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Przedmowa

Szanowni Państwo,

choć żyjemy w czasach niepewności i licznych wyzwań, wielkim pocieszeniem i bezpiecznym fundamentem pozostaje w nich światowe dziedzictwo
kulturowe, którego stały element stanowi historia. Jej nieodłączną częścią
jest bogactwo wielokulturowych społeczeństw, które na przestrzeni dziejów
wykształciły ślady swej bytności w postaci dóbr materialnych i duchowych.
Dzięki rzetelnej pracy wielu pokoleń co dzień możemy obcować z dziedzictwem kultury i sztuki, którego nieustanne odkrywanie jest szlachetnym i atrakcyjnym wyzwaniem dla badaczy. Z wielką radością składam w Państwa ręce
niniejszą książkę zawierającą najnowsze i odkrywcze dociekania naukowców,
którzy dzięki swej badawczej przenikliwości odsłaniają przed Państwem niezwykle różnorodny obszar analizy naukowej, sięgając od zapisków starożytnych
filozofów po niemal zapomnianą bibliotekę na dalekiej Kamczatce (Ekaterina
Baumann). Niniejsze dzieło przybliży Państwu wybrane zagadnienia z obszaru historii – rosyjskie staroprawosławie oraz jego recepcję na terenach Ukrainy (Stefan Pastuszewski), specyficzne podejście do zagadnienia cudzołóstwa
w dawnej Polsce (Roksana Drążkowska) oraz równie trudną i kontrowersyjną
opinię, jaka na przestrzeni dziejów towarzyszyła stosowaniu eutanazji (Renata
Chrzan). Pozostałe analizy badawcze autorów z pewnością uświadomią czytelnikowi kontrast pomiędzy pięknem sztuki a tragizmem zdarzeń historycznych oraz niełatwą drogę, jaką muszą przebyć poszczególni twórcy oraz ich
dzieła, przypomniana zostanie w tym miejscu niezwykle znacząca dla kultury polskiej i światowej postać Ludwika Niemojowskiego oraz jego twórczość
literacka będąca skarbnicą pamięci narodowej (Paweł Kosieradzki). Gwałtowne
zderzenie subtelności sztuki z okrucieństwem reżimu komunistycznego będzie
można dostrzec na przykładzie funkcjonowania motywów tolkienowskich
7
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w czasach rozwoju totalitaryzmu ZSRR, co zostało przybliżone przez Ekaterinę Baumann. Istotnym pod tym względem zagadnieniem jest również los
kinematografii włoskiej usiłującej podźwignąć się po okresie złudzeń, jakie
przyniósł tzw. ,,cud ekonomiczny” (Joanna Frask). Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w proces wydawniczy niniejszej
monografii, tj. wydawnictwu, recenzentom, autorom oraz wszystkim pozostałym członkom komitetu redakcyjnego. Niniejsze dzieło to zasługa wspólnej
i rzetelnej pracy mającej na celu dalsze wzbogacanie światowego dziedzictwa
kulturowego. Mam nadzieję, że niniejsza lektura będzie dla Państwa wartościowym przeżyciem zarówno pod względem naukowym, jak i duchowym.

Łączę wyrazy najgłębszego szacunku
przewodnicząca komitetu redakcyjnego
Joanna Frask
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Stefan Pastuszewski
Towarzystwo Badań Naukowych w Bydgoszczy

Rosyjscy staroobrzędowcy
na Ukrainie – obcy i swoi

Streszczenie: Nieliczna (6-7 tysięcy) diaspora staroprawosławnych
Rosjan na Ukrainie, zakorzeniona od ponad 350 lat, po wypadkach
2014 roku, zaczęła podlegać procesom wyobcowania. Znowelizowane
prawo wyznaniowe zaczęło stygmatyzować Rosjan poprzez nałożenie
obowiązku określenia w statutach i nazwach ich organizacji i instytucji, że są rosyjskie, czyli związane z „państwem-agresorem”. Doszło do
lokalnych ataków na obiekty sakralne staroprawosławnych Rosjan. Po
kilku latach sytuacja ustabilizowała się.
Słowa klucze: prawosławie, Rosja, Ukraina, staroobrzędowcy

