pisarza, ukazujący wojenną traumę bohatera, który nie tylko uświadomił 

sobie, że powrót po piętnastu latach do świeżości młodzieńczych odczuć jest niemoż-

liwy, ale zrozumiał też, że nie potrafi już nawiązać prawidłowej relacji z kobietami71. 

Powstał obraz impresjonistyczny, wielowątkowy, fikcyjny, ale bezpośrednio i arty-

stycznie nawiązujący do wydarzeń autentycznych – głównie byszewskich. 

Twórcami adaptacji filmowej z roku 2020 są zarówno profesjonaliści, jak i de-

biutujący w sztuce filmowej amatorzy: 

 

W obsadzie znajdziemy zarówno aktorów profesjonalnych [Hanna Molenda – V.M.], jak 

i amatorsko występujących w teatrach, również wolontariuszy związanych z gminą Nowosolna, 

między innymi Zespół Ludowy Byszewianie [pogrubienie w cytacie – V.M.] i pracowników 

Urzędu Gminy. Film, który miał swoją premierę 30 października br. [2020 – V.M.] zatytułowano 

Lato w Byszewach, ponieważ twórcom zależy, aby nazwa wsi została zapamiętana72.  

 

Film Lato w Byszewach zrealizowała aktorka, piosenkarka i reżyser, Karolina 

Lutczyn-Friedek, absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Te-

atralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie73 i Wydziału Reżyserii filii tejże szkoły we 

Wrocławiu, znana szerszej publiczności głównie z roli Karoliny w serialu Detektywi 

(2005-2012), gdzie wcieliła się w postać asystentki tytułowych detektywów.  

Viktoria Marinow, odpowiedzialna za zdjęcia i montaż, to reżyser filmowy i fo-

tograf polsko-bułgarskiego pochodzenia (urodzona w Łodzi), absolwentka Wydziału 

Operatorskiego i Reżyserii Państwowej Akademii Teatralnej i Filmowej im. Krystjo Sa-

rafowa w Sofii. Autorka filmów dokumentalnych i krótkometrażowych (np. Błyskawica, 

Rybacy – nagrodzony na festiwalu Pêcheurs du monde we Francji), która „w wieku lat 

dziewiętnastu wyjechała do Bułgarii na studia i od tego czasu jej serce bije podwójnym 

rytmem”74.  

 
69 Por. śmierć Tomasza Świerczyńskiego (tyfus) oraz śmierć młodziutkiej Feli (hiszpanka). 
70 https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1255450 – 20.02.2022. 
71 Jw.  
72 http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/lato-w-byszewach - 20.02.2022 
73 Obecnie: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. 
74 https://www.ldk.lodz.pl/aktualnosci-a3/viktoria-marinov-/-bulgaria.-historia-i-kultura-r362 

4 – 20.01.2022. 
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Autorem scenariusza, odtwórcą głównej roli i koordynatorem produkcji jest 

Michał Maj Wieczorek – absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycz-

nej w Łodzi, Wydziału Geografii UŁ, menedżer kultury po SGGW – instruktor ds. upo-

wszechniania kultury w GPCKiE w Plichtowie. Jako „człowiek o przedwojennej duszy” 

i autor książki W melodii tej siła zaklęta. Piosenka w polskim filmie w latach 1930-1939 

(2016, Dom Wydawniczy Księży Młyn) pisze cykliczne artykuły poświęcone problema-

tyce filmowej (Kino Retro) i regionalnej (Co widział dąb Jarosław). W ramach tematyki 

regionalnej opisuje dzieje rodu Plichtów i jej poszczególnych członków. W numerze 

pierwszym z roku 2021 przybliżył między innymi postać Aleksandry Dębowskiej  

(z domu Plichta) urodzonej w 1920 roku w Byszewach, autorki około 30 obrazów uka-

zujących pejzaże byszewskie. 

Swoje teksty publikuje w ukazującym się od 2021 roku magazynie kulturalno-

społecznym gminy Nowosolna „Kulturalna Nowosolna”. 

Kostiumy i aranżacje scenograficzne podlegały Monice Czubaczyńskiej-Szram 

– dyrektor wymienionego ośrodka, absolwentce Studium Techniki Teatralno-Filmowej 

oraz łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Agata Piasecka zajęła się charakteryzacją.  

Muzykę skomponował Tomasz Jagoda. Jej wykonawcami są: Łódzki Teatr Pio-

senki (powstały w 2012 roku z inicjatywy Michała Maja Wieczorka) oraz Byszewianie. 

Nagrania trwały dziesięć dni. Producentem filmu jest Gminno Parkowe Centrum 

Kultury i Ekologii w Plichtowie (GPCKiEP), które uzyskało dofinansowanie w kwocie 36 

tys. złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kultura w sieci). Film po-

wstał w ramach projektu Byszewy – kraina młodości Iwaszkiewicza. 

Realizatorzy Lata w Byszewach zapowiadali w roku 2020 stworzenie Izby Pa-

mięci im. Jarosława Iwaszkiewicza w byszewskim dworku oraz realizację następnego 

filmu o historii własnego regionu, co miałoby służyć także promocji regionu: 

 
Nawiązaliśmy współpracę ze spadkobiercami pisarza oraz z Muzeum Iwaszkiewiczów 

w Stawiskach. Zbieramy książki poety. Chcemy utworzyć z nich małą biblioteczkę. Stale utrzy-

mujemy kontakt ze spadkobiercami rodziny Plichtów. Wciąż przechowują zapiski, listy i foto-

grafie, które związane są z pobytami Iwaszkiewicza w Byszewach – dodaje Monika Czubaczyń-

ska-Szram. Pracownicy Centrum Kultury mają w planach realizację kolejnego filmu. Tym razem 

obraz ma zostać poświęcony historii szlacheckiego rodu Plichtów75. 

 

Sytuacja uległa zmianie, ponieważ w roku 2021 dwór wraz z otaczającym go 

parkiem przejęli spadkobiercy rodu Plichtów. Miejmy nadzieję, że obecni właściciele 

majątku zechcą kultywować pamięć o Iwaszkiewiczu, któremu poświęcona jest tablica 

pamiątkowa, przytwierdzona do ściany byszewskiego dworku z następującą treścią: 

 

 
75 https://www.polskieradio.pl/9/9006/Artykul/2677721,W-Byszewach-powstanie-izba-pa-

mieci-Jaroslawa-Iwaszkiewicza (wypowiedź opublikowana 11.02.2021) – 20.02.2022. 
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W dworku tym w latach 1911-1931 przebywał Jarosław Iwaszkiewicz 

W 10. rocznicę śmierci pisarza społeczeństwo gminy Nowosolna 

2 marca 1990 roku 

 

Lato w Byszewach to pełnometrażowy film fabularny, który został zakwalifiko-

wany do pokazu w ramach Festiwalu Filmów Niezależnych w mieście Parana w Argen-

tynie. Film trwa godzinę i dwadzieścia minut. Jest dostępny na stronie: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAprG0gSxc0 
 

Warto przypomnieć, że Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, zgodnie 

z ostatnią wolą pisarza, od 1980 roku znajduje się w Stawisku – majątku ziemskim  

w Podkowie Leśnej: 
 

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie nazwali Stawiskiem posiadłość darowaną Annie 

przez jej ojca, Stanisława Wilhelma Lilpopa, w dniu jej ślubu – 12 września 1922 roku76. Przez 

ponad pięćdziesiąt lat, od zamieszkania na Stawisku w 1928 do śmierci Iwaszkiewicza w 1980 

roku, Stawisko było nie tylko siedliskiem Iwaszkiewiczów, ale także tętniącym życiem ośrod-

kiem kulturalnym. W okresie przedwojennym bywali tu m. in. Karol Szymanowski, Jan Lechoń, 

Antoni Słonimski i Czesław Miłosz. Szczególna karta w historii Stawiska to czas wojny i okupa-

cji. Siedziba Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów służyła wtedy jako schronienie wielu uciekinie-

rom z Warszawy. Pomieszkiwali tu m. in. Jerzy Andrzejewski, Krzysztof Kamil Baczyński, Stani-

sław Dygat, Pola Gojawiczyńska, Witold Lutosławski77. 

 

Za pomoc Żydom podczas II wojny światowej Anna i Jarosław Iwaszkiewiczo-

wie zostali uhonorowani przez Instytut Yad Vashem z Jerozolimy medalem „Sprawie-

dliwy wśród Narodów Świata” – 21 stycznia 1988 roku. Iwaszkiewiczowie przechowy-

wali Żydów nie tylko w domu, ale też w gospodarstwie, wspierali ich finansowo, zała-

twiali dokumenty, pomagali wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali78. 

Jarosław Iwaszkiewicz – prozaik, poeta, eseista, dramatopisarz, tłumacz, poli-

tyk, wieloletni prezes Związku Literatów Polskich (do 1949 roku Związku Zawodo-

wego Literatów Polskich) – był posądzany o ugodowość, o płaski konformizm poli-

tyczny. Zdaniem profesora Andrzeja Zawady taka ocena jest niesprawiedliwym 

uproszczeniem zagadnienia, o czym można przekonać się, zgłębiając twórczość autora 

Czerwonych tarcz: 
 

Iwaszkiewicz był człowiekiem kompromisu i kompromis był jego głęboką, poważną fi-

lozofią życiową. Widać to przede wszystkim w jego prozie, w jego esejach i w jego pisarstwie 

 
76 Posiadłość dostała od ojca Anna, natomiast Jarosław był administratorem majątku. 
77http://stawisko.pl/historia-domu-w-stawisku/ – 20.02.2022. 
78https://www.rdc.pl/informacje/anna-i-jaroslaw-iwaszkiewiczowie-sprawiedliwi-wsrod-na-

rodow-swiata-posluchaj/ - 20.02.2022. 
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biograficznym. Wielokrotnie pisał o tym, że jesteśmy społeczeństwem, które żyje mitem po-

wstania. Uważał, że kolejne powstania, to znaczy Powstanie Styczniowe, a potem Powstanie 

Warszawskie były ogromnym, straszliwym puszczaniem krwi przez społeczeństwo polskie79. 

Jego postawa brała się z takich jeszcze pozytywistycznych idei, które były mu bliskie poprzez 

dom rodzinny, poprzez tradycję rodzinną. Taka postawa, którą inteligencja polska końca XIX 

wieku, a potem znowu w czasie II wojny światowej nazywała „ratowaniem substancji”. Środo-

wisko literackie miało Iwaszkiewiczowi za złe ugodowość w roku 1964. Trochę porządniej, 

można powiedzieć, zachował się Iwaszkiewicz w roku 1968, kiedy jednak stanął w obronie pi-

sarzy prześladowanych przez władze, między innymi Pawła Jasienicy80. 

 

Niewątpliwie Iwaszkiewicz był wybitną osobowością o wielkiej wrażliwości  

i ogromnej erudycji. Talent pisarski i wiedzę łączył z prostotą człowieka mądrego, roz-

ważnego, czującego. Każde przypomnienie wielkiego pisarza i jego dzieł zasługuje na 

uwagę. Nie należy porównywać Lata w Byszewach z arcydziełem Wajdy pod względem 

warsztatowym, a jednocześnie nie wolno przemilczeć tej jakże ciepłej i sympatycznej 

adaptacji – choćby ze względu na odświeżenie pamięci o tzw. małej ojczyźnie, z pięk-

nem literatury w tle, z autorem należącym do klasyki mistrzów pióra. Przede wszyst-

kim zaś z uwagi na godny szacunku i podziwu entuzjazm filmowej ekipy plichtowsko-

byszewskiej. 

Jesienią 1976 roku Iwaszkiewicz napisał w Paryżu „od ręki” esej Twarze na za-

mówienie Konstantego A. Jeleńskiego jako wstęp do albumu z reprodukcjami obrazów 

malarki Leonor Fini. Tekst stanowi refleksję dojrzałego pisarza na temat przemijania – 

młodości, starości, śmierci i… trwałości sztuki: 

 
Bo wszystkie te twarze, które widuję [we wspomnieniach – V.M.], są zawsze młode. 

Czasami wykrzywione grozą, czasami dyszące szczęściem, pełne ukrytych trosk czy zgaszonych 

radości, ale zawsze są młode. I nawet kiedy przywołuję twarz kogoś starego, to odmładza się 

ona w mojej wyobraźni. […] może pamięć ludzka jest podobna do śmierci. Bo śmierć także wy-

gładza starcze oblicza i powraca ich czołom aureolę młodości. […]  

Wielka sztuka jest tym, co godzi nas z życiem. Wielka sztuka gry ludzkim obliczem, 

olśniewaniem prawdą wewnętrzną i pięknem zewnętrznym. 

I w długim filmie naszego życia nie tylko ważne są przebłyski tyle nam mówiących twa-

rzy, ale i momenty zafiksowania tych twarzy, zatrzymania ich na chwilę i powiedzenia tej chwili: 

bądź wieczna. 

Na tym polega nieśmiertelność sztuki81. 

 

 
79 W podobnym tonie wypowiadali się o polskich zrywach narodowych np. Cyprian Kamil Nor-

wid ([U nas] e n e r g i a  wyprzedza zawsze  I n t e l i g e n c j ę – i co pokolenie jest rzeź) oraz 
Bolesław Prus, który po udziale w Powstaniu Styczniowym uznał, iż „wylazło [mu ono] bo-
kiem”, a Polakom przyniosło więcej nieszczęść niż pożytku. 

80 https://www.youtube.com/watch?v=5duPVt5VTaE – 20.02.2022. 
81 Jarosław Iwaszkiewicz, Twarze, w: Aleja Przyjaciół, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 143-146. 
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⃰ 

Byszewski dworek doznał poważnych zniszczeń na skutek pożaru, który wy-

buch późnym wieczorem 26 stycznia 2009 roku i który strawił dach oraz wnętrze82. 

Aby umożliwić strażakom dojazd do płonącego obiektu, wycinano ponad 200-letnie dęby. 

Po gruntownym remoncie budynek został ponownie oddany do użytku w roku 2011. 

Funkcjonował w nim między innymi oddział Rodzinnego Domu Dziecka z Opoczna.  

Wizerunek dworu znajduje się w logo Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 

Nie zachował się staw, który niegdyś znajdował się przy wjeździe do byszew-

skiego dworu, za to przetrwało wzniesienie w południowej części parku, nazywane 

przez Iwaszkiewicza „Świątynią dumania”. Spośród wielu starych drzew rosnących na-

dal w ponad dwuhektarowym parku otaczającym budynki dworskie na szczególną 

uwagę zasługuje spróchniały wewnątrz, pomnikowy dąb szypułkowy „Jarosław” (na-

zywany tak zwyczajowo dla uczczenia Iwaszkiewicza, który w młodości wielokrotnie 

dumał pod owym mocarzem czasu), o ponad 6-metrowym obwodzie.  

W okolicach wsi Byszewy ma swoje źródła rzeka Moszczenica – dawniej Mosz-

czanka, ze staropolskiego mościć – ‘utwardzać grunt do łatwiejszego przejścia’. To 55-

kilometrowy prawy dopływ Bzury, obecny w Pannach z Wilka zarówno w wymiarze 

realistycznym, jak i metaforycznym: 

Z życiem i śmiercią człowieka wiąże się także symbolika rzeki. Ruben, aby dotrzeć do 

Wilka, musi przepłynąć na jej drugi brzeg promem obsługiwanym przez przewoźnika. Jest to 

również symboliczna przeprawa przez Styks, graniczną rzekę oddzielającą krainę zmarłych od 

świata żywych, przez którą przewozi starzec Charon. W drodze powrotnej, kiedy Wiktor po-

chyla się, czerpie i wypija łyk wody, nabiera ona cechy „rzeki zapomnienia”, greckiej Lete, która 

pozwalała zmarłym zapomnieć o ziemskim życiu. W wypadku bohatera Panien z Wilka „zapo-

mnienie” jest raczej formą symbolicznego pożegnania z krainą młodości83. 

 
82 „W sprawie pożaru w Byszewach Polskie Towarzystwo Ziemiańskie wystosowało 10 marca 

2009 roku list do Tomasza Nawrockiego, prezesa ANR, oraz Bogdana Zdrojewskiego, ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego. To pierwsza interwencja akcji Dwór Polski. W związku  
z oczywistym brakiem nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa i narażeniem kultury polskiej 
na niepowetowaną stratę PTZ domaga się podjęcia przez agencję niezbędnych kroków w celu 
właściwego zabezpieczenia posiadanych przez tę instytucję obiektów zabytkowych oraz od-
budowy dworu w Byszewach” (https://www.rp.pl/kultura/art7708811-splonal-dwor-w-by-
szewach - 20.02.2022). 

83 Seweryn Kuśmierczyk, A śmierć…, s. 94. Scena z promem nagrana w Drohiczynie. 
Por. obraz Joachima Patinira Charon przepływający Styks (ok. 1521-1524). 
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1.Kadr z filmu Lato w Byszewach - Fot. Monika Czubaczyńska-Szram 

 

 W filmie dokumentalnym Andrzeja Wajdy Pogoda domu niechaj będzie z Tobą… 

Jarosław Iwaszkiewicz (1979)84, ze zdjęciami z 4 czerwca 1978 roku, ukazującym 84-let-

niego Iwaszkiewicza w Byszewach, przeplatanego fragmentami filmu Panny z Wilka, 

pisarz pojawia się w byszewskim parku, na krześle, obok dostojnego drzewa, na tle 

zrujnowanego dworku przygotowywanego do remontu, o czym świadczą stosy ułożo-

nych cegieł. Iwaszkiewicz po raz ostatni odwiedza wówczas ukochane Byszewy i opro-

wadza operatorów kamer po miejscach poznanych prawie 70 lat wcześniej, dzieląc się 

wspomnieniami oraz refleksjami jako człowiek i jako twórca. Oto większość filmowych 

wypowiedzi Iwaszkiewicza: 

 
Bo ja byłem wychowany wśród kobiet [pierwsze zdanie – V.M.]. To powrót do tych 

wspomnień o kobietach. Moje opisy to jest oczywiście fikcja. Tych panien nie było aż sześć tutaj, 

była część, która przychodziła z daleka. […] Dom mojej młodości. Nie mieszkałem w nim długo, 

ale on bardzo długo mieszka we mnie, powraca w wielu moich opowiadaniach, powieściach. 