Wstęp
Liczące obecnie około 3 mln wyznawców w 30 krajach świata, rosyjskie
staroprawosławie obecne jest na ziemiach ukraińskich od połowy XVII wieku.
Ziemie te były dla wyznawców tego rozczłonkowanego doktrynalnie i obrzędowo Kościoła wschodniego, i azylem przed prześladowaniami a potem marginalizacją, i szansą bytowo-kulturową.
Póki ziemie ukraińskie wchodziły w skład Rzeczypospolitej sytuacja staroprawosławnych była bardzo dla nich korzystna. Tolerancyjne państwo, zapotrzebowanie na rzetelne i uczciwe ręce do pracy w kresowych latyfundiach.
Gdy ziemie te weszły w skład Imperium Rosyjskiego a potem ZSRR, to ta
etniczno-religijna społeczność miała takie same warunki jak na ziemiach centralnej Rosji.
Po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości „swojskość” społeczności tej
zaczęto nadawać stygmat obcości a nawet wrogości, co szczególnie uwydatniło
9
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się po wypadkach 2014 roku, czyli wydarzeniach wojennych na Krymie
i w Donbasie.
Obecnie na Ukrainie mieszka od 6 do 7 tysięcy staroprawosławnych
Rosjan. Jest to społeczność diasporalna o wyraźnej cesze izolatów, niemniej
różni się ona od współwyznawców w innych krajach odmiennymi, lokalnymi
tradycjami.
Ziemie ukraińskie jako azyl i szansa
Zarówno położenie, jak i dzieje Ukrainy ujętej w dzisiejsze granice, zadecydowały o wielokulturowości tego obszaru. Dziś, obok dwóch wielkich
żywiołów – ukraińskiego i rosyjskiego, mieszkają tam Białorusini, Polacy,
Litwini, Estończycy, Niemcy, Czesi, Bułgarzy, Ormianie, Gagauzi, Tatarzy,
Rumuni, Żydzi, Mołdawianie, Węgrzy, Albańczycy, Azerowie. Ta mozaika
narodowości i kultur wytworzyła skomplikowaną i dynamicznie zmieniającą się sieć regionów i mikroregionów społeczno-kulturowych, bardzo często
różniących się językiem lub gwarą, ale na pewno odrębną tradycją1. W tle pozostają tradycje religijne, gdyż życie religijne w krajach postradzieckich w dalszym ciągu nie ma samoistnego wymiaru. Z jednej strony taka sieciowość nie
sprzyja konsolidacji społeczeństwa i państwa, lecz z drugiej wywołuje specyficzną dynamikę życia społecznego Ukrainy, od 2014 roku obciążonego wojną na wschodnich obrzeżach2 oraz pozostającego pod dezintegracyjnymi oddziaływaniami globalizacyjnymi. W tej mozaice wyraźnie zarysowane miejsce
z uwagi na wyraźną specyfikę kulturowo-obrzędową, ale też narodowościową
zajmuje staroprawosławie, będące rosyjskim fenomenem etnokonfesyjnym.
Staroprawosławni dzisiejszej Ukrainy, Mołdawii i Rumunii nazywają się
najczęściej lipowanami, choć kiedyś używali też nazwy piliponi lub pilipy, co
zakonserwowało się w nazwach wielu miejscowości. Ukraińcy nazywają ich
często kacapami, co z kolei bierze się od noszenia przez nich bród; kak cap,
czyli kozioł.
Tereny dzisiejszej Ukrainy były dla prześladowanych lub co najmniej
sekowanych staroprawosławnych azylem, podobnie jak tereny Turcji, Mołdawii, Litwy, Inflant, dzisiejszej Białorusi. W XVII i XVIII wieku dzisiejsze ziemie ukraińskie, z wyjątkiem Dzikich Pól, należały do tolerancyjnej
Regionalno-sieciowy rozwój Ukrainy wynika nie tylko z zaszłości historyczno-kulturowych,
lecz – dziś podobnie jak w innych krajach – jest mniej lub bardziej świadomą opozycją wobec
globalizacji.
2
Często używa się eufemistycznego określenia: wypadki 2014 roku.

1
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Rzeczypospolitej. Najczęstszej uciekano na Podole, z racji zarówno bezpiecznej
odległości od Moskwy, jak i warunków terenowych dających szanse ukrycia
się. Korespondowało to z zapotrzebowaniem na ręce do pracy w tamtejszych
latyfundiach trzebionych przez najazdy tureckie i tatarskie. Część starowierców osiedliła się na terenie Wielkiego Wojska Dońskiego (Wielikije Wojsko Donskoje) i jego obrzeżach, gdyż s Dona wydaczi niet, choćby wymienić
dzisiejszą starowierską Olchowatkę w obwodzie donieckim czy Gorodiszcze
w obwodzie ługańskim. Region ten po rozpadzie w początku XVI wieku Złotej
(Wielkiej) Ordy nie miał konkretnej przynależności państwowej, był buforem
między Rzeczpospolitą a Tatarami, a potem Imperium Osmańskim. Swoistym
azylem stała się w późniejszym czasie Besarabia3, w tym Budziak (Budżak),
zwany też Podunawiem, w dzisiejszym obwodzie odesskim, gdzie osiadła część
niekrasowców4. Migracje staroprawosławne były nie tylko ucieczką przed prześladowaniami religijnymi, ale również poszukiwaniem terenów korzystnych
ekonomicznie oraz układów społeczno-politycznych gwarantujących wolność
osobistą i prawo własności, co w staroprawosławnym etosie zawsze było bardzo
ważne. Takie warunki panowały właśnie w Rzeczypospolitej, a więc na Podolu i Wołyniu. Po zaborach wymienione wolności gwarantowane były jeszcze
długo w polskiej własności ziemskiej. Poza obrębem tej własności władze Imperium Rosyjskiego mniej lub bardziej sekowały staroobrzędowców, lecz na
terenach inflanckich, białoruskich i ukraińskich działanie to było słabsze i zależało od stopnia gorliwości lokalnych urzędników oraz współpracującej z nimi
Cerkwi prawosławnej. Polityka ta zmieniła się w zasadzie w momencie likwidacji poddaństwa chłopów i ich uwłaszczeniu; ukaz ten z 19 lutego 1861 roku,
po vacatio legis wszedł w życie w lutym 1863 roku. Wówczas to staroprawosławni, podobnie jak chłopi wyznania prawosławnego, „rozsypali się” po całym
imperium w celu zakładania własnych gospodarstw, poszukując żyznych ziem,
a takie były właśnie na Ukrainie. Migracje – jak już zauważono – wynikały
Wywodząca się od dynastii Besarabów, pierwszych władców wołoskich, nazwa określająca
wschodnią Mołdawię (obecnie państwo Mołdowa), choć pierwotnie stosowana była na
określenie terytorium na południe od Muru Trajana, czyli w zasadzie Budziaku.
4
Niekrasowcy – potoczne określenie staroobrzędowych Kozaków dońskich z nurtu
biegłopopowskiego, pochodzące od nazwiska atamana Ignata Niekrasy (Ignaty Niekrasowa),
jednego z przywódców buntu chłopskiego, zwanego Powstaniem Buławińskim, na Ukrainie
w latach 1707-1710. Niekrasowcy po stłumieniu buntu, toczyli nadal walki na Kubani, a potem