Zresztą one [panny – V.M.] nie były takie, jak je opisałem. Każdą wziąłem z innej okoliczności 

mojego życia, każda jest portretem innej kobiety. […] Panny po części wymyśliłem, wybrałem  

z rozmaitych spotykanych kobiet. Zresztą i pewne części tego domu wymyśliłem. Na przykład 

spiżarni tutaj nie ma takiej, jak w Pannach z Wilka. Ta spiżarnia, która jest w Pannach z Wilka 

opisana to jest spiżarnia z Tymoszówki, z drugiego domu mojej młodości. [Byszewy] to był dla 

mnie bardzo ważny dom i smutno mi, że teraz tak wygląda. Ale jest naokoło niego życie, życie 

nasze takie jak wszędzie. Tutaj mieszkali ludzie prości, sympatyczni, mili. Masę anegdot, powie-

dzeń, słów, które stąd wyniosłem. Zabawnych przeżyć i bardzo głębokich przeżyć – przecież to 

 
84 https://cyfrowa.tvp.pl/video/pogoda-domu-niechaj-bedzie-z-toba-jaroslaw-iwaszkiewicz,pogo 

da-domu-niechaj-bedzie-z-toba-jaroslaw-iwaszkiewicz,43063973 – 20.02.2022. Por. tytuł tomu 
poezji Iwaszkiewicza Mapa pogody (Czytelnik, Warszawa, 1977). 
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są czasy bardzo wczesnej mojej młodości, gdy się spotykałem z książkami, z ludźmi i uczuciami 

– pierwszymi uczuciami miłości. Stary człowiek musi się pocieszać tym, że wszystkie zmiany są 

na dobre, bo inaczej bardzo byłby już pesymistycznie usposobiony. […] To jest okno mojego 

pokoju [nad werandą, która już nie istnieje – V.M.]. Tutaj, z tego okna, oglądałem ten świat mojej 

młodości i świat, który starałem się później opisać w moich utworach. Bardzo zmienił się ten 

dom. Dawniej była taka piękna kasztanowa aleja. Tutaj były takie wspaniałe orzechy, wielkie 

takie, wielki krzak bzu, były klomby. No postarzał się po prostu, tak samo jak i ja się postarza-

łem, i wszystko się na świecie starzeje i przemija. Na tym polega nasza funkcja, że zatrzymujemy 

te przemijające momenty. 

 

W finalnej scenie filmu pisarz w kapeluszu i z laską, z książką w drugiej dłoni, 

podchodzi do kilkuwiekowego dębu „Jarosław”, pokrytego młodym, czerwcowym li-

stowiem, po czym oddala się parkową alejką w sobie tylko znanym kierunku. Wcześniej 

słychać ćwierkanie ptaków – symbol odradzającego się życia.  

Osiem miesięcy po nagraniu materiału Iwaszkiewicz już nie żył. Było to ostat-

nie lato w Byszewach autora Panien z Wilka… 

 

⃰ 

Na początku lat 80. XX wieku, po odnowieniu budynku, w byszewskim dworku 

funkcjonowało coś w rodzaju wiejskiego klubu, świetlicy, gdzie ważnym dla mnie 

punktem była maleńka biblioteczka z kilkoma półkami zużytych książek, głównie dla 

dzieci. Stał tam również niewielki regał z zakurzonymi i zapomnianymi tomami, po 

które nikt nie sięgał – były to pisma „prawie wszystkie” autora Tataraku. Jako uczen-

nica ostatnich klas szkoły podstawowej w pobliskich Skoszewach85, pozbawiona w wa-

kacje dostępu do szkolnej biblioteki, oraz mieszkanka sąsiadującego z Byszewami 

Plichtowa przeczytałam sumiennie dostępnego „Iwaszkiewicza”, choć niekiedy w zgłę-

bianiu sensów bardziej kierowałam się intuicją niż intelektem. Delektowałam się na 

przykład Sławą i chwałą, nie znając wielu nowych dla mnie słów, szczególnie z zakresu 

muzyki i muzykologii.  

 

 
85 Klasy pierwszą i drugą kończyłam w czteroklasowej szkole podstawowej w Plichtowie, zli-
kwidowanej w roku 1978. W nieistniejącym już budynku działały potem Ludowy Zespół Spor-
towy „Byszewy”, Związek Młodzieży Wiejskiej, Klub Młodego Rolnika, młodzieżowy klub 
„TRATWA” oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Plichtowie i Byszewach. (http://webcache.goo-
gleusercontent.com/search?q=cache:Qecpb5DLbgUJ:www.ckie.pl/+&cd=1&hl=pl&ct=clnk& 
gl=pl 20.02.2022). 
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2. Dworek w Byszewach - Fot. Krzysztof Machnicki 

 

Przygotowując niniejszy tekst, powracałam do wspomnień dziecinno-mło-

dzieńczych z Plichtowa – niczym do życia w innym świecie i wcieleniu. Czytałam o za-

chwytach Iwaszkiewicza atmosferą byszewską przed pierwszą wojną światową, o let-

nich, radosnych wyprawach, spacerach, gdzie padają nazwy dobrze znanych mi miej-

scowości (Byszewy, Skoszewy, Moskwa, Lipiny, Brzeziny, Rogów, Jeżów itd.) i myśla-

łam: wszak jako dziecko i młoda dziewczyna przemierzałam dokładnie te same drogi, 

pola, parowy, łąki. Nadal w wyobraźni raczę się majowymi aromatami byszewskich  

i skoszewskich wieczorów, pamiętam romantyczne spotkania ze znajomymi nad by-

szewskim stawem, palone tam ogniska w noc świętojańską, chodzenie do PGR-u na 

skróty, od strony Moskwy, gdzie stał drewniany krzyż i podobno straszyło, a gdzie dziś, 

dosłownie obok nieistniejącego już krzyża, przebiega autostrada A1, hucząca przez 

całą dobę niczym rozkołysane, pomrukujące morze. W pegeerowskim dworku, obecnie 

ponownie należącym do rodziny Plichtów, odbywał się też kurs tańca, w którym 

uczestniczyła miejscowa młodzież. Z tamtych czasów kojarzę trącący myszką zapach 

wnętrza pałacyku i słyszę głośne tupanie butów po salonowym parkiecie… 

⃰ 
Za pomoc w ustaleniu wielu faktów, uwzględnionych w powyższym artykule, składam 

serdeczne podziękowania Pani Monice Czubaczyńskiej-Szram, dyrektor Gminno Parkowego 

Centrum Kultury i Edukacji w Plichtowie, Państwu Beacie Zybale i Robertowi Papieskiemu, 

adiunktom w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku oraz Panu Dariuszowi 

Grzegorczukowi – historykowi z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

 
Dane kontaktowe / Contact details  

Violetta Machnicka, Siedleckie Towarzystwo Naukowe; 
e-mail: viola.machnicka@wp.pl 
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PSOWATE W BAJCE POLSKIEJ 

 
Emilia Kurpisz 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

e-mail: ek84910@stud.uph.edu.pl 

 

 
Abstrakt: Artykuł jest próbą określenia symboliki oraz roli psowatych w bajce polskiej. Należy 

podkreślić, że wilki, lisy czy psy pełnią ważną rolę kultrotwórczą od czasów najdawniejszych 

po współczesność. Są one często synoniem przywiązania, mądrości czy odwagi, a niekidy tchó-

rzystwa, podstępu czy uległości.  

 

Słowa kluczowe: psowate, bajka, symbolika, literatura polska, edukacja  

 

CANIDAE IN THE POLISH FABLE  

 

Abstract: The article is an attempt to define the symbolism and function of canidae in the Polish 

fable. It should be emphasized that wolves, foxes and dogs play an important culture-forming 

role from the earliest times to the present day. They are often synonymous with affection, wis-

dom, or courage, and sometimes with cowardice, deceit, or submission. 

 

Keywords: canidae, fable, symbolism, Polish literature, education 

 

 

 Czworonożne ssaki związane były z człowiekiem już od najdawniejszych cza-

sów. Znane z malowideł przedstawienia człowieka goniącego za zwierzyną, prosto ob-

razuje związek ludzkości ze zwierzętami. Szczególne miejsce w tej relacji pomiędzy 

ludźmi a ssakami zajmują psowate. Jest to rodzina gromadząca drapieżniki występu-

jące niemal na wszystkich kontynentach1. Popularny jest wizerunek człowieka przy 

którym wesoło krąży pies – bohater „teksów literackich najwyższej próby” (Borkowski 

2019: 9), lub odważnego pasterza, który z pochodnią w ręku odstrasza czającego się  

w ciemności wilka. Także z codziennych opowieści znane jest ubolewanie gospodarzy  

z powodu grabieży i szkód wyrządzonych przez lisa. Człowiek spotyka ze strony pso-

watych zarówno niebezpieczeństwo, jak i pomoc i oddanie. Obserwacja tych zwierząt 

oraz dostrzeżenie ogromnego wpływu, który mają na życie człowieka, zaowocowało 

tym, że już od dawnych wieków znalazły one swoje miejsce w przysłowiach, porzeka-

dłach, a także bajkach polskich. Właśnie tym umiejscowieniem i wydźwiękiem jakie  

 
1 Psowate, w: Wikipedia, wolna encyklopedia [online], dostępny w: https://pl.wikipedia.org/ 

wiki/Psowate, dostęp 18.03.2022. 
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z sobą niosą poświęcona jest niniejsza praca. Podejmuje ona próbę ustalenia jak pso-

wate przedstawione zostały w bajce polskiej, co symbolizują i jakie wartości uniwer-

salne przekazują. Źródłem rozważań będą utwory bajkowe zawarte w Antologii bajki 

polskiej w wyborze i opracowaniu Wacława Woźnowskiego (1982).  

 Pierwszym czworonogiem, któremu warto się przyjrzeć jest zdecydowanie 

wilk. Spośród wymienionych wyżej psowatych, jest on bohaterem największej liczby 

utworów bajkowych. U Ezopa pojawił się jako postać główna aż 37 razy (Kopaliński 

1997: 2499). Jest największym drapieżnikiem występującym w obrębie tej grupy, dla-

tego można powiedzieć że niejako stoi na jej czele. Wilk kojarzy się z niebezpieczeń-

stwem, brutalnością, podstępem oraz bestialstwem. Na taki odbiór zwierzęcia przez 

ludzi ma, według profesora Romana Guli, głównie tradycja judeochrześcijańska. We-

dług niej wilk jest złem wcielonym, które zagraża ludziom i zwierzętom. Pasterze strze-

gący swoich trzód byli nieustannie narażeni na ataki ze strony wygłodzonych zwierząt. 

Takie postrzeganie drapieżników rozpowszechniło się wraz z rozprzestrzenieniem 

chrześcijaństwa, ponieważ sama Biblia ukazuje nam obrazy dobrego pasterza, który 

musi strzec swoich owiec przed bestią (Sieroń 2005, nr 4-5)2. Właśnie na takie ukaza-

nie zwierzęcia nastawiona jest przeważnie bajka polska. Wilk jawi się jako podstępny, 

okrutny, niemający litości, pożerający niewinne zwierzęta i roszczący sobie prawa do 

wszelkiej zdobyczy. Zastanawiające jest to, czy sposób takiego przedstawienia nie ma 

swojego uzasadnienia w prawie naturalnym. Słowacki ekolog zwraca uwagę na to, że 

wilk jest naturalnym sanitariuszem wśród zwierząt. Owszem, zabija zwierzęta leśne 

czy nawet hodowlane, ale zazwyczaj, kiedy ma możliwość, wybiera te słabe i chore. 

Tym sposobem dokonuje naturalnej selekcji i przyczynia się do tego, że ekosystem 

staje się zdrowszy (Sieroń 2005, nr 4-5). Co ciekawe według badań prowadzonych nad 

tymi zwierzętami, okazuje się, że w bajce polskiej dominuje zupełnie inne przedstawie-

nie, niż to z którym mamy do czynienia w przyrodzie. Wilk rzadko kiedy poluje samot-

nie. Zwykle czyni to w stadzie, odpowiednio się wcześniej przygotowując. Atakuje 

zwierzęta, zwłaszcza leśne, takie jak jelenie, łosie czy dziki, rzadko natomiast zbliża się 

do gospodarstw ludzkich. Robi to tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy w pobliżu nie 

ma dostępu do zwyczajnego pożywienia. Obecny jest tu zatem rozdźwięk pomiędzy 

fikcyjnym przedstawieniem, a rzeczywistością. Wilk w bajce polskiej jawi się bowiem, 

jako ten który napada i bezlitośnie atakuje młode, zdrowe owieczki lub całe stada ba-

ranów w pełni sił. Nie zna litości ani współczucia, nie baczy na nic i jest gotowy osią-

gnąć swój cel za wszelką cenę. Wyodrębnia się tutaj więc także niepohamowane ła-

komstwo nad którym zwierzę nie jest w stanie zapanować, nawet jeśli jego zachowanie 

przekracza normy moralne.  

 
2 Paweł Warowny, Wilk – o życiu i zwyczajach wilków – wywiad z profesorem Romanem Gulą, 
dostępny w: https://przygodyprzyrody.pl/wilk-wywiad-z-romanem-gula, dostęp 18.03. 2022. 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 301 – 309; DOI 10.32017/ip2022.1.21  
 

 

303 

Wilk bardzo często przedstawiany jest w opozycji ze swoją ofiarą, z którą ze-

stawiony jest na zasadzie kontrastu. Zazwyczaj jest to owca lub jagnię, chociaż zdarza 

się także obecność konia, osła czy kóz3. Zwierzęta te stają się przeważnie jego łatwym 

łupem, zdławione w sposób niemoralny. Wilk tłumacząc się prawami przyrody zawsze 

znajduje uzasadnienie swej napaści. Ilustruje to doskonale bajka Wilk i baranek oświe-

ceniowego pisarza Stanisława Trembeckiego. 

 
Wilk i baranek 

Racyja mocniejszego zawdy lepsza bywa. 

Zaraz wam tego dowiodę. 

Gdzie bieży krynica żywa, 

Poszło jagniątko chlipać sobie wodę. 

Wilk tam na czczo nadszedłszy, szukając napaści, 

Rzekł do baraniego syna: 

»I któż to zaśmielił waści, 

Że się tak ważysz mącić mój napitek? 

Nie ujdzie ci bez kary tak bezecna wina«. 

Baranek odpowiada, drżąc z bojaźni wszytek: 

»Ach, panie dobrodzieju, racz sądzić w tej sprawie 

Łaskawie. 

Obacz, że niżej ciebie, niżej stojąc zdroju, 

Nie mogę mącić pańskiego napoju«. 

»Cóż? jeszcze mi zadajesz kłamstwo w żywe oczy? 

Poczkaj no, języku smoczy! 

I tak rok-eś mię zelżył paskudnymi słowy«. 

»Cysiam jeszcze i na tom poprzysiąc gotowy, 

Że mię przeszłego roku nie było na świecie«. 

»Czy ty, czy twój brat, czy który twój krewny, 

Dość że tego jestem pewny, 

Że wy mi honor szarpiecie; 

Psy, pasterze i z waszą archandryją całą 

Szczekacie na mnie, gdzie tylko możecie. 

Muszę tedy wziąść zemstę okazałą«. 

Po tej skończonej perorze, 

Łapes jak swego i zębami porze.  

(Antologia bajkis polskiej, s. 203-204)  

 

Jednak nie zawsze wilk jest tryumfatorem. Zdarzają się też przypadki, kiedy to staje się 

przechytrzony przez swoją potencjalną ofiarę. Dzieje się tak między innymi w utwo-

rach:  O wilku z jeżem, Koziołek i wilk, Wilk i kozieł, O wilku i odważnym baranku, O wilku 

 
3 Zob. Koń i wilk; Kozy z wilkiem; O wilku z osłem; Kozły i wilk; Wilk i kozieł. 
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z osłem. Ta ostatnia pokazuje sytuację, kiedy to ranny osioł prosi wilka, aby ten wycią-

gnął mu tarń z kopyta. Kiedy drapieżnik dobrotliwie się zgodza, osioł znający prawa 

natury i przelękniony o swoje życie kopie go dotkliwie w pysk, tak iż spokojnie może 

ujść z życiem. Wilk natomiast wyraża swój los słowami: Lepiej mnie było być źwierzę-

cym rzeźnikiem, jakom się nauczył, niźli lekarzem (Antologia, s. 92). Także o rozsądku 

ofiary świadczy bajka O wilku z jeżem, która ukazuje przezorność zwodzonego zwie-

rzęcia.  

 
O wilku z jeżem 

 Chciał się wilk głodny na jeża pokusić, ale nie mógł jemu nic uczynić dla ostrych ości; 

przeto go chytrze namawiał, aby one zbroje na mały czas odłożył, gdyż też rycerze nie zawsze 

w zbroi chodzą, jedno ku potykaniu. Rzekł jeż: „Z wilkiem też zawsze się potykania trzeba spo-

dziewać“. Przystojna to jest na człowieka mądrego, aby zawsze był gotów przeciw nasadzeniu 

chytrości nieprzyjacielskich (Antologia, s. 93). 

 

 Bajkopisarze w swoich utworach niezależnie od wieku i epoki w których żyli  

i tworzyli nie stronili od nakładania na utarte symbolicznie zwierzę kostiumu histo-

rycznego. Podobnie jak w odniesieniu do życia codziennego, wilk był uosobieniem zła 

i nosicielem pożogi, tak też postacie które symbolicznie reprezentuje były zazwyczaj 

negatywne i miały zgubny wpływ na dzieje narodu. Możemy przyjrzeć się temu anali-

zując bajkę Wilk i pasterze, którą ,tłumacząc z Ezopa, zawarł w swoich kronikach Win-

centy Kadłubek.  

 
[Wilki i pasterze] 

Czemu nas prześladujecie?" Odpowiadają wilki: Ponieważ zawarliście przymierze z naszymi 

nieprzyjaciółmi. Jeżeli więc chcecie układać się z nami o trwały pokój, odpędźcie 

naszych wrogów, to jest psy". Podobnie układają się z psami, aby odeszły od ich wrogów, to jest 

od pasterzy, a [wtedy] będą miały z nimi pokój. Gdy tak się stało, tym swobodniej się srożą, 

niosąc trzodzie zagładę (Antologia, s. 73). 

 

 Mistrz kronikarstwa polskiego genialnie naświetla sytuację która działa się  

w Państwie polskim w XII wieku. Nawiązał do sporu pomiędzy Mieszkiem Starym,  

a Kazimierzem Sprawiedliwym za czasów rozbicia dzielnicowego i sposobów do jakich 

uciekali się w swojej walce o tron (por. przypis: Antologia, s. 73).  