przenieśli się na dzisiejszy teren Dobrudży i Delty Dunaju w Rumunii oraz w okolice Silistry
i Warny w Bułgarii, a także do Turcji. Część zaczęła wracać do Rosji od 1909 roku. W 1962 roku
nastąpił drugi powrót niekrasowców i osiedlenie się ich w Kraju Stawropolskim. Małe grupy
niekrasowów pozostały po dziś dzień na Bałkanach, i w Budziaku, kultywując staroprawosławie,
głównie popowskie obydwu jednak nurtów – białokrynickiego i nowozybkowskiego, nieznaczna
część jest bezpopowska; często kojarzeni z lipowanami.
3
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nie tylko z prześladowań, ale także z poszukiwania korzystnych warunków do
gospodarowania, gdyż archaiczne metody uprawy szybko wyjaławiały ziemię
w dotychczasowych miejscach przebywania. Skupiska religijno-kulturowo-ekonomiczne staroprawosławnych zaczęły pod koniec XIX wieku redukować swoje funkcje do religijnych. W ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku
prześladowanie ze strony Cerkwi panującej zastąpiono misjonarstwem, w tym
w – różny sposób wymuszanym włączaniem – w jednowierstwo (jedinowierije)5.
Migracje i przesiedlenia
Migracja staroprawosławnych, podobnie jak Żydów czy Ormian, odbywała się przy zachowaniu religii, kultury i obyczajów. Staroprawosławie posiada bowiem duży potencjał adaptacyjny, który realizował się i realizuje się
odmiennie w każdym regionie lub mikroregionie. Zależy od warunków panujących w danym miejscu, okresu zasiedlenia, sytuacji politycznej, społecznej
i kulturowej. Głównym celem staroprawosławnych przybyszy było wypracowanie korzystnego dla siebie miejsca w otaczającym świecie przy zachowaniu
wiary i ściśle związanej z nią kultury, w tym przede wszystkim obyczajowości.
Staroprawosławie wypracowało ideał więcej niż skromnego, ale wystarczającego poziomu życia dla zaspokojenia potrzeb swojej rodziny i pomocy
bliskim, w tym przede wszystkim współwyznawcom; obowiązkiem wiernego
jest też łożenie na wspólnotę religijną. Ów średnio-wyższy poziom bytu osiągany był przede wszystkim przez pracę i ciągłą aktywność. Został on ujęty
w, przekazywany z pokolenia na pokolenie, etos. „Praca, przedsiębiorczość
utrwalone zostały w moralno-religijnym systemie, jako środek prowadzący do
zbawienia”6. Praca ma charakter obowiązku człowieka wobec Boga. Ukształtował się ideał błogosławionej pracy (błagoj trud). Szczerze wierzący człowiek
nie mógł źle gospodarować na ziemi, którą traktował jako zrządzenie Boga
i wymówić się od pomocy potrzebującym, no i oczywiście od świadczeń na
rzecz Cerkwi. Podobnie było w warstwach rzemieślniczych, a potem w kręgach kupieckich i przedsiębiorczych. Trzecim wyróżnikiem staroprawosławia, w tym także ukraińskiego, jest ścisły związek życia z religią. To wyraźna

Oficjalna od 1800 roku gałąź Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi skupiająca byłych starowierców,
którzy poddali się procesowi przyłączenia do Cerkwi, zachowując jednak stare obrzędy.
6
Walerij Wasiljewicz Kierow, Formirowanije staroobriadczeskoj koncepcii „truda błagogo”
w konce XVIII-naczale XIX ww. K woprosu o konfiessionalno-eticzeskich faktorach
staroobriadczeskogo priedprimatielstwa, „Staroobriadczestwo: istorija, kultura, sowriemiennost”
1996, nr 5, s. 42.
5
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obecność modlitwy, w tym codziennego odnoszenia się do transcendencji, częsty kontakt ze świątynią, wychowanie i samokształcenie religijne.
Obecność staroprawosławia na Ukrainie wynika przede wszystkim
z przejściowego i przygranicznego wobec starowierskich centrów charakteru
tych ziem. Bezpośrednimi źródłami emigracji były przede wszystkim: Okręg
Wojska Dońskiego, Centralny Czarnoziem (Kursk, Biełgorod i okolice), Czernichowszczyzna ze Starodubiem, a nawet nieco bardziej odległa Wietka. Typowo ukraińskim azylem na terenie Rzeczypospolitej stało się od ostatniego
ćwierćwiecza XVII wieku Podole, a szczególnie powiaty: Bałta, Bracław, Winnica, Letyczew, Lityn, Olgopole, Uszyca, Jampol oraz Wołyń z powiatami: Żytomierz, Nowogród Wołyński i Owrucz. W XVIII wieku na Podolu naliczono
ponad 30 staroprawosławnych osad7, a w guberni wołyńskiej 358. Ich rozwojowi sprzyjała tolerancja i korzystne warunki ekonomiczne w okresie przynależności tych ziem do Rzeczypospolitej. Ich rozwój gospodarczy przyciągał
współwyznawców z innych regionów. W 1870 roku do osady Rabotiszcze pod
Żytomierzem przenieśli się nawet staroobrzędowcy z Suwalszczyzny.
Po zniesieniu w Rosji pańszczyzny w latach 1861-1863 migracje miały
przede wszystkim charakter ekonomiczny. Poszukiwano ziemi pod dzierżawę,
a potem i wykup.
Historycznie rzecz biorąc można wyróżnić dwa kierunki migracji staroobrzędowców na Ukrainę:
•