 W innym miejscu jednak wilk niosący w swojej postawie ilustrację tendencji 

politycznych i historycznych ukazany jest w zupełnie innym świetle. Staje się uosobie-

niem wolności i decyzji o zachowaniu jej, nawet jeśli wiążę się to ze skromnym, lichym 

życiem. Taki wydźwięk odnajdujemy u Adama Mickiewicza w utworze Pies i wilk. Wy-

mizerowany wilk napotkawszy zadbanego psa, zaczął mu zazdrościć i dopytywać czy 

przypadkiem nie ma możliwości, aby i on mógł służyć jego panu w zamian za tak szczo-
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dre wynagrodzenie. Widać było bowiem, że podopiecznemu niczego nie brakuje, a na-

wet powodzi mu się ponad miarę. Wilk był zainteresowany tą możliwością, aż do czasu 

kiedy dostrzegł jeden, z pozoru nic nieznaczący szczegół, a mianowicie obrożę na szyi 

psa. Kiedy zapytawszy, co ona oznacza dowiedział się, że jego rozmówca w zamian za 

swój dobrobyt, musi przebywać na uwięzi i nie ma swobody w poruszaniu się oraz 

własnym wyznaczaniu swoich ścieżek, doszedł do wniosku, że lepiej żyć skromnie, 

ubogo, cierpieć głód i niedostatek niźli być na uwięzi i poruszać się tylko pod dyktando 

właściciela.  W tym wydaniu wilk ukazuje nam się jako odwołanie do wolności, dzikości 

i niezależności. Może symbolizować Polaków, którzy w czasie zaborów nie chcieli pod-

dać się tyranii najeźdźcy. Jako lud od wieków odrębny i przyzwyczajony do walki  

o swoje granice oraz przekonania, nie chce poddać się obcym wpływom nawet za cenę 

pozbawienia korzyści materialnych, które dla znacznej grupy była niemożliwą do prze-

zwyciężenia pokusą. Tak też, chociaż i pies i wilk wywodzą się z jednej rodziny, a w ich 

żyłach płynie wspólna krew, kierują się oni zupełnie innymi wartościami.  

 Kolejnym zwierzęciem z rodziny psowatych, któremu warto się przyjrzeć jest 

lis. Ten niepozorny ssak od dawna jest udręką wielu gospodarzy, a także postrachem 

pomniejszych gatunków. Dziki, atakujący niepostrzeżenie, rzadko dający się przyłapać 

na gorącym uczynku, pozostawiający po sobie jedynie ślady zbrodni. Tak właśnie ry-

suje się niewątpliwie obraz lisa u większości Polaków. Według Słownika mitów i trady-

cji kultury w bajkach i legendach staje się on personifikacją chytrości i przebiegłości  

w stopniu najwyższym spośród wszystkich zwierząt. Do jego nazwy na stałe przylgnęły 

takie epitety jak: szczwany, czy farbowany, niosące w sobie niezbyt chlubne określenie 

na człowieka fałszywego i niemoralnego (Kopaliński 1997: 1207).   

 W bajce polskiej lis bardzo często występuje w swej dawnej formie gramatycz-

nej tj. liszka. Występuje także w rodzaju żeńskim. Prawie zawsze materializują się  

w nim te cechy z którymi jest powszechnie kojarzony. Jako bohater metaforyczny, jest 

doskonałym nośnikiem politycznej dwulicowości, fałszu, obłudy i dbania tylko o swoje 

interesy. Przedstawiany jest także jako konformista, uparcie dążący po trupach do celu. 

Nie baczy na nic, nie ma sumienia, za swoją wygodę gotowy zaprzedać jakiekolwiek 

poczucie sprawiedliwości. Ukazywany jako pyszny, wyniosły, pewny siebie, lecz także 

uległy i korzący się przed mocniejszymi od siebie. Lisa jako konformistę ukazuje nam 

Ignacy Krasicki w bajce pt. Niedźwiedź i liszka. W utworze przedstawiona jest sytuacja, 

kiedy to niedźwiedź zabawia inne zwierzęta rozmową, lecz jego historie są bezsen-

sowne, nużące i nudne dla słuchaczy. Jedynie lis zdawał się być zachwycony orator-

stwem mówcy. Zapytany dlaczego tak zachwala bezsensowne słowa, odpowiedział, że 

lepiej jest udawać, że się coś podoba niż narazić się na wrogość gospodarza. Bał się, że 

nieokazanie zachwytu może sprowadzić na niego zgubne skutki w postaci bólu fizycz-

nego, dlatego wybrał nieszczerość swojej opinii.  

 Lis także przedstawiany jest jako głosiciel praw, mających na celu poprawę ży-

cia słabszych. I tak w bajkach O życiu rodzinnym, Lis-pacyfista Horacego Safrina oraz  
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w jednym z Figlików Mikołaja Reja, ukazuje nam się on jako obłudnik, który co prawda 

głosi konieczność poprawy losu najsłabszych, lecz sam staje ponad tym prawem, po-

przestając na zalecaniu go innym.  

 
Horacy Safrin 

O życiu rodzinnym 

 

Pewien lis, mgr socjolog, jak wieść gminna niesie, 

wygłosił raz prelekcję „O rodzinie w lesie”. 

Dowiódł wszystkim, że leśnych współobywateli 

łączy więź familijna, a nic ich nie dzieli… 

 

Gdy wieczorem spożywał zająca „na dziko”, 

a żona napomknęła o rannym odczycie, 

lis uśmiechnął się: „Mylisz teorię z praktyką! 

Ale przyznam: gotować umiesz znakomicie”.  

(Antologia, s. 655) 

Horacy Safrin 

Lis-pacyfista 

 

Lisa, co ponad wszystko tłuste ceni kąski, 

oskarżono przed sądem o zabójstwo gąski. 

Gęś ta – twierdził – w kurniku wszczęła awanturę 

i chciała nawet skubnąć swą sąsiadkę, kurę. 

A że pokój wśród drobiu to dla mnie rzecz święta, 

wystąpiłem natychmiast w roli interwenta”.  

(Antologia, s. 658) 

 
Mikołaj Rej 

Na niepewne jednanie 

 

Powiedali na kura, iż wleciał na gruszkę, 

Widząc w polu biegając liszkę, panią duszkę. 

Przyszedł lis: „Panie kurze, nie wiesz co się zstało? 

Wszytko się pojednało, co sie siebie bało”. 

Kur sie wspina ku górze mówiąc, iż chart bieży! 

A lis skoczy do lasa, sierść sie na nim jeży. 

Kur zawołał: „Poczekaj, wszak mamy jednanie!” 

Lis rzekł: „Nie wiem, wieli chart o tym, miły panie!” 

(Antologia, s. 99) 

 

 Ostatnim zwierzęciem, które można zestawić z dwoma poprzednimi jest pies. 

Spośród wcześniej wymienionych kojarzy się on niewątpliwie najbardziej pozytywnie. 

Wierny towarzysz człowieka pomagający mu strzec mienia, pełniący funkcję opiekuna 

zwierząt, a także przyjaciel który po dniu pełnym pracy wiernie składa głowę na kola-

nach swego właściciela i z oddaniem patrzy w jego oczy, będąc najszczęśliwszym stwo-

rzeniem na świecie.  

 Pies, choć może wydawać się to nie tak oczywiste, z biologicznego punktu wi-

dzenia jest udomowioną formą wilka. Jest to także pierwsze udomowione zwierzę.  

W obrębie tego gatunku występuje szeroka gama różnych ras, z których jedne służą do 

celów użytkowych, inne z kolei pełnią tylko funkcję towarzyską.  
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 W bajce polskiej pies występuje w dwojakiej formie. Jako bohater drugopla-

nowy, nakreślający tło fabuły niebezpośrednio z nim związanej oraz jako postać 

główna. W pierwszym przypadku zazwyczaj jawi się jako bezlitosna bestia mająca za 

zadanie złapać i wytępić zwierzę, które stało się celem polowania. Jest wtedy przedsta-

wiony najczęściej w postaci charta lub brytana, który bezlitośnie wykonuje swoje za-

danie. Można to dostrzec między innymi w jednej z bajek Wincentego Łuskina pt. Przy-

mierze baranów z wilkami oraz u Ignacego Niemcewicza w utworze Liszka i chłop.  

 
Wincenty Łuskina 

Przymierze baranów z wilkami 

 

(…) 

Na to wilk jeden: „Niewinne barany! 

A po cóż z wami tak srogie brytany, 

Co skoro wilka biednego obaczą, 

Z krwawą paszczęką rwą się nań i skaczą? 

(...) (Antologia, s. 251) 

 

Ignacy Niemcewicz 

Liszka i chłop 

 

W bliskiej Marymontu kniei 

Myśliwi, pełni nadziei 

Zdobycia licznej i pięknej zwierzyny, 

Zapuszczają charty do gęstej krzewiny. 

(…) 

Poszczują lotne do biegu charty. 

(…) 

Nie zrozumieli myśliwcy i w stronę 

Inną poszczwali charty rozjuszone.”  

(Antologia, s. 248-249)  

 

 W drugim wypadku, kiedy pies staje się głównym bohaterem utworu bajecz-

nego, jest on zazwyczaj utożsamiany z przywiązaniem do właściciela, oddaniem, 

wierną służbą, pokorą i radością życia oraz wdzięcznością za to, co dostaje od swojego 

pana. Niestety jest także cały wachlarz utworów w których po swojej wytrwałej służ-

bie, w momencie niezdolności i starości zostaje zapomniany i odrzucony. Tworzący  

w okresie renesansu Szymon Szymonowic podjął się napisania dzieła, które określił 

mianem Nagrobki żartobliwe. Zawarł w nim utwór pt. Starego psa, w którym to zawarte 

są utyskiwania czworonoga na swój niewdzięczny los. Pies żali się tam, że owszem  

w młodości, kiedy był pełen życia i sił aby służyć był chwalony i kochany przez właści-

ciela, na starość jednak, kiedy stał się niedołężny, został wygnany i zdechł zapomniany 

w oddali od swego gospodarstwa. Analogiczną sytuację można dostrzec u Ignacego 

Krasickiego, mistrza bajki polskiej, w utworze Stary pies i stary sługa. Przedstawiony 

tam wraz z wiekowym sługą gospodarstwa, niegdyś podstarościm, pies wymieniony 

jest jako ten, który po latach swojej służby jako pies myśliwski, na starość nie dostał 

nagrody w postaci możliwości wiernego przebywania u boku gospodarza, ale został 

oddelegowany do bydła, co zdecydowanie było wielką ujmą (Antologia, s. 264). Niestety 

także w innych utworach widzimy negatywną relację człowieka i psa, gdzie za swoje 

przywiązanie pupil otrzymuje jedynie chłostę (Antologia, s. 269). 
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 W bajkach polskich, opierających się na historii psowatych, występują stałe, 

utarte kontrasty charakterów i postaw. I tak wilk najczęściej zestawiony jest z owcą, 

lis z kurą, a pies tak jak wcześniej było wspomniane występuje bądź jako obrońca uci-

śnionych, bądź jako krwiożercza bestia. Jednak w nielicznych przypadkach, a dzieje się 

tak na przykład u Jana Sztaudyngera, pisarza tworzącego w XX wieku, to właśnie ci 

słabsi znajdują siłę i odwagę do przeciwstawienia się i przechytrzenia zwyczajowych 

oprawców (O wilku i odważnym baranku; Nauka nie poszła w las; Honorarium).  

 Ciekawym zjawiskiem jest też zestawienie opisywanych gatunków w jednej sy-

tuacji fabularnej. Na przykład zestawienie wilka i lisa w jednej bajce pokazuje, że jak-

kolwiek by się oni nie usprawiedliwiali od swoich zbrodni, na koniec okazuje się, że 

oboje są jednakowo źli i działają w ten sam niemoralny sposób (Antologia, s. 83). Może 

się jednak zdarzyć że w tym zestawieniu wilk wypada znacznie korzystniej. Józef Graj-

nert (XIX/XX w) przedstawia wspomniane drapieżniki początkowo jako współpracow-

ników, później jednak lis okazuje się zdrajcą który wydaje towarzysza na pewną śmierć 

(Antologia, s. 502). Niestety, co wydaje się być bardzo zaskakujące, także pies może 

wypaść negatywnie na tle postawy wilka. Wcześniej przywołana została sytuacja,  

w której to wilk jest piewcą wolności za wszelką cenę, podczas gdy pies jawi się jako 

konformista zaprzedający swoją swobodę za rzeczy materialne. W innej bajce możemy 

odnaleźć psa jako zdrajcę. Podczas wspólnej zabawy w sytuacji, kiedy wilk zaczął za-

chowywać się niestosownie do tego stopnia, że życie obydwu zostało zagrożone, pies 

usunął się w cień zostawiając towarzysza na pewną zgubę (Antologia, s. 174). Z kolei 

w innym miejscu ukazanie relacji psa i wilka jako przyjaciół, w konkluzji zawiera wia-

domość o tym, że w pozornej pozytywnej relacji tych zwierząt, zawsze jednak domi-

nuje prawo siły i to silniejszemu z nich trafiają się lepsze kąski (Antologia, s. 335).  

 Podsumowując, psowate zajmują ważne i rozległe miejsce w rozwoju bajki pol-

skiej. Ich obraz ewoluował, jednak zazwyczaj poszczególne ze zwierząt nosiły ze sobą 

znamiona określonych postaw symbolicznych. W nielicznych przypadkach drapieżniki 

te były przedstawiane jako przedmiot wyrażający jakąś nową myśl, która zarazem 

dziwi i niesie refleksję. Należy pamiętać o tym, że Polska czerpiąca z cywilizacji Za-

chodu, silnie wzorowała się na jej schematach. Duża część bajek naszych rodzimych 

twórców to po prostu luźne interpretacje Ezopa czy La Fontaine’a. Posługując się pew-

nym pierwowzorem, nie sposób odejść od uniwersalnych myśli, które twórcy ci zawie-

rali w swoich dziełach. Jednak nie można także odmówić bajce polskiej innowacyjności 

i świeżości, którą tchnęła w opisywane zwierzęta.  
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Abstrakt: Tekst stanowi omówienie debiutanckiego tomiku poezji Violetta Machnickiej, zawie-

rającego 75 wierszy, skierowanych w większości zarówno do odbiorców dorosłych, jak i do 

dzieci - ze względu na możliwość odczytania dosłownego i metaforycznego. Pod względem for-

malnym opublikowane utwory wpisują się w klasykę wiesza polskiego z rymem, rytmem i nie-

rzadko stałą liczbą sylab. Wiersze cechują się dużym poczuciem humoru, empatią wobec dru-

giego człowieka, przyrody, personifikacją zwierząt, roślin i przedmiotów codziennego użytku. 

Część z nich to subtelne i zabawne gry językowe. Myślami przewodnimi omówionego tomiku 

są: dobro, droga (wędrówka), pociąg. 

 

Słowa kluczowe: liryka, wiersz, poezja dla dzieci, podróż, pociąg 

 

OVER VIOLETTA MACHNICKA'S POEMS 

 

Abstract: The text is a discussion of Violetta Machnicka's debut book of poetry, containing 75 
poems, mostly addressed to both adults and children - due to the possibility of literal and met-
aphorical reading. Formally, the published works are part of the classics of Polish poetry with 
rhyme, rhythm and often a constant number of syllables. The poems are characterized by a great 
sense of humor, empathy towards other people, nature, the personification of animals, plants 
and everyday objects. Some of them are subtle and fun language games. The leitmotifs of the 
discussed volume are: good, road (trip), train. 
 
Keywords: lyrics, poems, children's poetry, travel, train 

 
 Otrzymałem w podarunku od Pani Profesor Violetty Machnickiej jej tomik poezji 

zatytułowany Napisać wiersz … z ufnością dziecka. Jestem bardzo wdzięczny Autorce 

za tę książkę i miły gest, jak również za wzruszającą dedykację1. Bardzo, bardzo dziękuję! 

 
1 „Szanowny i Miły Panie Ryszardzie – w podziękowaniu za każdą rozmowę i wspaniałe lekcje 
przyrody. Za wrażliwość – Violetta Machnicka”. 
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 Jak ta książka jest starannie wydana! – takie spostrzeżenie nasunęło mi się tuż 

po wyjęciu jej z koperty. Z pierwszej strony okładki uśmiechnął się do mnie dorodny 

słonecznik2, roślina o dużych rozmiarach, lecz niepozbawiona wdzięku, mająca moc 

pokonywania jesiennego pesymizmu swoim słoneczkopodobnym, ciepłym licem. 

Czwarta strona okładki i drewniany pociąg-zabawka3, wystrugany z brzozowego 

drewna jako ilustracja, skojarzyła mi się z podróżami, a te najczęściej oznaczają przy-

godę, odpoczynek, przyjemność… Okładkowe motywy graficzne zachęciły do szybkiej 

lektury wierszy, bez zbędnej zwłoki, choć z czytaniem poezji jest podobnie jak i z jej 

tworzeniem – musi być spokój i odpowiedni nastrój.  

 Jestem biologiem i ogrodnikiem, doktorem nauk rolniczych, i wydaje mi się, że 

dość dobrze znam przyrodę4, a ta przecież, ze względu na swój niezwykły wdzięk i urok, 

jest czystą poezją. Prawdopodobnie dlatego lubię czytać wiersze, choć nie znam się na 

ich rodzajach i gatunkach. Pamiętam jednak zawsze o tym, co napisał Konstanty Dam-

rot w wierszu Głosy przyrody:  

 
Otwartą księgą jest natura dla tego, co w niej czytać umie; 

Kazaniem – ptak, kwiat, las i chmura, dla tego, co ich głos rozumie. 

 

Skoro przyroda jest otwartą księgą, to może być również księgą z wierszami napisa-

nymi „z ufnością dziecka”. Tę ufność, zapisaną w tytule tomiku, odczytuję jako prostotę 

wypowiedzi, niepozbawiającą jednak głębi wyrazu ujętych w wierszu przekazów oraz 

jako szczerość i bezpośredniość – bo dzieci właśnie takie są. 