•

Datująca się od końca XVII wieku migracja z Moskwy i Podmoskowia poprzez Starodub i Wietkę oraz Kursk i Biełgorod (Centralny
Czarnoziem) na Wołyń, Podole, Północną Bukowinę. Hetmańszczyznę i Słobożańszczyznę.
Masowa wędrówka Kozaków – niekrasowców po 1710 roku znad
Donu i do Dobrudży, a potem do południowej Mołdawii (Budziak).

W rezultacie ukształtowało się na terenie dzisiejszej Ukrainy pięć regionów staroprawosławnych:
•
•
•

7
8

Wołyński
Podolsko-bukowiński
Naddunajski (Budziak)

Siergiej Wasiljewicz Taraniec, op. cit. s. 146.
Ibidem, s. 150.
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•
•

Charkowsko-doniecki (Słobożańszczyzna)9
Naddniestrzański

Mają one odrębne dzieje i tradycje, utrzymujące się nie tylko w obyczajach, ale i w liturgii, co czyni ukraińskie staroprawosławie wewnętrznie niespójnym. Niespójność tę pogłębił fakt, że dzisiejsza Ukraina obejmuje tereny
o różnych losach dziejowych, a więc o różnej kulturze i tradycji, którymi na
dodatek są związane z krajami sąsiednimi, jak Rosja, Mołdawia, Białoruś łączą
podobne do siebie języki10, obyczaje, religie, dzieje o zmiennych granicach.
Regionem szczególnie przyciągającym staroprawosławnych była Mołdawia, a głównie jej wschodnia część zwana Besarabią. Już w okresie przynależności do Cesarstwa Bizantyjskiego nie było tam zniewolenia chłopstwa, a po
zdobyciu tych terenów w 1812 roku przez Rosję, chcąc je zasiedlić, nie pobierano z nich rekruta, zaś właścicielom ziemskim przyznawano korzystne prawa.
Nawet polskiej szlachcie, której odmawiano w innych guberniach praw do
herbu, tam je przywracano. „W XIX wieku ucieczka chłopów do Besarabii
miała masowy i regularny charakter. Liczba uchodźców z centralnych guberni
wzrastała w latach poboru rekruta”11.
Najintensywniej zaludnianym przez starowierców regionem była Południowa Mołdawia, zwana wówczas Południową Besarabią, pod panowaniem
tureckim, która dziś jako Budziak, zarządzeniem władz radzieckich, powiększających sztucznie Ukrainę jako protopaństwo, członka ONZ, znajduje
się w jej granicach. Turcy wprowadzili tam wolność religijną na początku
XIX wieku oraz korzystny system podatków i innych powinności na rzecz
państwa. W połowie XVIII wieku powstała straroprawosławna wspólnota
w Wiłkowie, w 1842 roku w Mirnoje, w 1805 roku w Primorsku,
w 1807 roku w Murawlewce, w 1820 roku w Izmaile, w 1827 roku w Wasiliewce, a w 1844 roku w Kagule.
Gdy imperialna Rosja utworzyła w 1761 roku na terenie zdobytych na
Turcji dawnych Dzikich Pól gubernię noworosyjską12, to władze zaczęły, nawet siłą, przy pomocy wojska, przesiedlać tam starowierców. W 1771 roku
Słobożańszczyzna, to związana z Dzikimi Polami kraina słobód (wólek), to znaczy osad
uwolnionych od zobowiązań feudalnych i państwowych. Obecnie są to obwód charkowski
i sumski, gdzie osady zostały założone przez kozaków, których przywileje uzależnione były od
przeciwstawiania się najazdom tatarskim.
10
Większość mieszkańców Mołdowy jest dwujęzyczna, posługuje się językiem rumuńskim
i rosyjskim, czego nie można powiedzieć o mieszkańcach sąsiedniej Rumunii.
11
Siergiej Wasiljewicz Taraniec, Staroobriadczestwo w Rossijskoj impierii (koniec XVII – naczało
XX wieka), Kijów 2012, Nacjonalnaja Akademija Nauk Ukrainy, s. 133.
12
Gubernia noworosyjska w 1802 roku została podzielona na gubernię jekaterynosławską,
chersońską i taurydzką.
9
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generał I.W. Gudowicz (1741-1820) przesiedlił do Noworosji z Podola 1240
starowierskich rodzin. Miały miejsce inne przesiedlenia, zarówno „prośbą jak
i groźbą”
Obecność starowierców w Północnej Bukowinie, należącej dopiero od
1944 roku do Ukrainy, wynikła z kolei z poszukiwania swobód religijnych
i korzystnych ekonomicznie warunków na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Poszukiwania te zbiegały się z realizacją koncepcji utworzenia zagranicznego ośrodka cerkiewnego (późniejsze centrum popowszczyzny – Biała
Krynica została założona 22 kwietnia 1784 roku).
W czasach ZSRR staroobrzędowcy rosyjscy w odróżnieniu ukraińskiej
większości w mniejszym stopniu ulegli programowej ateizacji i laicyzacji niż
nowobrzędowcy. Białokrynicka Cerkiew popowska, świadcząc szereg koncesji
na rzecz władz, w tym poddając się oddziaływaniu tajnych służb, zachowała hierarchię duchowną. Od 1922 roku z pewnymi przerwami funkcjonował
urząd biskupa kijowskiego i winnickiego, a w niektórych okresach także z tytułem odesskiego. Ciągłość egzystencji zachowały izolaty popowskie w Budziaku
oraz niektóre bezpopowskie na terenie dzisiejszej Ukrainy. Wiernym łatwiej
zachować było związek z religią, gdyż aby odprawić nabożeństwo nie potrzebowali kapłanów oraz można je było odprawiać w domu prywatnym, nocą, często przy zaciągniętych zasłonach czy szczelnie zamkniętych okiennicach. Inna
sytuacja panowała w miastach, które według komunistów miały być postępowe czyli ateistyczne, a inna na wsi, które cały czas wyzywano od zacofanych,
a więc czasowo dopuszczano istnienie w nich „przesądów religijnych”.
Jak w każdym systemie totalitarnym dużo zależy – jeśli idzie o represje
– od osobowości i aktywności osób zajmujących węzłowe stanowiska w administracji. Zgodnie ze wschodnią mentalnością rola takiej jednostki jest szczególna nawet dziś. Tak więc sytuacja staroprawosławnych w całym Związku
Radzieckim w dużej mierze zależała od lokalnych władz.
Odrębny charakter miało zasiedlanie przez starowierców dużych miast,
a w szczególności Kijowa i Odessy. Odbywało się ono na kanwie rozwoju kapitalizmu w Imperium Rosyjskim, a jego nośnikami byli kupcy i przedsiębiorcy,
podobnie zresztą jak w guberniach Królestwa Polskiego. Etos staroprawosławia, a szczególnie kult uczciwej pracy, zachęcał te warstwy do wiązania się
z tym wyznaniem, tym bardziej, że większość kupców i przedsiębiorców wywodziło się z wyzwolonego bądź cały czas wolnego chłopstwa, a ono w dużym
stopniu było konserwatywne i trzymało się starej wiary.
Pierwsi staroobrzędowcy pojawili się w Kijowie na początku XIX wieku
i założyli konspiracyjną kaplicę, o której władze dowiedziały się podczas pożaru
15
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dzielnicy Podole w 1811 roku. W 1813 roku kupiec Iwan Aleksiejew wybudował nową molennę przy ul. Cziornoja griaź po wschodniej stronie Góry
Kisielewskiej, a w 1860 roku powstała cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy,
przy ulicy Nabiereżno-Nikolskoj. Kolejna cerkiew pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego została urządzona w domu prywatnym przy ul. Poczajnickiej;
w latach trzydziestych XX wieku została ona przemianowana na Opieki Bogarodzicy. W większej części okresu radzieckiego obydwie cerkwie były zamknięte. W 1988 roku do tej drugiej przeniesiono z Winnicy katedrę biskupią. W połowie XIX wieku ponad połowa kijowskich kupców pierwszej gildii
była staroprawosławnymi.
Podobny charakter miały początki staroprawosławia w Odessie, z tym, że
tam w pierwszym etapie pojawili się okoliczni chłopi, którzy jako robotnicy
budowali nowe miasto13. Perspektywy rozwoju tego grodu przyciągały współwyznawców z Turcji, Mołdawii i Podola. Niektórzy z wielu dzięki staroprawosławnej pracowitości szybko bogacili się jako kupcy i przedsiębiorcy. Już
w 1863 roku wybudowano ceglaną cerkiew, co było możliwe dzięki liberalnym stosunkom panującym w Noworosji, podczas, gdy w guberniach centralnych staroprawosławie nadal sekowano.
W połowie XIX wieku staroprawosławni w liczbie około 2.000 osób
stanowili 5 procent ludności miasta. Byli tak aktywni i rozwojowi, że chirotonizowano dla nich biskupa odesskiego i krymskiego Kiriłła. W Odessie
dominowali białokryniczanie, jako zaplecze mając z jednej strony niekrasowców-lipowan w Budziaku, a z drugiej lipowan z południowego Podola
i Naddniestrza. W 1934 roku główną odesską cerkiew pw. Opieki Bogarodzicy władze radzieckie zamknęły.
Dynamika samoorganizacji
Dzisiejsze wspólnoty staroprawosławne na Ukrainie mają w większości
charakter fenomenów długiego trwania. Dotyczy to oczywiście terenów wiejskich, do których doszły w procesie industrializacji i urbanizacji radzieckiej
i postradzieckiej duże miasta, jak Płoskirów (Chmielnickij) czy Donieck.
Staroprawosławne związki wyznaniowe, nie mające dotąd swoich ogniw,