 
„Natchnienie spływa na poetę/kę niespodziewanie. Impuls wyzwalany określoną sytua-

cją, myślami, które w danej chwili pojawią się w głowie, otoczeniem, bądź przeżywanymi 

emocjami przeskakuje nagle i jak iskra rozpala twórczą wenę. Wystarczy mieć dużą 

wrażliwość i znaleźć się w określonym miejscu oraz czasie, aby doznać poetyckiego 

olśnienia. W pośpiechu szuka się wtedy choćby skrawka papieru, by kłębiące się myśli 

zdążyć zapisać w strofy.  Gdyby nie „tu” i „teraz”, może nie powstałby ten czy inny wiersz? 

Gdyby nie powstał teraz, to może nie powstałby już nigdy? Splot różnych okoliczności 

sprawia, że ktoś odnajduje swoje poetyckie powołanie i zaczyna pisać wiersze. Do ich 

pisania potrzebna jest odpowiednia pogoda, zarówno ta zewnętrzna, jak i wewnętrzna – 

pogoda ducha. Pogoda to może nawet za mało powiedziane. Potrzebny jest odpowiedni 

klimat! Wiersze nie powstają codziennie, czasami na natchnienie trzeba długo poczekać. 

 
2 Fotografię wykonał Krzysztof Machnicki w roku 2005 w Plichtowie (woj. łódzkie). 
3 Zdjęcie Autorki wykonane na zapleczu stacji kolejowej w Siedlcach w roku 2018. 
4 Urodziłem się nad Utratą, w miejscowości Kampinos, tam gdzie szumi odwieczna Puszcza,  
a z pobliskiej Żelazowej Woli wiatr przynosi muzykę Fryderyka Chopina i gdzie Jarosław Iw-
aszkiewicz umieścił akcję opowiadania Młyn nad Utratą (1936). Mając takie pochodzenie, 
trudno być obojętnym na przyrodę i nie kochać muzyki. Więc kocham i jedno, i drugie – i chro-
nię, jak tylko potrafię. 
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Trafnie to określił Ignacy Krasicki pisząc: ‘Alboż to przychodzą bajki na rozkaz? / Gdy ze-

chcą, się rodzą, / A kiedy nie chcą, / Wołaj, wrzeszcz jak czajka, nie przyjdzie bajka’. Tak 

właśnie jest z pisaniem wierszy. Pomysł pojawia się znienacka, niezapowiedziany, i w jed-

nej chwili opanowuje myśli twórczym pobudzeniem.”  

 

Tak napisałem przed paroma laty w krótkiej recenzji tomiku wierszy Justyny Koło-

dziejczuk Klucz moich marzeń [Kowalski 2016; Kowalski 2018]. Ten fragment recenzji 

można także odnieść do wierszy Violetty Machnickiej. Gdyby nie liczne podróże koleją, 

gdyby nie wizyta w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym, w końcu gdyby nie te rozstania 

związane z wyjazdami do pracy oraz te domowe i przydomowe zwierzęta – psy, koty  

i ptaki – nie byłoby tak wspaniałych wierszy, nie byłoby najprawdopodobniej tego to-

miku, a jeśli nawet ukazałby się, to daję głowę, że z zupełnie inną zawartością. Przeży-

wane sytuacje i prowadzone obserwacje oddziałują na emocje. Wiersze pisują tylko lu-

dzie wrażliwi, ponieważ wiersze są „kryształami przeżywanych emocji”. Wiersze dyk-

tuje serce. Najbardziej szczere są te, których nie zdąży oszlifować racjonalny umysł, 

dbający o rytm, rym, liczbę zgłosek, poprawność językową, zgodność z ustalonymi sza-

blonami. Tak właśnie postępują dzieci: szczerze, otwarcie, emocjonalnie … zazwyczaj 

nieracjonalnie.  

 Wszystkie utwory zamieszczone w tomiku bardzo mi się podobają – łącznie  

z trafnie dobranymi mottami („Dobrze widzi się tylko sercem” z Małego Księcia Anto-

ine’a de Saint-Exupéry’ego, „w drodze”), dedykacją otwartą na czytelnika („Książkę tę 

dedykuję każdemu, kto odnajdzie w niej cząstkę siebie”) i wyeksponowaniu roli słowa, 

porównanego do cierpliwego „ziarna zawieruszonego w kieszeni siewcy”, we właści-

wej chwili czarującego świat kwintesencją życia. 

 W subiektywnym odbiorze na niektóre teksty chciałbym zwrócić szczególną 

uwagę. Zastrzegam, że nie jest to „recenzja naukowa”, gdyż do napisania takowej nie 

mam kompetencji merytorycznych, wynikających z wykształcenia. Spisałem po prostu 

moje uwagi i osobiste odczucia, czytając w zaciszu domowym wiersze zamieszczone  

w podarowanym mi tomiku.  

 Oto krótkie omówienie mniej więcej połowy utworów spośród 75 zamieszczo-

nych w książce: 

 

 Forma i treść. Wiersz inicjujący publikację ujawnia tajemnicę tworzenia poezji  

i jednocześnie ukazuje Autorkę w stanie twórczego podniecenia, z kłębiącymi się w głowie 

myślami i zmaganiami formy z treścią. Jest on dramatyczny w swym wyrazie, ponieważ 

plastycznie niemal obrazuje, w jaki sposób mocują się i przepychają forma z treścią, zanim 

zapanuje między nimi pokój i zostaną „pogodzone wygładzeniem pióra”. Pięknie napi-

sane! 

 Wizyta muchy. W pierwszym odruchu miałem skojarzenia z wierszem Jana 

Brzechwy Pali się, a to dlatego, że jest w nim taki fragment:   
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Leciała mucha z Łodzi do Zgierza, 

Po drodze patrzy strażacka wieża.  

 

To przecież rodzinne strony Autorki tomiku – urodzonej w Zgierzu. Drugie skojarzenie 

dotyczy tekstu piosenki dla dzieci Mucha w mucholocie5:  

 
Siedzi mucha w mucholocie, do Krakowa sobie leci.  

Chce odwiedzić wujka, ciotki, brata z żoną i ich dzieci.  

 

Taki sam zamiar miała przecież mucha opisana w tym wierszu. Znam te nastroje na 

bieżąco, gdyż wiele wierszy i piosenek dla dzieci odświeżyłem sobie w pamięci czytając 

i śpiewając z czteroletnim wnuczkiem Bartusiem.  

 Letni deszczyk. Skupiłem się na tym wierszu z racji przyrodniczych zaintereso-

wań i ogrodniczego hobby. Wiem, co to susza na polu, w ogrodzie i w całej przyrodzie. 

Często z nadzieją i utęsknieniem wypatruję „letniego deszczyku”, wertuję prognozy po-

gody, gdy się spóźnia, gdyż „ożywia świat ten cały.” 

 Wędrówka słoneczka. Dostrzegam tu zachwyt nad przyrodą i jej pięknem.  

W wierszyku widać jak na dłoni dużą wrażliwość Autorki. Przyrodnicze serce podpo-

wiedziało jej, aby zastosować zdrobnienia – tak typowe dla dzieci (nawiązanie do ty-

tułu). To sprawiło, że wiersz jest lekki jak motyl, delikatny, miękki, wręcz aksamitny.  

 Palma u fryzjera. Nie mogę domyślić się, z jakiej inspiracji powstał finezyjny 

opis, ale jest zabawny, przyjemny, wesoły. Gdybym przygotowywał seler razem z in-

nymi warzywami do niedzielnego rosołu, patrząc na palmę stojącą w kącie pokoju (np. 

z rodzaju Waszyngtonia, gdyż ma wiele zwisających włosków), też może taki temat 

przyszedłby mi do głowy? 

 Krasnoludek w parowozie. Sympatyczna rymowanka, przyjemna dla starszych, 

radująca dzieci. Po przeczytaniu tego wiersza zerknąłem na czwartą stronę okładki  

i rozczarowałem się – nie ma tam w parowozie krasnoludka! Szybko zorientowałem 

się jednak, że wszystko jest w porządku, ponieważ krasnoludek  

 
Wreszcie zasnął utrudzony, 

Jak parowóz chrapał. 

 

Wierszyk ten na pewno będę czytał mojemu wnukowi. 

 Misie w kąpieli. Przesympatyczny wiersz, nie tylko dla dzieci, z prozdrowotnym 

i higienicznym przesłaniem zapisanym w ostatniej strofie:  

 

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc – 30.12.2021. 
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Żadna część misiowa 

Nie uniknie mycia.  

Kąpiel rześka, zdrowa   

Doda misiom życia. 

 

To urocza poetycka kontynuacja Listu do wszystkich dzieci w pewnej bardzo ważnej 

sprawie Juliana Tuwima, zaczynającego się strofą:  

 
Drogie dzieci! W tym liściku 

O jedno was proszę:  

Żebyście się co dzień myły,  

bo brudnych nie znoszę. 

 

Warto też przypomnieć, że bez pluszowych zabawek większość dzieci nie potrafi za-

snąć. Aktor Mieczysław Czechowicz, rozpoczynający telewizyjną dobranockę Miś Usza-

tek6, śpiewał:  

 
Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci.  

Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. 

 

 Jajko. Kto inny potrafi tak pięknie napisać o jajku, zwracając uwagę na jego ide-

alne wymiary, kształt, wielkość i jednocześnie jego biologiczny sens?7 Gdyby kury czy-

tać umiały, to już po pierwszym stwierdzeniu „Doskonała twórczość kurza” poczułyby 

się docenione i dowartościowane. Warto pomyśleć o idealnej geometrii jajka i jajku bę-

dącym symbolem odradzającego się życia w rozmaitych kulturach8, gdy wyjmujemy je 

z lodówki, aby przyrządzić jajecznicę na śniadanie lub ugotować na miękko. To jest mój 

apel o upodmiotowienie jajka!9 

 Malinówki z Milanówka. Wiersz ten rozszerzył znacznie moje horyzonty my-

ślowe. Dlaczego? Do tej pory zachwycałem się truskawkami z Milanówka na talerzy-

kach Rosenthala, gdy słuchałem piosenki do słów Wojciecha Młynarskiego (Truskawki 

 
6 Twórcą postaci Misia Uszatka był poeta i tłumacz Czesław Janczarski (1911-1971), pomysło-
dawca dwutygodnika dla najmłodszych „Miś” (1957). Opublikował m. in. Przygody i wędrówki 
Misia Uszatka (1960), Nowi przyjaciele Misia Uszatka (1963), Gromadka Misia Uszatka (1964), 
Bajki Misia Uszatka (1967). Plastyczny kształt „misia z klapniętym uszkiem” wymyślił Zbi-
gniew Rychlicki (1922-1989). 

7 Jan Brzechwa w wierszu Jajko pisał o jajku przekornym i bezczelnym – mądrzejszym od kury. 
8 W chrześcijaństwie jajko łączone jest ze zmartwychwstaniem Chrystusa i zwycięstwem życia 
nad śmiercią. 

9 Istotny jest także przypis dołączony przez Autorkę do wiersza, polecający świetny film doku-
mentalny o jajku jako „najdoskonalszej rzeczy we wszechświecie” – Jajko: cud natury (ang. 
Attenborough’s Wander of Eggs, reż. BethJones, Mike Birkhead, Wielka Brytania 2018). 
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w Milanówku), śpiewanej przez Agnieszkę Kotulankę, Hannę Banaszak, Joannę Trze-

piecińską lub inne wykonawczynie. A tu proszę – Malinówki z Milanówka! Przyznam, 

że bardziej pasuje mi ów tekst do grójecko-wareckiej rzeczywistości, w której nie wia-

domo gdzie się sady zaczynają, a gdzie kończą. To prawie jak w Stepach akermańskich 

Adama Mickiewicza, z tą jednak różnicą, że tam chodziło o ocean traw i stepowych ziół, 

a tu o ocean sadów. Nawet by to pasowało do ewentualnie lekko zmodyfikowanej wer-

sji ostatniej strofy:  

 
A gdy grójecczankę/warecczankę 

Kto o rękę prosi,  

To dziewczę w posagu  

Skrzynię jabłek wnosi.  

 

Wiersz ten przywołał mi dodatkowo miłe wspomnienia z dzieciństwa. W przydomo-

wym ogrodzie, w rodzinnej miejscowości Kampinos, rosła jabłoń malinówka, obok 

koszteli, antonówki, szarej renety i glogierówki, rodząc regularnie dorodne owoce (nie-

stety, bywało że co dwa lata – skłonność tej odmiany do przemiennego owocowania, 

szczególnie w suche lata). Do dziś pamiętam niepowtarzalny smak malinówek! Dzię-

kuję za przypomnienie malinówki10.  

 Imiona. Jestem szczególnie wdzięczny za „analizę literową” imienia Sławek. Ta-

kie imię wybraliśmy z żoną dla naszego syna. Sławomir to ten, który sławi pokój (mir) 

i sam jest bardzo pokojowo usposobiony. Na przykładzie naszego syna sprawdziło się 

słowiańskie imię życzące, z czego jesteśmy dumni. A z wnuczkiem będziemy wykorzy-

stywali ten wiersz do nauki liter. Nadchodzi już ten czas.  

   Uśmiech. Zasilenie. Czym jest dla mnie uśmiech? Pochodną dobra, radości i op-

tymizmu, wypełniających serca niektórych osób (na pewno nie wszystkich!). Wypły-

wają one, razem z krwią tłoczoną przez serce, do krwioobiegu rozjaśniając twarz i roz-

kwitając uśmiechem. Optymiści często się uśmiechają – w przeciwieństwie do pesymi-

stów. Z twarzy ludzi dobrych radość i uśmiech praktycznie nigdy nie znikają. 

 Parafraza urodzinowa. Życzenie11. Jakże ważne jest to stwierdzenie: „Czuj się 

kochanym – miej zdolność kochania.” Często powtarzam: „Nie mów, że kochasz. Ko-

chaj!” 

 Polowanie na pana. Trafnie opisana jest w tym wierszu kocia natura – zwierza 

z charakterem, upartego indywidualisty. Myślę, że Autorka wiersza jest znakomitym 

psychologiem zwierząt i etologiem, co daje się wyczuć czytając ten wiersz i następne, 

w których bohaterami są między innymi koty: Bonifacy, Juliusz, Julcia.  

 
10 Smak owoców z sadu dawnych lat przypomniał z nostalgią Jarosław Iwaszkiewicz w tomie 

Sny. Ogrody. Sérénité (1974) – w środkowym tekście Ogrody (przypis: Antoni Czyż). 
11 Utwór parafrazuje topos życia-wędrówki, a jego pierwszy wers to cytat pierwszych słów Pie-

kła z Boskiej komedii Dantego. 
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 Psy, którym poświęcone są wiersze od 30 do 33 także są przez Autorkę bardzo 

lubiane, a wiedza kynologiczna nie jest Jej obca. Wyczytałem to bezpośrednio w wier-

szach, jak i między wierszami.  

 Twórczość ornitologiczna jest w tym tomiku bogata i śliczna! Tak emocjonalnie 

o ptakach może pisać tylko człowiek, która kocha i szanuje przyrodę oraz przejmuje 

się losem skrzydlatych istot, dzieląc się z nimi nawet okruszkiem, by ptaszek śpiewał 

pięknie z pełnym brzuszkiem.   

 Zawalidroga. Przejmujący wiersz napisany z sozologiczną troską o przydrożne 

drzewa i aleje drzew, znikające z krajobrazu z nijakich powodów. Skromne w swej na-

turze, trute spalinami, utożsamiane niesłusznie z mordercami drogowych piratów. Ra-

cję mają drzewa, że odchodząc z ziemi zabierają własny cień, którego wielu ludziom,  

a wśród nich także bezdusznym drwalom, tak bardzo brakuje, gdy skwar leje się z nieba 

w letnie, upalne dni. Wyciąłeś, to się smaż! Tak mogłoby pomyśleć drzewo, gdyby myśleć 

umiało, ale przecież drzewa nie są mściwe. Od wielu lat staram się głosić, jak ważne są 

drzewa: w lasach, przy drogach, wśród pól, jako zadrzewienia śródpolne. Jak bardzo 

ważne są drzewa na cmentarzach, skąd także w błyskawicznym tempie znikają, a prze-

cież tak wiele było ich w boskim Edenie12 – ponadto są symbolem życia na terenie po-

wszechnie kojarzonym ze śmiercią. Przed laty napisałem krótką rymowankę: „A gdy 

już dojdę do celu, połóżcie mnie pod drzewem. Chcę w jego liściach wysoko mieć oczy, 

by dalej zachwycać się Ziemią i Niebem”. Kilka razy pisałem już o szerzącej się dendro-

fobii, lecz temat jest w dalszym ciągu aktualny. Dziękuję za to poetyckie upomnienie 

się o los drzew13. O drzewach rosnących w miastach wiedeński architekt Frieden-

sreiich Hundertwasser pisał, że są „dendromieszczanami” płacącymi podatki w tleno-

wej walucie. I miał całkowitą rację. Przeskakując do wiersza Odrodzenie trzeba zau-

ważyć, że drzewa-mocarze odradzające się wiosną, wystrojone w „zielone suknie i kon-

tusze”, „Wlewają soki optymizmu w pozimowe dusze.” „Jakże was nie podziwiać, do-

stojni mocarze, / Skoro w was tyle życia, urody i siły?” – co za zbieżność ze słynnym 

wierszem Wysokie drzewa Leopolda Staffa, który w zachwycie nad drzewami wyznał: 

„O, cóż jest piękniejszego nad wysokie drzewa”14.  

 
12 „A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Jahwe Bóg umieścił tam człowieka, którego ule-
pił. Na rozkaz Boga Jahwe wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc 
rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła” (Księga Ro-
dzaju 2, 8-9). Eden to nazwa odpowiadająca mezopotamskiej nazwie edin – ‘równina, step’. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że w cytowanym fragmencie Księgi Rodzaju szczególnie ważne 
są dwa drzewa – „drzewo życia” oraz „drzewo poznania dobra i zła” oraz że żadne z nich nie 
zostało nazwane… jabłonią. 

13 Tematem jednego z autorskich wykładów prof. Violetty Machnickiej jest wycinka drzew w 
literaturze polskiej: „Las padł…”. O mordowaniu drzew w „Placówce” Bolesława Prusa i „Chło-
pach” Władysława Reymonta (Barbara Stelingowska: Posłowie do Napisać wiersz…, s. 160). 

14 Wielbicielem drzew był znakomity polski botanik prof. Władysław Szafer (1886-1970) – por. 
jego tom Z teki przyrodnika. Warszawa 1967, gdzie Autor sam to ujawnia (przypis: Antoni Czyż). 
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 Herbaciany skarb. Mała różyczka, porzucona, zagubiona, niezauważona, a może 

niechciana, a jednak podniesiona i umieszczona w życiodajnej wodzie, reanimowana 

przynajmniej na chwilę. Czy można lepiej wyrazić troskę o przyrodę i jej piękno? 

 W Ogrodzie Marzeń. Łódzki Ogród Botaniczny. To wiersz inspirowany wizytą 

w szczególnym miejscu. Natchnienie przyszło zapewne w czasie spaceru ścieżkami bo-

tanicznego ogrodu, miejsca kipiącego różnorodnością roślin, barw, kształtów, utka-

nych w przecudną architekturę, emitującą zapachy, pachnącą świeżością. Dzięki flory-

stycznemu bogactwu zgromadzonemu na niewielkim skrawku ogród jawi się jako bo-

ski Eden. Ogrodowa pasja Autorki uwidacznia się też w wierszu W moich ogrodach.  

 Do krokusa. Niektóre krokusy mają fiołkowy kolor, a polski fiołek jest odpowied-

nikiem łacińskiego viola. Wiersz ten mógłby mieć też inny tytuł, np. Do fiołka lub innego 

gatunku wiosennych roślin ozdobnych, wyróżniających się fioletowymi płatkami kwia-

tów. Finezyjny i sympatyczny wierszyk. 

 W tajemnicy. W tajemnicy powiem, że wiersz jest piękny i brzmi tajemniczo! 

Skłania do myślenia… 

 Chleb powszedni. Lubię chleb i potrafię go z powodzeniem wypiekać, dlatego 

chlebowy wiersz sprawił mi radość. We współczesnych czasach ludzie nie szanują 

chleba, wyrzucając go na śmietnik. Autorka pisze o chlebie jak o czymś/kimś wyjątko-

wym, nadając mu podmiotowość, personifikując go z zastosowaniem wielkiej litery tak, 

jakby miała na myśli bliską sercu osobę. W podobnym tonie pisał dawno temu o chlebie 

Cyprian Kamil Norwid w wierszu Moja piosenka [II]: 

 
          Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

          Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

          Dla  d a r ó w  Nieba… 

                                                 Tęskno mi, Panie… 

 

Jakże często bliskiego człowieka potrzebujemy niczym chleba powszedniego, bez któ-

rego „świat obumiera”! 

 Porządki chmury. Czytając ten wiersz miałem wrażenie, jakbym oglądał brytyj-

ski serial animowany dla dzieci Stacyjkowo. Film opowiada o gadających lokomoty-

wach i ich zabawnych przygodach. Jedna ze scen w tym serialu mogła przecież dotyczyć 

sytuacji opisanej w wierszu:  

 
Reflektory pełne strachu  

Wybałuszył, kiedy słucha  

Biedny pociąg, co go czeka.  

Gwizdnął, sapnął, spiął się w sobie  

I do Siedlec już ucieka! 
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Pociągom i sytuacjom w nich przeżywanych przez Autorkę poświęconych jest kilka 

wierszy. I ta czwarta strona okładki. Dostrzegam duży sentyment Autorki do kolei że-

laznych. Ba, kolej to przecież jedno z bogatych źródeł poetyckiej inspiracji. Julian Tu-

wim też pięknie opisał kolejową rzeczywistość w Lokomotywie: „Buch - jak gorąco! / 

Uch - jak gorąco! / Puff - jak gorąco! / Uff - jak gorąco!” 

 Powroty. Widać w tym wierszu rozdwojenie Autorki, starającej się godzić wiel-

kie przywiązanie do rodzinnego domu i jego mieszkańców (osoby i zwierzęta) z pracą 

(naukową, dydaktyczną,  społeczną) wykonywaną w miejscu (miejscach) oddalonych 

o wiele kolejowych stacji. Wyjazdy i przyjazdy, rozstania i powitania. Choć pewnie do-

kuczało nieraz Jej zmęczenie, deklaruje, że jest „Na wyjazd znów gotowa …”. Dosłownie 

i w przenośni. To wielkie poświęcenie, odpowiedzialność, ale i niewysychające nigdy 

źródło twórczej inspiracji. 

 

 Docenić należy również niezwykle istotne dla zrozumienia wierszy Posłowie  

(s. 157-162), które przygotowała dr Barbara Stelingowska15. Tekst jest rzeczowy, na-

pisany profesjonalnie i z dużą wrażliwością, wyodrębnia i uzasadnia logicznie podsta-

wowe założenia przyświecające Poetce:  

 
 Motywem przewodnim niniejszej antologii jest droga – wędrówka, podróż, przemiesz-

czanie się w przestrzeni i czasie – mniej cel owej drogi. […] 

 W ramach rozważania egzystencjalnej drogi zjawiskiem niewątpliwie znaczącym dla 

Autorki jest pociąg. […] 

 Najważniejszym przesłaniem prezentowanej publikacji jest dobro, pozytywne nasta-

wienie do życia – mimo wszystko. 

 

 Szanowna Pani Profesor! Przeczytałem tomik „od deski do deski”, jak to się kie-

dyś mówiło. Dziś może już nie wypada tak mówić, gdyż książek w deski się nie oprawia. 

Kiedyś tak przecież było. Wiersze ogromnie przypadły mi do gustu. Powiem więcej, 

podobały się także mojej żonie, Joli. Debiut poetycki jest w mojej ocenie bardzo udany 

i będę niecierpliwie czekał na kolejne tomy. Posługując się zwrotami użytymi przez 

Panią w wierszu Forma i treść proszę, aby zechciała Pani dalej rozbiegane myśli wtła-

czać w odpowiednie słowa. Niech układają się w strofy radujące czytelników, a Pani 

pióro niechaj dalej wygładza i godzi zwaśnioną z formą treść. 

 

 

 
15 Dr Barbara Stelingowska – polonistka, literaturoznawca, nauczyciel akademicki. Swe zainte-
resowania skupia wokół literatury polskiej i światowej przełomu XIX i XX wieku. W badaniach 
podejmuje m. in. tematy inności, tożsamości, kobiecości/męskości; interesuje się również ob-
szarem epistolograficznym i biograficznym („Ogród”. Interdyscyplinarny półrocznik humani-
styczny, 2018-2019, nr 1-2, s. 646). 
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ANEKS 

 

Wiersze Violetty Machnickiej 

 

 
1. Forma i treść 

 

Napisać wiersz – tak tylko się powie… 

Okiełznać myśli rozbiegane w głowie. 

Myśli te w słowa odpowiednie wtłoczyć, 

Żadnej nie zgubić, żadnej nie przeoczyć. 

 

Wiersz napisany – jak mustang w uprzęży. 

Jeszcze się miota, wyrywa i pręży. 

Przekorna forma z treścią się mocuje, 

Podsuwa słowa, których treść nie czuje. 

 

Aż wreszcie padłe i skonane obie 

Życzliwym okiem zerkają ku sobie. 

I nie istotne, czy ważniejsza która, 

Gdy pogodzone wygładzeniem pióra. 

 

 

2. Jajko 

 

Doskonała twórczość kurza:  

Wdzięczna, kształtna, nie za duża. 

Tu wypukła, tam zwężona, 

Idealnie ułożona. 

Cierpliwości i gdakania 

Cenny owoc do siadania 

I czekania na pisklęcie, 

Które będąc niemowlęciem 

Już zwiastuje przyszłość kurzą: 

Wdzięczną, kształtną, nie za dużą. 

Tu wypukłą, tam zwężoną, 

Idealnie ułożoną… 
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3. Polowanie na pana 
Ogłoszenie                               

 

Kot ozdobny, wielorasowy, 

Czarno na białym: niedochodowy. 

Charakter trudny, rozkapryszony. 

W genach i przodkach nieułożony.  

Leń ponad lenie i mistrz od spania 

Zatrudni pana – do posiadania. 

 

 

4. Wieści z klatki 

 

Opowiadał ptak ptakowi 

Nowiny ze świata: 

Ile much dziś przefrunęło 

I jak która lata. 

 

Jaki pająk w ciemnym kącie 

Na wrzecionie przędzie, 

Że popada po południu,  

Pogody nie będzie. 

 

Plótł mądrości mały ptaszek, 

Ptasim móżdżkiem zwodził, 

Chociaż w całym ptasim życiu 

Z klatki nie wychodził. 

 

 

5. Na rozdrożu 

 

Coraz częściej nie wiem, w którą stronę jadę 

I gdzie jest faktyczny cel mojej podróży. 

To wyjeżdżam, to wracam, budzę się i kładę, 

Za to jazda dla jazdy wcale się nie dłuży. 

 

Nie ma sensów niezmiennych w doczesnej wędrówce, 

Wszystko w ciągłym ruchu, wciąż droga się zmienia. 

Życie jest jak Kosmos pokazany mrówce, 

Aby trwała w ułudzie przez moment istnienia. 
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KOLEKCJA RODZINNA MAKAROWSKICH 
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Asbtrakt: Historię miejsc i ludzi można poznać poprzez korespondencję i pamiętniki. Jan Ma-

karowski opisał życie rodzinne na tle miasta Siedlce i niektórych wydarzeń narodowych. Ro-

dzinny zbiór uzupełniają fotografie, albumy, pamiętniki jego siostry oraz pamiętnik wojskowy 

jego szwagra Mieczysława Dymitra Iwaniuka. Zebrane materiały ukazują codzienne, rodzinne 

życie miasteczka we wschodniej Polsce oraz duchowe przeżycia niezwykłego człowieka, który 

żył w wieku XX. 

 

Słowa kluczowe: Jan Makarowski, język, XX wiek, Siedlce, zbiory rodzine, dziennik duchowy 

 

THE MAKAROWSKI FAMILY COLLECTION 

AS A REFLECTION OF LIFE IN SIEDLCE IN THE 20TH CENTURY 

AND THEIR LINGUISTIC DIVERSITIES 

 

Abstract: The history of places and people can be explored through correspondence and per-

sonal diaries. Jan Makarowski described family life against the background of the town of 

Siedlce and some national events. These family collection is supplemented by photographs, al-

bums, his sister's women's diaries and the military diary of Mieczysław Dymitr Iwaniuk, his 

brother-in-law. The collected materials show the everyday, family life of a small town in the east 

part of Poland and the spiritual experiences of an extraordinary man, who lived in the 20th 

century. 

 

Keywords: Jan Makarowski, language, 20th century, Siedlce,  family collection, spiritual diary. 

 

 

Historię miejsc i ludzi można poznawać przez korespondencje, pamiętniki i oso-

biste dzienniki. Jan Makarowski z Siedlec mimo pochodzenia robotniczego był osobą in-

teligentną, pełną pasji do odkrywania archiwalnych dziejów rodzinnych. Ukończył li-

ceum ogólnokształcące dla dorosłych. 

Jan Makarowski urodził się w Woźnikach koło Łosic (23.08.1926 – 01.1991), 

ochrzczony w Niemojkach. Przybył z rodzicami do Siedlec w listopadzie 1929 roku. Jako 
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szesnastoletni chłopak pracował na kolei na żwirowni. W 24.06.1950 ożenił się z Cze-

sławą Makarowską z domu Knecht. Pracował z Zakładach Spirytusowych Polmos, póź-

niej jako palacz w szkole w Strzale, gdzie edukował dzieci szkolne, które do niego przy-

chodziły. Kochał swoje wnuki. 

Jan Makarowski pisał pamiętnik życiowy, dziennik duchowy oraz modlitewne 

zapiski i pieśni religijne. Opisywał życie rodzinne na tle miasta Siedlce i niektórych wy-

darzeń krajowych. To one stanowią trzon kolekcji zbiorów rodzinnych Makarowskich, 

znajdujących się w moim posiadaniu. Uzupełnieniem mogą być zdjęcia, albumy, pa-

miętniki kobiece siostry oraz dziennik wojskowy Mieczysława Dymitra Iwaniuka, jego 

szwagra.  

 

 
 

Szczegółowe ujęcie zbiorów rodzinnych: 

A) Album komunijny w układzie poziomym wydanym przez Spółdzielnię Introli-

gatorów z Poznania o wymiarach 31 cm na 21,5 cm jest w twardej oprawie kre-

mowej z grafiką hostii i winogrona koło kielicha. Zawiera napis IHS oraz Pierw-

sza pamiątka komunii św. W albumie jest 18 kart z różnorodnymi zdjęciami 

Jana Makarowskiego: z wieku chłopięcego, młodzieńczego, średniego i star-

szego. Zbiór zawiera też fotografie wojskowe, zdjęcia rodzinne, ślubne z prze-

łomu XIX i XX wieku. Album ma też zdjęcia dzieci Jana i Czesławy Makarow-

skich z lat 60-tych, ujęcia szkolne, grupowe z wycieczek. Stan albumu jest do-

bry.  

 Znajduje się w nim luźna karta obrazka komunijnego o wymiarach 28 cm na 

19 cm z 05.06.1936 r. Przedstawia kolorowy rysunek Pana Jezusa podającego 

klęczącemu chłopcu i dziewczynce hostię i kielich. 
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B) `Pamiętnik Jana Makarowskiego jest właściwie dziennikiem. Zawiera daty i opis 

zdarzeń od 1926 roku do 03.10.1990 roku. Ma formę zeszytu klejonego, zszy-

wanego o wymiarach 25 cm na 17 cm. Zawiera 78 kartek, czyli 156 stron ręko-

pisu. Na pierwszej stronie widnieje tytuł 1926 r. Wspomnienia moje z młodych 

lat. Makarowski Jan. Siedlce 10.VII 1978 r.  

Jest to niezwykła opowieść Jana – mojego dziadka, w której wydarzenia ro-

dzinne przeplatają się z przemyśleniami, duchowymi przeżyciami autora oraz 

faktami historycznymi- głównie z życia Siedlec. Stan pozycji jest dobry. 

C) Pamiętnik duchowy 1941 Jana Makarowskiego, w formie większego zeszytu 29, 

5 cm na 21 cm, zawiera modlitwy, rozmowy z Bogiem, przeżycia duchowe Jana 

Makarowskiego na przestrzeni lat jego życia. Składa się z 109 stron oraz dwóch 

luźnych kart z dodanymi wydarzeniami pominiętymi przez autora w tekście 

głównym. Stan dziennika jest dobry. 

D) Kronika rodzinna w formie zeszytu 30cm na 21 cm zawiera 32 zapisane kartki. 

Jan Makarowski zatytułował ją: Pamiętnik rodziny Makarowskich. Wspomnienia 

ludzi z dawnych lat, którzy żyli od 17 wieku do czasów obecnych. Obok widnieje 

data Siedlce 15 IX 1966. Jest to niezwykle cenna pozycja rodzinna, gdyż poszu-

kiwania archiwalne Jana sprawiły, że w swych poszukiwaniach odkrył infor-

macje o przodkach, którzy żyli w połowie XVII wieku. Mieczysław Makarowski 

urodził się w 1649 roku (zmarł w 1717), a jego żona Michalina Makarowska  

z domu Zawadzka w 1650 roku (zmarła przeżywszy 64 lata). W kronice dzieje 

rodzinne przeplatają się z wydarzeniami w kraju, na przykład możemy znaleźć 

odwołanie do ślubów króla Jana Kazimierza, czy zwycięskiej bitwy Jana Sobie-

skiego nad Turkami. Rękopis zawiera oprócz opisu członków rodziny również 

krótkie dzieje Siedlec, czy zdobycze cywilizacyjne, które zmieniały życie miesz-

kańców (na przykład elektryfikacja kolei). 

E)  
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F) Trzy pamiętniki: 

a) Pamiętnik ciemnozielony w twardej oprawie z wypukłym samochodzikiem 

o wymiarach 17 cm na 10 cm należący do Heli (prawdopodobnie Heleny 

Cholewkówny) z wpisami jej znajomych z lat 1934-1936. Część kilkuzda-

niowych sentencji ma ozdobne pismo oraz rysunki na przykład: pary pod 

drzewem, kwiatów, czy szkic ołówkiem grających owadów. Pamiętnik liczy 

27 kartek, z czego zapisanych jest 23 strony. 

b) Pamiętnik z szarą twardą okładką, z wypukłym popiersiem kobiety o wy-

miarach 15 cm na 9 cm. W środku, na okładce jest własnoręczna dedykacja: 

Miłej solenizantce Marysi poświęca Hela Cholewkówna, Siedlce 16 VII 1935 r. 

Część wpisów ma piękną kaligrafię lub rysunki. 

c) Pamiętnik granatowy z wklęsłym rysunkiem bażanta na drzewie o wymia-

rach 17 cm na 11 cm. Należał on Marii Archimiuk. Wpisy pochodzą z lat 

dziecięcych. Zawiera 58 stron, z czego 46 jest zapisanych. Można zobaczyć 

tu wiele rysunków krajobrazów, dzieci, kwiatów, a nawet statku. Autorami 

poszczególnych stron są najczęściej dzieci, choć sentencje wpisali i dorośli, 

na przykład nauczycielka. 

G) Dokumenty, akty urodzenia i zgonu niektórych członków rodziny, legitymacje, 

przepustki, świadectwa szkolne, zdjęcia rodzinne i wojskowe głównie Mieczy-

sława Dymitra Iwaniuka (szwagra Jana Makarowskiego). 

H) Dziennik wojskowy Mieczysława Dymitra Iwaniuka w formie małego notat-

nika. Zawiera wydarzenia z życia żołnierza podczas wojny. 

I) Dzienne modlitwy Jana Makarowskiego na podstawie analizy Pisma Świętego 

z datami od 15 IV 1955 do 01 XII 1970 roku. Odwrócony zeszyt stanowi konty-

nuację pamiętnika duchowego od 27.07.1955. Rozpoczyna się nagłówkiem: 

Chrzest duchowy (wylewy) do 31 VII 1979.  

J) Modlitewnik Jana Makarowskiego ma format zeszytu 30 cm na 21 cm i zawiera 

datę 1972. Jest to zbiór modlitw, drogi krzyżowe, hymny na cześć Boga i frag-

menty przepisywane z Pisma Świętego. 

 

Powyższe elementy kolekcji rodzinnej stanowią spójną całość obrazu życia sie-

dleckiej rodziny z małego miasteczka na wschodzie Polski oraz duchowych przeżyć 

niezwykłego, choć prostego człowieka Jana Makarowskiego. 

 

Na podstawie wybranych pamiątek rodziny Makarowskich powstała obszerna 

prezentacja w ramach programu Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów. Została 

ona przygotowana przez Archiwum Państwowe w Siedlcach przy współpracy z Moniką 

Olędzką, wnuczką Jana Makarowskiego, pracownikiem IJiL Uniwersytetu Przyrodni-

czo-Humanistycznego w Siedlcach. 
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Dane kontaktowe / Contact details 

 

Monika Olędzka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 

E-mail: monika.oledzka@uph.edu.pl 
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„CISZA JEST G Ł O S Ó W-Z B I E R A N I E M” 
OSTATNIA DROGA PROFESOR JANINY GARDZIŃSKIEJ (1944-2022) 

 

 

Violetta Machnicka 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe 

e-mail: viola.machnicka@wp.pl 

 

 
Abstrakt: Tekst stanowi osobiste wspomnienie uczestniczki pogrzebu profesor Janiny Gardziń-

skiej, która zmarła 16 września 2022 roku. Pogrzeb odbył się w Siedlcach 21 września. Istot-

nymi komentarzami są cytaty (proza i poezja) z klasycznej literatury polskiej. Jest też zapowie-

dzią tomu Portret Wielkiej Damy. Wspomnienia o Profesor Janinie Gardzińskiej (1944-2022). 

 

Słowa kluczowe: Janina Krystyna Gardzińska, Marian Gardziński, Michał Gardziński, Joanna 

Gardzińska, Karolina Gardzińska, Siedlce, Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny w Siedlcach, Cmentarz Janowski w Siedlcach, nekrolog, pogrzeb 

 
THE LAST WAY PROFESSOR JANINA GARDZIŃSKA'S (1944-2022) 

 

Abstract: The text is a personal recollection of a participant in the funeral of Professor Janina 

Gardzińska, who died on September 16, 2022. The funeral took place in Siedlce on September 

21. Quotations (prose and poetry) from classic Polish literature are significant commentaries. 

The text also heralds the volume Portrait of a Great Lady. Memories of Professor Janina Gar-

dzińska (1944-2022). 

 

Keywords: Janina Krystyna Gardzińska, Marian Gardziński, Michał Gardziński, Joanna Gar-

dzińska, Karolina Gardzińska, Siedlce, Cathedral of the Immaculate Conception of the Blessed 

Virgin Mary in Siedlce, Janowski Cemetery in Siedlce, obituary, funeral 

 

 
Całe życie nasze jest walką, która kończy się dopiero tam, 

 gdzie majstrowie obok czeladzi, kupcy obok subiektów,  

dłużnicy obok wierzycieli – leżą cicho i o nic się już nie spierają. 

[Prus 1955, t. IV: 253] 

 

Z nekrologu przygotowanego przez Zakład Pogrzebowy „Anima” w Siedl-

cach, zamieszczonego między innymi na kolumnie ogłoszeniowej tuż przy siedleckiej 

katedrze, wynikało że „16 września 2022 roku, opatrzona św. Sakramentami, zmarła 
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przeżywszy 78 lat Nasza kochana Mama, Siostra i Babcia, śp. Janina Gardzińska1”. Zgod-

nie z zapowiedzią Msza św. Żałobna za spokój duszy Janki została odprawiona w Kate-

drze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach we środę, 21 wrze-

śnia 2022 roku o godzinie 13.00, po czym nastąpiło złożenie doczesnych szczątków 

Zmarłej do rodzinnego grobowca na Cmentarzu Janowskim – informowali o tym po-

grążeni w smutku i żałobie członkowie rodziny – Syn, Synowa, Siostra i Brat z Rodzi-

nami, Wnuczka oraz pozostała Rodzina. 

 

 
1.Fot. Michał Gardziński 

Prof. Janina Gardzińska stoi na kopcu Henryka Sienkiewicza przy rzeźbie zaprojektowanej  

przez Mariana Gardzińskiego. Pomnik znajduje się w pobliżu Woli Okrzejskiej, gdzie funkcjonuje 

Muzeum Henryka Sienkiewicza - tu urodził się (5 maja 1846) i spędził wczesne dzieciństwo  

przyszły autor Trylogii. 

 

Janka odeszła w piątek, 16 września o godzinie 17.55 w Mazowieckim Szpitalu 

Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach przy ulicy księcia Józefa Poniatow-

skiego 26. O śmierci Janeczki dowiedziałam się tego samego dnia późnym wieczorem. 

W sobotę wiadomość krążyła pocztą pantoflową, w niedzielę pojawiła się w internecie 

fotografia nekrologu. Po południu w poniedziałek informacje można było już przeczy-

tać na stronach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

 

W niedzielę uświadomiłam sobie, że Janeczka przyśniła mi się po raz pierwszy 

w życiu – w nocy ze środy na czwartek, z 14 na 15 września, o czym pisałam na bieżąco 

 
1 Janina Krystyna Gardzińska (z domu Kołdra) urodziła się 3 lutego 1944 r. w Mogielnicy – nie-
wielkim mieście na południowym Mazowszu, gdzie spędziła dzieciństwo i wczesną młodość. 
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do Krysi Wojtczuk. W moim śnie wyglądała prześlicznie i naturalnie – roześmiana, ra-

dosna, dowcipna, zdrowa, pełna wigoru, zadbana – jak przed laty. 

 

Profesor Janinę Gardzińską – wspaniałą, charyzmatyczną, inteligentną kobietę 

z ogromnym poczuciem humoru i dystansem do innych oraz siebie, polonistkę, autorkę 

i współredaktorkę kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, pro-

motora ponad 150 prac magisterskich z filologii polskiej i pedagogiki, poznałam na po-

czątku 2001 roku, gdy ówczesny dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Podla-

skiej oraz wieloletni prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, profesor Piotr Ma-

tusak (1941-2020), zaproponował mi etat polonisty w Instytucie Filologii Polskiej. Pa-

miętam, że ta elegancka pani przyjęła mnie wyjątkowo serdecznie, życzliwie i opiekuń-

czo, z ufnością wprowadzała w tajniki siedleckich ciekawostek. Kilka lat później, w roku 

2009, z błyskiem w oku pozytywnie zrecenzowała pierwszą opracowaną przeze mnie 

książkę [Prus 2009]2. 

 

Dobrze i długo znająca Jankę profesor Krystyna Wojtczuk napisała kiedyś: 

 
W osobie Jubilatki skumulowały się bowiem takie cechy jak: pracowitość i rozwaga, 

kreatywność i zamiłowanie do dyscypliny badawczej, lojalność i solidarność, spokój i cierpli-

wość. Trzeba przyznać, że jest to katalog cech nieczęsto spotykany w jednej osobie, zwłaszcza 

dziś, w dobie relatywizmu aksjologicznego, pędzeniu na skróty przy minimalnej autorefleksji  

i nierzadkim skundleniu intelektualnym [Wojtczuk 2012, t. I: 12]. 

 

Przez 20 lat doznałam od Janeczki jedynie dobra i solidnego wsparcia w mo-

mentach życiowych i zawodowych prób – wszak był to „człowiek bardzo ciepły, ce-

niony i lubiany, taki, którego chce się mieć blisko siebie” [Wojtczuk 2012, t. I: 12]. Spo-

tykałyśmy się nie tylko w pracy, ale też w Jej pachnącym antykami mieszkaniu na par-

terze czteropiętrowego bloku w Siedlcach, przy ulicy 11 Listopada – dla mnie ulubionej 

w tym mieście. W tak zwanym dużym pokoju, na honorowym miejscu, widniała statu-

etka Złotego Jacka, którą dumna i szczęśliwa Pani Profesor otrzymała w roku 2019 za 

całokształt osiągnięć naukowych3. Mówiła, że lubi gorzką czekoladę, czerwone wy-

trawne wino i czytanie książek do późnej nocy. Z rozbawieniem opowiadała o swoich 

starych, lecz nadal porządnych i pasujących do Jej figury strojach. Cieszyła się nimi jak 

dziecko i twierdziła, że do końca życia nie musi kupować żadnych ubrań. 

 
2 Antologia stanowi zbiór około 800 aforyzmów, sentencji, maksym i refleksji wynotowanych  

z Kronik Bolesława Prusa – publicystyki felietonowej, będącej efektem prawie 40 lat skrupu-
latnych obserwacji, głębokich przemyśleń i wielkiej mądrości jednego z najrozsądniejszych  
i jednocześnie najskromniejszych polskich pisarzy i publicystów – twórcy „tragiczno-grotesko-
wej epopei Warszawy” ostatniej ćwierci XIX i początku XX wieku [ze Wstępu i okładki – V.M.]. 

3 Zob. relację na stronie STN: https://stn.uph.edu.pl/nagroda-zlotego-jacka/78-ogolne/101-
laureaci-nagrody-zlotego-jacka-2019 - 26.09.2022. 
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Po raz ostatni byłam u Janki 25 stycznia 2021 roku, gdy wpadłam do Niej nagle, 

z niezapowiedzianą wizytą. Janeczka ogromnie ucieszyła się z moich odwiedzin i po-

wiedziała, że już nie pracuje nad od lat przygotowywanym słownikiem onomastycz-

nym (o nazwiskach), który rozrósł się do chyba 700 stron. Zapamiętałam subtelny wi-

siorek jak zwykle zdobiący Janeczkę – jeden z wielu – oraz to, że przed moim wyjściem 

żegnała się ze mną kilkakrotnie i spontanicznie – jakby chciała nasycić się pożegna-

niami. Po raz ostatni rozmawiałyśmy przez telefon 25 czerwca 2021 roku, dzień po 

imieninach – potem nie udało mi się dodzwonić. 

Na pożegnanie Janeczki do siedleckiej katedry przybyło sporo osób – trudno 

jednak powiedzieć, że były tłumy i że byli wszyscy, którzy być powinni, którzy Janeczce 

najwięcej zawdzięczają. Po raz kolejny opłacalne życie pokonało nieopłacalną śmierć, 

a niemodny sentymentalizm przegrał z cwanym i wykalkulowanym utylitaryzmem.  

 

Za to proboszcz miejscowej parafii oraz dziekan dekanatu siedleckiego, ksiądz 

kanonik Dariusz Mioduszewski w krótkich, prostych słowach (i treścią między wier-

szami) zaprezentował postać „naszej Janeczki” przez pryzmat wartości uniwersalnych, 

niepodważalnych, faktycznych oraz urojonych, gdzie chorobliwa chęć gromadzenia 

mamony, uzależnienie od kariery i próżność granicząca z groteską i śmiesznością za-

ślepia i deprawuje maluczkich. Mądry duszpasterz zalecił, aby modlić się gorąco nie 

tylko za duszę Zmarłej, ale także w intencji odkupienia własnych grzechów i opamię-

tania się póki jeszcze pora. 

 

Na szczególną uwagę zasługują wzruszające i rzeczowe jednocześnie słowa 

wnuczki Pani Profesor, Karoliny Gardzińskiej (studentki sztuk plastycznych), córki Mi-

chała Gardzińskiego – twórcy wielu rzeźb kameralnych w materiałach trwałych – brą-

zie, kamieniu, ceramice – oraz doktor Joanny Gardzińskiej – pasjonatki pajęczych pięk-

ności i biologa wychowanego pod okiem sławnego „pająkacza” [Żabka 2021: 171], lau-

reata Nagrody Złotego Jacka za całokształt osiągnięć naukowych w roku 2020, profe-

sora Marka Żabki4. Młoda kobieta zwierzyła się zebranym z własnych wspomnień i ser-

decznych, 25-letnich kontaktów z „Babcią Janką” – zwłaszcza w ostatnich, trudnych 

miesiącach, gdy choroba pokonywała ciało i umysł do końca eleganckiej damy… z wi-

siorkiem. 

 

Kiedy wynoszono trumnę z ciałem Janki z katedry, spadł nagle deszcz – ulewa 

jakby czekała na ten moment. Uczestnicy pogrzebu rozbiegli się chaotycznie, zasko-

czeni i zdezorientowani, bez kuluarowych rozmów – część z nich zrezygnowała z wy-

prawy na cmentarz. 

 
4 Zob. relację na stronie STN: https://stn.uph.edu.pl/78-ogolne/113-laureaci-nagrody-zlo-

tego-jacka-2021 - 26.09.2022. 
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Za każdym razem, gdy odchodzi ktoś bliski (człowiek albo zwierzę) świat staje 

się smutniejszy, bardziej ponury, przygnębiający, przerażający. Ci zaś, którzy tracą 

ważne dla siebie ukochane istoty cierpią i ubożeją najdotkliwiej – o cząstkę samych 

siebie – wszak wygasa dobra, pozytywna energia, wsparcie, zasilenie, motywacja i na-

dzieja osieroconego pątnika przemierzającego padół łez. Równocześnie śmierć wydaje 

się coraz bardziej oswojona, a nawet przyjazna, z obecnością powiększającego się 

grona znajomych, swojskich dusz „po drugiej stronie tęczy” – jak mawiają sympatycy 

zwierząt. Cmentarze zaczynają przypominać kolorowe, przytulne ogródki, gdzie sfaty-

gowane ciało doznaje wytchnienia od ziemskich trudów, a dusza uwolnienia od kru-

chego ciała. Janka nie bała się śmierci – wielokrotnie opowiadała mi o swojej rodzinie 

i o najbliższych żegnanych z coraz większym godzeniem się z losem, ze zrozumieniem, 

że umieranie stanowi nieunikniony, ostatni etap życia. Opowiadała, że każdego dnia 

myśli o swoich dawno zmarłych Rodzicach oraz Mężu – że bardzo za nimi tęskni. 

 

Bolesław Prus w noweli Szkatułka babki, opublikowanej pierwotnie w 1878 

roku w „Kurierze Warszawskim”5, z poetycką wrażliwością i psychologiczną wnikliwo-

ścią oddał rozterki leciwej kobiety, spełnionej rodzinnie, a jednak z poczuciem osamot-

nienia pośród młodszych członków rodziny, pogodzonej z własną starością i Bogiem, 

pobożnej, przygotowanej na umieranie. Do jednych z najciekawszych opisów autora 

Faraona należy charakterystyka modlącej się i rozmyślającej nad sensem życia sta-

ruszki, otwierająca utwór: 
 

Zapaliwszy ofiarny knotek w lampce szafirowej, siadła babunia na starym skórzanym 

fotelu i zaczęła odmawiać poranny pacierz, wzniósłszy oczy do sczerniałego, ale cudownego 

obrazu Matki Boskiej. Drżącym szeptem, myląc się i zapominając niekiedy, dziękowała Królowej 

Nieba za ugaszenie przed dwudziestoma laty pożaru w stodołach i odpędzenie (dawniej jesz-

cze) od pól chmury gradowej. Potem modliła się za syna, synową i wnuka, za sąsiadów, służbę 

i dobytek, w końcu zaś wspomniała długi szereg zmarłych krewnych, przyjaciół i znajomych. 

Promienie słońca ucałowawszy kwiaty stojące w oknie, ślizgały się po białej stronie 

pokoiku, a odbite od stóp świętego obrazu, nagrzewały kota, który się przy fotelu wyciągał  

i otaczały jasnością brunatną twarz babuni, tudzież suche jej ręce, pokornie do modlitwy zło-

żone. A ile razy staruszka podniesionym nieco głosem mruknęła: „Wieczny odpoczynek racz im 

dać, Panie…” i milkła, tyle razy knotek, już dotykający wody w lampce, cieniutko odskwierczał: 

„A światłość wiekuista niechaj im świeci…” 

Nie dziwiło to babuni, która dobrze wiedziała, że światłość z knotka pochodzi i że jemu 

zatem mówić o niej przede wszystkim wypada. 

Po ogólnym następował szczególny pacierz za jasnowłosą duszę Kazia nieboszczyka, 

najukochańszego wnuka, który zmarł mając lat cztery, a dziś miałby już osiem!... Prawie zawsze 

przy wspomnieniu tym łzy z oczu płynęły niebodze. Ach! Czemuż dano go przeżyć jej, która od 

tak dawna ma gotową nad łóżkiem żółtą gromnicę, w kądziel spowitą? W jakim celu trzyma ją 

 
5 Aleksander Głowacki miał wówczas 31 lat. 
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Bóg na tej ziemi, gdzie słońce z każdym dniem blask traci, drzewa i kwiaty bledsze są i mizer-

niejsze niż kiedyś, gdzie lato od pewnego czasu jest tak zimne, że w lipcu watowanego kaftana 

zrzucić nie można? Nie lepiejże byłoby jej – tam, w niebieskim pokoiku, z Kaziem mieszkać  

i przez uchylone okno słuchać anielskich chórów, aniżeli tu, bolejąc za wnukiem, dziwić się, że 

jedne ptaki jakość schrypły, a inne nawet zupełnie głos straciły?... 

Człowiek stary tak tęskni do śmierci, jak spracowany robotnik do snu twardego. 

Świat go nie bawi, otaczający nie rozumieją, a żal ciągnie na drugą krawędź tej jamy ciem-

nej, którą już przekroczyli najbliżsi6. Może w ich gronie szczęśliwym znajdziemy tę młodość, 

która nas zdradziecko w początkach życia odbiegła i ukojenie tęsknoty, której całun wszystkie 

jego blaski zasłania? Może na końcu łańcucha półsennych dni i nocy bezsennych zajaśnieje na-

reszcie brzask wiekuistego słońca, w którego promieniach dusza znajduje nieśmiertelność,  

a serce zaspokojenie pragnień?... [Prus 1936, t. XXIII: 81-82]. 

 

Powyższa refleksja przyszła mi na myśl, gdy stałam nad pokrywaną wiązan-

kami i zniczami mogiłą profesor Janiny Gardzińskiej na Cmentarzu Janowskim w Sie-

dlcach przy ulicy św. Faustyny Kowalskiej 37. W tym samym grobowcu (adres: 14/L/6) 

spoczywa Marian Gardziński (1939-2010)7 – znany artysta rzeźbiarz, medialier, ma-

larz, pedagog, społecznik, ceniony człowiek, wspaniały mąż Zmarłej oraz ojciec Mi-

chała Gardzińskiego. 

 

Nad grobem Janki panowała nienaturalna cisza – były westchnienia, ukradkiem 

ocierane łzy, smutne spojrzenia, lecz nie było żadnych oficjalnych przemówień, podzię-

kowań ze strony władz siedleckiego uniwersytetu (podobnie w katedrze), któremu 

profesor Gardzińska (wraz z Mężem i Synem) poświęciła praktycznie całe zawodowe 

życie (1971-2014)8 – jako utalentowany językoznawca, szanowany wychowawca mło-

dzieży, sumienny prodziekan9, wieloletni senator oraz kierownik Pracowni Języko-

znawstwa Historycznego. Swoiste dobro publiczne. 

 

Tym razem przypomniał mi się wiersz innego klasyka literatury polskiej: 

 

 

 
6 Pogrubienie: V.M. 
7 Autor m. in. pomników: Henryka Sienkiewicza w Okrzei, papieża Jana Pawła II w Siedlcach 
oraz Tadeusza Kościuszki w Siedlcach, a także portretów rzeźbiarskich, m. in. Józefa Bema, 
Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego. 

8 „W latach 1978-1979 Profesor Gardzińska łączyła pracę na Uczelni z funkcją kierownika Stacji 
Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych Mazowieckiego Towarzystwa Kultury, 
która miała wówczas swoją siedzibę w Archiwum Państwowym w Siedlcach” [Wojtczuk 2012, 
t. I:10]. 

9 Kilkakrotnie Janeczka wyznała z rozbrajającą szczerością, że źle się czuła z funkcją prodzie-
kana, że bycie urzędnikiem uczelnianym przytłaczało ją duchowo. 
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Laur dojrzały 

 

1 

Nikt nie zna dróg do potomności, 

Jedno – po samodzielnych bojach; 

Wszak w Świątyni jej nie gości 

W tych, które on wybrał, pokojach. 

2 

Ni swoimi wstępuje drzwiami, 

Lecz które jemu odemknięto – 

A co? w życiu było  s k r z y d ł a m i, 

Nieraz w dziejach jest ledwo  p i ę t ą!... 

 

3 

Rozwrzaskliwe czasów przechwałki, 

Co, mniemałbyś, że są trąb graniem? – 

To padające w urnę gałki… 

Gdy cisza jest… g ł o s ó w-z b i e r a n i e m10. 

 

[Norwid 1991: 112] 

 

Żałobnicy opuszczali cmentarz w pośpiechu i pod parasolami, jako że po raz 

drugi w trakcie pogrzebu na niebie pojawiła się ołowiana chmura i ponownie spadł 

deszcz – szczodry, rzęsisty, ulewny – orzeźwiający i oczyszczający, przywracający 

wiarę w życie, w dobro, w człowieka… Także w Janeczkę niezmiennie duchem obecną 

pośród żywych…  

I znowu pojawił się w mej pamięci cytat – teraz z filmu Potop według powieści 

Henryka Sienkiewicza: 

 
- Pułkownika będą chować, to i niebo płacze11. 

 

 
10 Pogrubienie: V.M. 
11 Tak mówi pułkownik Andrzej Kmicic do pułkownika Jerzego Wołodyjowskiego w filmie Jerzego 
Hoffmana z 1974 roku. W powieści Sienkiewicza jest nieco inaczej: „Pułkownika chowają, to  
i pompa być musi!” [Sienkiewicz 1991, t. I: 248]. Jak podaje Słownik języka polskiego Witolda 
Doroszewskiego pompa to również „przesadna wystawność, przepych, napuszoność, celebra-
cyjność, uroczystość bardzo wystawna, parada” [Doroszewski 1958-1969]. Słysząc ów cytat  
w kontekście własnego pogrzebu, skromna Janeczka zapewne pokiwałaby głową i uśmiechnęła 
się znacząco, ironicznie, pobłażliwie – ze znajomością rzeczy. 
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Janeczko Kochana! – my, Twoi bliscy, przyjaciele,  znajomi, koledzy poloniści, 

studenci i uczniowie pamiętamy o Tobie i zachowamy Cię w sercach na zawsze. Utrwa-

limy Twą szlachetność i nieprzemijalność także piórem – wedle zaleceń i przestróg  

z arcyważnego wiersza-apelu Czesława Miłosza powstałego w 1950 roku12: 

 
Który skrzywdziłeś 

 

Który skrzywdziłeś człowieka prostego 

Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, 

Gromadę błaznów koło siebie mając 

Na pomieszanie dobrego i złego, 

 

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili 

Cnotę i mądrość tobie przypisując, 

Złote medale na twoją cześć kując, 

Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli, 

 

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta 

Możesz go zabić – narodzi się nowy. 

Spisane będą czyny i rozmowy. 

 

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy 

I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. 

 

[Antologia 2012: 708] 

 

 
12 Wiersz, opublikowany w tomie Światło dzienne (1953), opatrzony dopiskiem „Washington D.C., 
1950”, powstał w czasie, gdy Miłosz podejmował decyzję o wyemigrowaniu z Polski, gdzie ogra-
niczono i ocenzurowano wolność słowa oraz nakazano poetom i pisarzom tworzyć według na-
kazów jedynej słusznej ideologii. Autor zdecydowanie potępia totalitaryzm i tyranię panujących 
oraz przepowiada, że zostaną oni rozliczeni za czynione zło, okrucieństwo i krzywdzenie „czło-
wieka prostego”. 
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2. Fot. Barbara Stelingowska 

Grób Janiny i Mariana Gardzińskich na Cmentarzu Janowskim w Siedlcach. Adres grobu: 14/L/6. 

 

 
 

⃰ 

Niniejszy tekst zostanie zamieszczony między innymi w księdze pamiątkowej 

Portret Wielkiej Damy. Wspomnienia o Profesor Janinie Gardzińskiej (1944-2022), 

red. naukowa: Andrzej Borkowski, Antoni Czyż, Elena Koriakowcewa, Elżbieta M. Kur, 

Violetta Machnicka, Krystyna Wojtczuk. 
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Asbtract: Prezentowana rozmowa poświęcona jest najnowszej książce Tatiany Popovej na te-

mat Petra Bicilli. Rozmowę  przeprowadził Roman Mnich z Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

Keywords: Petr Bicilli, Tatiana Popova, książka, historia literatury, życie naukowe  

 
A CONVERSATION ABOUT PETER BICYLLI:   

FATE, HERITAGE, IMPORTANCE 

 
Abstract: The presented interview is dedicated to Tatiana Popova's latest book on Petr Bicilli. 

The interview was conducted by Roman Mnich of the University of Warsaw. 

 

Keywords: Petr Bicilli, Tatiana Popova, book, history of literature, academic life 

 
Наш разговор во многом обусловлен выходом в свет книги профессора Одес-

ского национального университета имени И.И.Мечникова Татьяны Николаевны 

Поповой. Эта книга Петр Михайлович Бицилли: портрет в манере „сфумато” 

(Одесса 2021) посвящена одному из самых известных историков русской эмигра-

ции – Петру Бицилли (1879– 1953), но вместе с судьбой и наследием ученого ав-

тор монографии рассматривает целый ряд других проблем, важных как в чисто 

научном отношении (историография), так и в сегодяншнем гуманитарном дис-

курсе (Anno Domini 2022). 

 

РМ: Я предлагаю начать наш разговор с вопроса о том, как Вы в своей научной 

работе пришли к личности и наследию Петра Бицилли и чем особенно он Вас 

заинтересовал/заинтриговал? 
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ТП: Мое главное направление исследований – историография как история исто-

рической науки, проблемы институционализации и дисциплинаризации исто-

риографии в восточноевропейской традиции во второй половине ХIХ – начале 

ХХ века. В связи с этим меня заинтересовал вопрос: кто из профессуры Новорос-

сийского (Одесского) университета читал курсы по истории исторической науки 

и занимался исследованием этой области рефлексивного знания. Так я „вышла“ 

на Петра Михайловича Бицилли, который с 1917 года начал читать в тогдашнем 

Новоросстйском университете специальный курс „История историографии“. По-

скольку западноевропейская и восточная традиции различаются по именному 

маркеру этой дисциплины (на Западе – это „история историографии“, а в уни-

верситетах Российской империи – преимущественно „историография“), и в дан-

ный период еще не произошло конституирования дисциплины, ученые употреб-

ляли разные варианты названия. Об этом я писала специально в своих книгах 

Историография, биоисториописание, бициллиеведение: теория, методология, 

практика (Одесса 2022, с.10– 112) и Петр Михайлович Бицилли: портрет в ма-

нере „сфумато” (Одесса 2021, с.336–366). 

П.Бицилли, вероятно, под влиянием известного итальянского историка  

и философа Бенедетто Кроче (1866–1952) избрал формулу „история историогра-

фии“. Изучение опубликованных трудов П.Бицилли одесского периода, а также 

его фундаментальной монографии Очерки теории исторической науки (Прага 

1925) с неизбежностью заставили меня „всмотреться“ в автора – я обратилась  

к работам первых бициллиеведов (конец 1980–х и 1990–е годы) и сделала вывод 

о том, что одесский период жизни ученого практически не изучен, что и побу-

дило меня заняться архивными поисками (результаты которых – в моих книгах). 

К 1999 году в общих чертах биографический контур ученого был сконструиро-

ван, но только к началу 2021 года появилась относительно завершенная концеп-

ция биографии и личности ученого. Тексты Петра Михайловича меня „захва-

тили“ своей нестандартностью, глубиной, необъятностью проблемных линий, 

изысканной стилистикой; погружение в них представлялось бесконечным… 

 

РМ: Вы упомянули книгу П.Бицилли 1925 года Очерки теории исторической 

науки, которая, по–моему, не столько монографическая, сколько „очерковая“ 

(что отражено и в названии), и главное – философская и гуманитарная по своей 

сути. Чем эта книга может быть интресной именно для историка? Все–таки пред-

лагаемые теоретические концепции автора в большей мере касаются искусства 

вообще и даже шире – культуры, нежели собственно истории (как описания со-

бытий). Или у П.Бицилли уже тогда был другой взгляд на историю как науку?  

 

ТП: Очерки (1925) можно назвать монографией, так как эта работа, во– первых, 

готовилась П.Бицилли „под” защиту докторской диссертации, а во–вторых, как 
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известно, монография – это научный труд, посвященный конкретной научной 

проблеме. Данное определение – стержневое для жанра монографии. Норма-

тивы научных исследований в области истории (формирование которых ак-

тивно шло на протяжении ХIХ и в начале ХХ века в процессе профессионализа-

ции европейской „университетской науки”) требуют от подобного вида (науч-

ного жанра) работ принципиальной новизны при раскрытии проблемы: а) ее по-

становки; б) фактуальной базы; в) концептуальных и г) теоретико–методологи-

ческих оснований. Эти нормативные требования содержательного характера – 

неизменны и в наши дни. Что же касается таких параметров, как „объем”, струк-

тура, стилистика, формулировки названия книги и разделов, оформление и про-

чие – все они имеют определенную „ситуационную заданность” и зависят от пра-

вил, которые устанавливаются в конкретный период развития науки (шире – 

культуры). Причем выработка этих правил обусловлена объективно– субъек-

тивными факторами, „образцами” историописания, сложившимися в дисципли-

нарных научных сообществах и принимаемыми за эталон, и характеризуется 

значительной вариативностью в регионально– национальных измерениях.  

Для историографической практики в Украине и России ХIХ–начала ХХ 

века не было характерным применение термина „монография”. Многочислен-

ные фундаментальные исследования известных авторов выходили с названи-

ями: „Очерки”, „Опыт”, „Экскурс”, „Этюд” и прочими. Это, например, такие иссле-

дования, как: Владимир Иконников: Опыт русской историографии (Киев 1891), 

Михаил Грушевский: Очерк истории украинского народа (Санкт–Петербург 

1911), Федор Леонтович: Очерки истории литовско–русского права (Санкт–Пе-

тербург 1894) и другие. При этом структура, литературный стиль, оформление 

научного аппарата имели довольно широкий диапазон различий.  

Петр Михайлович всегда шел „против течения”, следуя за своим универ-

ситетским наставником профессором Евгением Щепкиным (1860–1920), и не 

признавал никаких шаблонов и трафаретов, поэтому его труд, получивший до-

статочно распространенное название Очерки, по своей структуре и содержанию 

приобрел собственный неповторимый облик.  

Очерки П.Бицилли посвящены проблеме исторического синтеза: „Проблема ис-

торического синтеза составляет главное содержание настоящей книги” (П.М.Би-

цилли: Очерки теории исторической науки. Санкт–Петербург 2012, с.18). Реше-

ние этой проблемы, которую П.Бицилли считал центральной проблемой теории 

истории и новой проблемой современной ему исторической науки (там же, с.40), 

автор осуществляет в контексте его понимания теории истории, на основе ин-

тердисциплинарного подхода и анализа основных направлений исторической 

мысли в Европе, то есть в историко– историографическом ключе.  

Поражает источниковая база работы. Своеобразием индивидуального 

почерка Бицилли–ученого, представителя научной историографии, является его 
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обращение к разным видам познавательной деятельности – научному и „не–

научному”, к различным формам, в которых воплощалось постижение истории: 

исследовательским работам, философским трудам, произведениям искусства, 

литературным шедеврами и так далее. Источниками для Очерков стали как клас-

сические произведения, начиная от Геродота и Фукидида, так и новейшие 

(начало ХХ века) труды европейских ученых (включая и Россию) по истории, фи-

лософии, социологии, истории искусства, литературы, науки. Около пятисот 

имен – знаменитых писателей, ученых и мыслителей, художников и композито-

ров, а также малоизвестных авторов, привлекших внимание П.Бицилли, – „во-

шли” в страницы этой книги. 

В итоге ученый приходит к следующему выводу. История / исторический про-

цесс – это непрерывный поток психической жизни, в котором каждый миг – мо-

мент – „есть нечто качественно единственное, специфическое, неповторимое”, 

обладающее своей собственной индивидуальностью. Отдельные моменты исто-

рии переходят из одного в другой, и провести четкие грани между ними невоз-

можно. В то же время в силу специфичности и неповторимости каждого момента 

общий процесс, непрерывный и слитный, разбивается на бесчисленное количе-

ство отдельных звеньев. Историк может „перемещаться” лишь поочередно в от-

дельные моменты прошлого, но психически, интуитивно постигая отдельный 

момент, он „переживает всю историю”. Поэтому исторический синтез для П.Би-

цилли возможен только как синтез “момента”. 

Для ученого характерна методика многократного подхода к одной и той 

же проблеме, которая не только варьировалась им в разнообразных ракурсах 

своего восприятия, но и в обозначениях – „терминологической оболочке”. Этот 

подход к „сотворению” текста обусловливает поиск нитей, связывающих одну 

мысль, разбросанную в многочисленных смысловых блоках, „выкристаллиза-

цию” этой мысли из параллельных потоков ее многообразного воплощения. Тек-

сты П.Бицилли – и в первую очередь Очерки – нельзя просто „прочесть”: в них нет 

привычной логики „последовательности”. Его последовательность нужно понять, 

найти эти связующие нити, неоднократно перечитывая прочитанное и возвраща-

ясь к пройденному.  

Некоторые современные исследователи творчества П.Бицилли обращают 

внимает на определенную незавершенность многих его работ и концепций. Воз-

можно, причина своеобразной „незавершенности” текстов и мыслей ученого  

в том, что П.Бицилли видел „завершенность” в „незавершенности” и по примеру 

Леонардо да Винчи, который, как известно, не завершал своих картин, не стре-

мился к каноническому оформлению и своих работ, и своих идей. П.Бицилли 

„кружил” вокруг глобальных проблем исторического ведения (терминология 

П.Бицилли), повторяя вновь и вновь основную идею– мелодию и насыщая ее но-

выми смыслами в поисках совершенства, которого, по его убеждению, достичь  
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в науке (в отличие от искусства) было невозможно. Незаконченность / незавер-

шенность для П.Бицилли это – „бессознательно используемый безошибочный 

художественный прием”: он отмечал у А.Пушкина и В.Брюсова стихотворения–

”отрывки”, которые начинаются и заканчиваются „полустишием”; у Р.Шумана – 

музыкальное произведение завершается концовкой–”паузой”, у И.С.Баха – ин-

версия мажорного и минорного аккордов для окончания и целого произведения. 

„Внешняя незаконченность”, по П.Бицилли, строго обусловлена замыслом про-

изведения, в котором абсолютно адекватны „внутренняя” и „внешняя” формы 

(Образ совершенства, 1937). 

 Очерки – труд, который представляет собой своеобразный ответ на вызов 

времени и обстоятельств, в которых оказался П.Бицилли как эмигрант. Борис 

Соломонович Каганович, которого можно по праву назвать первым бициллиеве-

дом в России, недаром назвал эту книгу „OPUS MAGNUM” (П.М.Бицилли: Очерки 

теории исторической науки. Санкт–Петербург 2012, с. 406–411). В этой фундамен-

тальной работе сфокусирован упоминаемый выше синтез “момента” как проявле-

ние „духа” индивидуальной неповторимости Петра Михайловича. Именно в этом 

труде – важнейшем для понимания категориального профиля ученого, П.Бицилли 

наиболее полно и четко выразил свое „мировоззрение” и „мироощущение”, 

именно текст Очерков позволяет высветить личностные грани их автора как уче-

ного и человека. Очерки теории исторической науки П.Бицилли не только акку-

мулировали профессиональный опыт ученого, но стали своеобразным „источни-

ком” идей и положений, которые получили свое дальнейшее развитие в его по-

следующих работах. 

 Что касается специфики творчества П.Бицилли, то он не историк собы-

тийной истории, он вообще не „узкий” историк, хотя историю он называл „Цари-

цей Наук”. Его можно отнести к тому направлению, которое в современной науке 

получило название интеллектуальная история с ведущей составляющей – куль-

турологической. „Мировоззрение” и „мироощущение” (терминология ученого) 

П.Бицилли в своих основных чертах сложились в одесский период. К началу 

1920–х годов профессиональная зрелость П.Бицилли и его научная индивиду-

альность были отчетливо выражены в осознанной рефлексивной позиции, про-

ецируемой через взаимосвязь теоретических и историографических аспектов 

его исследовательского подхода. История метода (в широком значении этого 

понятия) стала главным объектом познавательной деятельности ученого во 

всех сферах гуманитаристики, которых он касался. И все последующее много-

гранное творчество П.Бицилли, в какой бы области он не работал, было прони-

зано чувством историзма и стремлением понять интеллектуальный процесс че-

рез проникновение в механизм производства и изображения Мысли. Творчество 

П.Бицилли – полидисциплинарно по своему диапазону и интердисциплинарно  
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в подходе к постижению исторической реальности, включающей культурно– ин-

теллектуальный ландшафт. 

 

РМ Мой вопрос об Очерках был связан с тем, что в этой книге П.Бицилли соб-

ственно исторические события (войны, смены корелей или пап) уходят на зад-

ний план: в книге ведь представлена своеобразная попытка интерпретации ев-

ропейской культурной парадигмы в ее исторических проекциях. И в этом 

смысле П.Бицилли предстает уже не как историограф, а как философ культуры 

(„всякая история есть история культуры”, – скажет он в Очерках, с.14–15 упомя-

нутого издания). Возможно, что философский уклон был необходим ему для 

обоснования метода, о котором Вы говорите, но ведь и этот метод применялся  

к фактам культуры. Ведь Возрождение или романтизм П.Бицилли рассматри-

вает с опорой на литературные произведения и концепции, а не исторические 

даты, периоды правления партий или королей в отдельных странах. Возможно, 

именно в этом состоял новый подход в историографии, когда объектом описа-

ния для историка становится факт культуры. В этом смысле особенно поражает 

экскурс в Очерках о понятии „дух времени” у Й.В.Гёте. Думаю, что когда Очерки 

П.Бицилли были переизданы в России в 2012 году, стало понятно, что их нужно 

было переиздавать в начале 90–х, когда возвращалась основная масса эмигрант-

ских текстов и эти тексты активно читались. Позже, конечно, хлынул поток за-

прещенной в Советском Союзе литературы самого разного толка, и Очерки как 

бы затерялись. Я хотел бы спросить о том, можно сравнивать Очерки П.Бицилли 

с какими–то подобными публикациями русских или европейских историков 

(меня не покидает мысль, что это книга больше философская нежели историче-

ская). Если говорить о медиевистах, то кажется, что П.Бицилли больше тяготеет 

к философу Л.Карсавину, нежели историку А.Гуревичу. Как Вы думаете? 

 

ТП: „Открытие” и „освоение” трудов П.Бицилли в европейских странах, в Болга-

рии, а также в Украине и России имеет свою специфику. Я немного затронула 

этот вопрос в разделе Бициллиана: историографический контур (Петр Михайло-

вич Бицилли: портрет в манере „сфумато” (Одесса 2021, с.50–107), предложив 

свою периодизацию развития бициллиеведческих исследований, однако это – 

предмет для специального анализа. Следует учитывать и тот факт, что первое 

издание Очерков сохранилось далеко не во всех библиотеках и не было в широ-

ком доступе. Знаю из писем Елисаветы Петровны Ивановой–Аначковой (1936–

2016), внучки Петра Михайловича, что в Болгарии планировали работу по пере-

изданию этой книги, но инициатора, который бы отважился на эту миссию, не 

нашлось. 

Очерки – книга из очень сложных для публикации, и нужно отдать долж-

ное профессору Б.Кагановичу (1952–2021), который решился и сумел со своими 
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коллегами переиздать этот труд П.Бицилли на высоком научном уровне. Причем 

к этой работе он подходил поэтапно: в 1995 году была переиздана книга Эле-

менты средневековой культуры, в следующем году Место Ренессанса в истории 

культуры. Издание также ряда очень ценных сборников с текстами П.Бицилли  

в России и комплекса его работ в Болгарии способствовало тому, что специали-

сты из разных дисциплинарных миров – историки, философы, филологи, социо-

логи, политологи, культурологи – с 2000–х годов активно включились в процесс 

освоения Бицилли, и каждый из представителей этих дисциплин нашел нечто 

свое в этой неисчерпаемой по космосу идей и мыслей книге.  

 В Очерках П.Бицилли прежде всего сконцентрировал свое внимание на 

проблемах понимания природы исторического мышления и жизневосприятия,  

а также на эволюции исторического ведения, и эту по сути двуединую проблему 

он решал через анализ „разнообразных модификаций исторической мысли в про-

цессе ее развития”, поэтому его обзор „главных направлений исторической мысли 

в Европе”, осуществленный в книге, можно расценивать как „восполнение” (хотя 

из скромности, автор этот факт опровергал) трудов по истории историографии 

(П.М.Бицилли: Очерки теории исторической науки. Санкт–Петербург 2012, с.41–

42). И, разумеется, эти проблемы нельзя было рассматривать без привлечения 

огромного массива философской литературы, поскольку рефлексивный уровень 

гуманитарного знания с его институционально– дисциплинарными демаркаци-

ями имеет очень подвижные границы, а для П.Бицилли рефлексивный океан 

был единым и неделимым. 

 Что касается того, к кому „тяготеет” П.Бицилли, я бы сказала – ни к кому. 

Он с большим пиететом относился к великим мыслителям и ученым от древно-

сти до современности, однако ни один из них не остался без критических ком-

ментариев ученого. Льва Карсавина (1882–1952) Петр Михайлович уважал как 

философа, но во многом с ним не соглашался. Об этом свидетельствует хотя бы 

раздел Новая философия истории в Очерках, который П.Бицилли дописывал 

срочно, когда его книга „была уже сдана в печать” (как пишет сам автор): по-

скольку в это время вышла Философия истории Л.Карсавина (Берлин 1923),  

и Петр Михайлович не мог на нее не отреагировать. 

 П.Бицилли признавал созвучия и влияния, но никогда не допускал пря-

мого отождествления себя с каким– либо ученым, направлением или научной 

школой. 

 

РМ: Мне П.Бицилли ближе, конечно, как литературовед, и я не так хорошо знаю 

его собственно исторические работы. Отсюда мой следующий вопрос: насколько 

и как он использует литературоведческий материал в своих исторических кон-

цепциях? 

 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 1 (18), ISSN 2300-3243  

pp. 339 – 350; DOI 10.32017/ip2022.1.25  
 

 

346 

ТП: Работы П.Бицилли сложно разделять по дисциплинарному принципу, если, 

конечно, это не касается его рецензий на литературные произведения, хотя  

и этот жанр всегда философски „нагружен”. Очерки (1925), например, труд – ис-

торико–историографический, философский, культурологический, отчасти лите-

ратуроведческий. Экскурсы в этой книге – своеобразные мини– эссе, набросан-

ные легкими мазками в „манере сфумато”. 

И так можно сказать о многих работах Петра Михайловича. Этот подход 

сложился уже в одесский период. Такие его книги, как Салимбене (1916), Падение 

Римской империи (1919), Элементы средневековой культуры (1919) и другие 

нельзя четко „уложить” в конкретные дисциплинарные рамки и обозначить ис-

ключительно историческими, тем более что из всех направлений исторического 

познания/исследования он выделял особо историю культуры. 

Его рассуждения по конкретному вопросу часто сопровождаются анало-

гиями из разных областей искусства – музыки, живописи, архитектуры. В его ре-

цензиях на литературные произведения присутствует исторический контекст. 

Его портреты писателей и ученых психологически точны. Палитра его подходов 

к изображению Идеи/Мысли всегда насыщена множеством оттенков из разнооб-

разия огромного знаниевого фонда, которым обладал ученый. Знаменитый посту-

лат П.Бицилли – Единство в многообразии, который он заимствовал в первую оче-

редь у Николая Кузанского и других диалектиков, – для ученого стал и базовым 

методологическим тезисом в его подходах к анализу и изображению разнообраз-

ных проблем. 

 

РМ: Из сказанного Вами понятно новаторство историографии П.Бицилли. Если 

раньше историки были заняти историчсеким фактом (событием, личностью)  

и его интерпретацией, то у П.Бицилли как бы произошет поворот в сторону ис-

тории идеи, концепции, которые, как он считает, движут историей. И Вы гово-

рите, что такой „уход” от традиционной исторической науки мы наблюдаем  

у П.Бицилли и раньше, чем были напечатаны Очерки. В связи с этим вопрос, 

насколько был П.Бицилли пионером как историк? Или же это общие тенденции, 

связанные с кризисом позитивистского историописания? 

 

ТП: Безусловно, позитивистская парадигма в начале ХХ века перестает быть эта-

лонной, хотя и не исчезает. Я бы остереглась при всем почитании наследия 

Петра Михайлович и его самого как личности и ученого назвать его „пионером” 

в новом историописании – он был одним из первых историков–теоретиков, но, 

конечно, блистательным и неординарным. На рубеже ХIХ–ХХ веков отчетливо  

о себе заявила историческая рефлексия в своем уже начавшемся институцио-
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нальном облике – история историографии, что и обусловило появление прин-

ципиально иных – теоретических работ по истории. Именно это направление  

и привлекало П.Бицилли с его аналитическим складом ума.  

 

РМ: Из нашего разговора следует, что сегодня работы П.Бицилли уже хорошо из-

даны, и доступны исследователям. А какие тексты П.Бицилли остаются все– 

таки как бы непрочитанными сегодяшними историками? 

 

ТП: Не могу сказать обо всех „непрочитанных” работах, т.к. фундаментальный 

комплексный анализ всего творчества П.Бицилли еще ждет своих авторов. Хочу 

обратить внимание на одну из них – Похвала музыке (1931). Эта статья имеет 

относительно завершенный характер и одновременно мысли из этой работы 

проходят во многих других публикациях ученого. Музыка для Петра Михайло-

вича – „язык сердца”, „искусство гармонии и контрапункта”, „образ интеллекту-

альной сферы жизни духа” [курсив П.Бицилли. – Т.П.]. Утверждая родство музыки 

и поэзии/литературы, П.Бицилли сравнивает Войну и мир Льва Толстого с бет-

ховенскими симфониями, а Балладу Иннокентия Анненского – со второй сона-

той Ф.Шопена. Подчеркивая различия между классической музыкой, в которой 

„гармония определялась мелодией”, и современной, в которой „сама мелодия 

определяется гармонией”, он позволил себе сравнить (что не поняли и не при-

няли Г.Адамович и В.Ходасевич) творчество В.Набокова (Сирина) с музыкой 

К.Дебюсси, И.Стравинского и С.Прокофьева. Это, убежден Петр Михайлович, – но-

вая литература и новая музыка – выразители новой эпохи. Музыка для П.Би-

цилли выше литературы, т.к., по его мнению, любое литературное произведение 

„большой формы” никогда не будет „безусловно целостным и неделимым” в от-

личие от „совершеннейших музыкальных произведений той же формы”: „только 

в музыке возможно полное тождество “смысла” и его выражения, “внутренней” 

и “внешней” формы”. Думаю, что эта статья, как и разбросанные по многим иным 

публикациям ученого мысли о музыке, должны привлечь внимание филологов, 

историков, музыковедов, культурологов… 

Возможно, в контексте Вашего вопроса следует говорить о проблемах, те-

матических направлениях, которые далеко еще не в полной мере вошли в сферу 

исследовательского поиска современных бициллиеведов. Это – проблемы шаб-

лонов, влияний и созвучий, проблема ритма и незавершенности, единства в мно-

гообразии и многие другие, которые очень волновали ученого и нашли свое от-

ражение во многих его работах. 

 

РМ: А видение Европы и католичества у П.Бицилли? Насколько его идеии в этом 

плане актуальны, то есть – насколько его „видение” подтверждается реальными 

историчсекими событиями последних лет???  
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ТП: По своему мировоззрению П.Бицилли – не монархист, он, как и большинство 

интеллигенции – университетской профессуры, – был настроен либерально– де-

мократически, как он сам писал в своих автобиографиях. Поклонник европей-

ского образа жизни, сторонник многопартийности по образцу Соединенных Шта-

тов, приверженец свободы творчества и системы образования, которая должна 

воспитывать „культурного человека” – личности, он одинаково не приемлет  

и „школу Делянова”, и „школу Луначарского”; „большевизм” со „зловещей маской 

Ленина” для него был категорически чужд. П.Бицилли был удручен состоянием 

Европы после Версальского мира, но верил в объединенную Европу – „Европей-

ские Соединенные Штаты”. Подробной концепции будущего Европы  

у П.Бицилли нет (хотя на этот вопрос стоит обратить внимание), но одна его 

идея Единой Европы свидетельствует о его прогностической аналитике. Петр 

Михайлович – православный, но конфессионально независим / толерантен; Бог 

для него – во Всеединстве мира и человека, сугубо личностная сфера индивиду-

ального „мироощущения”. Для П.Бицилли „история индивидуума” – Личности – 

приоритетна по сравнению с „коллективистской историей”, актуализированной 

в позитивистской и марксистской историографии. Он не терпит насилия и „огра-

ничений” в любом виде, хотя и вынужден признать, что ограничения неиз-

бежны: вторя Б. Спинозе, ученый часто повторяет – „ограничить, значит опреде-

лить”… 

 

РМ: В сегодняшней ситуации нельзя не спросить о проблеме русско–украинских 

отношений в мировоззрении и публикациях П.Бицилли: могли бы Вы проком-

ментировать исторический контекст его статьи Проблема русско– украинских 

отношений в свете истории? 

 

ТП: Эта работа (Прага, 1930) П.Бицилли снискала ему „дурную славу” украино-

фоба, возможно, поэтому имя ученого недостаточно привлекает внимание в укра-

инском научном сообществе. Между тем работа эта весьма неоднозначна и может 

иметь много интерпретаций. История создания этой работы еще не написана, од-

нако общеисторическим фоном является новый этап в процессе украинского Воз-

рождения в 1920–е годы и, в частности, возможно, события, связанные с Первой 

всесоюзной конференцией историков– марксистов (Москва, декабрь 1928 – ян-

варь 1929), на которой украинская делегация продемонстрировала свою авто-

номность и несогласие с рядом марксистских постулатов, о чем Петр Михайло-

вич, который внимательно следил за жизнью в СССР, вероятно, знал.  

 Мне бы хотелось обратить внимание на два момента. Во–первых, тема 

„Украины” присутствует в наследии П.Бицилли. Анализируя декабристские ор-

ганизации и сравнивая состав декабристских „Обществ”, ученый писал: „Самым 

демократическим по составу было возникшее в Западной Украине отдельно от 
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этих обществ “Общество соединенных славян”, в котором членами были по пре-

имуществу «разночинцы»”. Тараса Шевченко он называл „великим украинским 

поэтом” и посвятил ему юбилейную статью – к 120–летию со дня рождения Коб-

заря. П.Бицилли был знаком с работами М.С.Грушевского и внимательно следил 

за событиями в СССР в целом. 

 Публикация статьи Проблема русско–украинских отношений имеет свои 

особенности. Стоит сравнить преамбулу от Редакционной коллегии издатель-

ства с текстом – „От автора”. В преамбуле издательства статья П.Бицилли трак-

туется целенаправленно: это – „призыв” к „единству всего русского народа” и об-

личение „украинозаторов”, которые наносят вред „малороссам”. В тексте автора 

мы видим иное: во– первых, четко определена главная проблема статьи – про-

блема нации; во– вторых, задача статьи – „обращение” и к русским, и к украин-

цам (а не „малороссам” – sic!) в надежде на то, что оба народа смогут „сговориться 

друг с другом”; в– третьих, свои статьи – П.Бицилли имел в виду все публикации, 

в которых так или иначе затронута эта проблема, – ученый адресует к тем укра-

инцам, которые воспринимают русско–украинские отношения как „культурно–

историческую проблему”, а не как „вопрос “реальной” политики”. 

 Перспективу Европы П.Бицилли видел в ее превращении в Соединенные 

Штаты. Россию, которую теоретики будущего политического образования в свой 

состав не включали, П.Бицилли считад действительно особым миром, но „ны-

нешняя Россия” в восприятии ученого – это „соединение ряда неизмеримых по 

размеру и по значению “национальных” республик, из которых многие являются 

“национальными” только по имени”. 

Россия будущего, по П.Бицилли, это не “единая–неделимая” Россия прошлого, 

„не псевдо–федерация псевдо–национальных республик настоящего, а союз об-

ластей”. Именно в таких условиях, убежден ученый, открывается широкий про-

стор для развития местных культурных особенностей, поэтому украинцы смо-

гут свободно, „не подчиняя своей деятельности политическим по существу сооб-

ражениям, творить “украинскую” культуру”. Заглядывая в будущее, П.Бицилли 

предполагал: „если, после падения большевицкой власти, народы и области Рос-

сии согласятся устроиться на демократическо–федеральных началах”, в Укра-

ине в этом объединении „разовьется свободно своя, местная, украинская куль-

тура”.  

Конечно, трезво мысля, ученый допускал разного рода „осложнения” при двух 

вариантах развития событий: первый – Украина в „общерусском единстве”, вто-

рой – Украина „самоопределившаяся”. Для П.Бицилли формула той цели, к кото-

рой следует стремиться сообща и русским и украинцам – „единство в многооб-

разии, дифференциация без дезинтеграции”.  
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Но как бы не оценивал П.Бицилли современную ему ситуацию „русско–украин-

ских отношений”, он как историк– профессионал: во–первых, верил в то, что суще-

ствует ритм истории – „исторический процесс есть процесс образования – и раз-

ложения” наций, империй и тому подобных субъектов истории; во–вторых, был 

убежден в возможности украинцев и русских „сговориться друг с другом”; в–тре-

тьих, не исключал, но допускал, что „экономически, и политически, и культурно 

Украина может развиваться и вне рамок Российской Империи и общерусской 

культуры”, и „эта перспектива настолько прекрасна, эта идея настолько заман-

чива, что не попытаться осуществить ее было бы преступлением”. 

 Увы, вряд ли Петр Михайлович Бицилли смог бы предположить такой ва-

риант развития событий, который развернулся в наше трагическое время… 

 

РМ: Да, Вы совершенно правы: той трагедии, которая происходит сегодня на 

наших глазах никто из российских интеллектуалов прошлого века предвидеть 

не мог, это безумие и братоубийственная война в прямом смысле слова.  

Вместе со словами благодарности за этот разговор я хотел бы еще раз подчерк-

нуть, насколько важно осмысление прошлого для современности. Ведь даже  

в своих ошибках и утопиях „прошлое толкует нас”, говоря словами философа 

Эриха Соловьева. Оно объясняет нам, почему мы здесь и сегодня именно такие, 

а не иные. В нынешней ситуации очевидно нас ждет масштабная ре– интерпре-

тация русско–украинских отношений (исторических и культурных), а вместе  

с тем и новое осмысление наследия тех интеллектуалов – жителей Российской 

империи, которые были напрямую связаны с украинской проблематикой: Нико-

лая Костомарова, Михаила Драгоманова, Владимира Вернадского. Мысли и идеи 

Петра Бицилли в этом контексте тоже становятся частью общей исторической 

мозаики ХХ века. 
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