W 1798 roku turecka twierdza Chadżybej została zdobyta przez służących Rosji Kozaków.
Był to punkt zwrotny historii tych ziem i początek rosyjskiej kolonizacji obszarów dzisiejszej
wschodniej Ukrainy. Samo miasto Odessa zaistniało na mocy ukazu cara Pawła I z lipca
1795 roku. Struktury urbanistyczne przyszłego miasta zaczęły powstawać już od 22 sierpnia
1794 roku, wtedy też powstała jego nazwa.
13

16

ROSYJSCY STAROOBRZĘDOWCY NA UKRAINIE – OBCY I SWOI

ale też wieloletniej tradycji w Kijowie, założyły tam, choćby tylko symbolicznie, swoje przedstawicielstwa; podobnie uczyniła Ukraińska Cerkiew
Greckokatolicka.
Staroprawosławie na Ukrainie dzieli się – tradycyjnie zresztą – na dwie
gałęzie – popowszczyznę (głównie południe) i bezpopowszczyznę (głównie
północ), co odpowiada historycznemu procesowi rozwoju po 1846 roku hierarchii białokrynickiej, który postępował na terenie imperium rosyjskiego
od południa, czyli z terenów Bukowiny, Mołdawii i Dobrudży, należących
wówczas do Austrowęgier i Imperium Otomańskiego. W ramach tych dwóch
gałęzi można wyróżnić, oparty głównie o tradycję, podział na lewobrzeże
i prawobrzeże. Dniepr jest bowiem nadal najważniejszym limesem społeczno-kulturowym Ukrainy.
Dzisiejsza kondycja wspólnot starowierskich jest bardzo zróżnicowana
i w zasadzie, po ustaniu ograniczeń okresu radzieckiego, zależy od aktywności własnej oraz działania scentralizowanych (popowskie) bądź federacyjnych
(bezpopowskie) organizacji cerkiewnych. Zdarzają się jednak przypadki prześladowań ze względu na rosyjskie pochodzenie, co ma obecnie źródło głównie
polityczne (hybrydowa wojna z Rosją), choć jest też nawiązaniem do zadawnionego konfliktu: kacapy-chachły. Konflikty tego typu rzadziej występują w rosyjskojęzycznej, czyli w zasadzie lewobrzeżnej części Ukrainy oraz na
wschodnim Podolu i Wołyniu, a częściej na zachodzie czy utraconym Krymie.
80 procent obywateli Ukrainy przyznaje się do jakiejkolwiek wiary,
a 20 procent zalicza siebie do ateistów i agnostyków14. 93,9% zarejestrowanych
jednostek religijnych (jedinic)15, co w liczbach bezwzględnych daje 33684, to
wspólnoty chrześcijańskie. W kompleksie tym z szeroko pojętym prawosławiem wiąże się 70 procent jednostek, z greko-katolicyzmem (uniatyzmem)
7 procent. Staroprawosławnych jest około 6.000-7.000, co daje nieco poniżej
0,2 procent zbioru prawosławnego i 0,18 procent zbioru wszystkich wspólnot
chrześcijańskich. Podział ukraińskiego staroprawosławia na popowskie i bezpopowskie, jeśli idzie o liczbę wiernych, zamyka się w stosunku 4:1.
Specyfiką życia religijnego na Ukrainie jest fakt, że poszczególne wspólnoty mają ściślejsze związki z odpowiednimi dla siebie centrami geopolitycznymi, głównie zagranicznymi, niż między sobą. Integracja na poziomie państwa
jest słaba, nieco silniejsza jest integracja regionalna. Kościół rzymskokatolicki jest ogniwem uniwersalnej, światowej Eklezji. Większość prawosławnych
Rieligija ta rieligijnist’ w Ukraini, red. S. Makajew, Kijów 2009, Instytut Politologii i Instytut
Socjologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, s. 2004.
15
Ukraińska kategoria statystyczna, ujmująca wspólnoty, zbory, parafie.
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skłaniała się ku Moskwie i dopiero powstanie Patriarchatu Kijowskiego, który
w 2018 roku uzyskał autokefalię, zmieniło tę sytuację. W sferze staroprawosławia centrum eklezjalne Cerkwi białokrynickiej nadal pozostaje w Moskwie, a bezpopowcy wiążą się ze Wspólną Radą Staroprawosławnej Cerkwi
Pomorskiej posiadającą centralę organizacyjną w Petersburgu. Małoliczna na
Ukrainie Rosyjska Staroprawosławna Cerkiew (nowozybkowcy, biegłopopowcy) też od 2000 roku ma swoją centralę w Moskwie. Związek z centralnymi Cerkwiami w „kraju agresorze” budzi nieufność w nacjonalistycznej części ukraińskiego społeczeństwa, co powoduje jeszcze większe wyobcowanie
staroprawosławia.
Nic też dziwnego, że państwowotwórczo nastawiony laikat staroprawosławny podjął społeczne działania integracyjne na poziomie krajowym i regionalnym. Z jednej strony wzmacnia on pracę duchownych i nastawników
na szczeblu lokalnych wspólnot, a z drugiej tworzy społeczno-kulturalne, ale
też ekonomiczne zaplecza parafii lub zborów. 9 lutego 2004 roku zarejestrowano Kijowskie Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Staroobrzędowców
– Lipowan (Kijewskoje Nacjonalno-Kulturalnoje Obszczestwo Staroobriadcew
– Lipowan).
W ukraińskim staroprawosławiu, podobnie jak i w innych krajach postradzieckich, obserwuje się od przełomu wieków zjawisko szczególnej aktywności ludzi młodych, często dobrze wykształconych i przedsiębiorczych.
Traktują oni aktywność eklezjalną jako swój sposób na życie, a nawet jako
jego sens. Ma to cechy wyboru własnej, odrębnej strategii życiowej na kanwie
wartości duchowych i ideowych, choć nie są one najważniejsze. Przeważają
motywy psychospołeczne: budowy odrębnej tożsamości i sięgania do korzeni
rodzinnych.
Efektem tego trendu jest w gałęzi bezpopowskiej, nieadekwatna do
liczby wiernych liczba młodych nastawników. Podczas, gdy w Estonii, na
Łotwie czy Białorusi brakuje nastawników, a wprowadzenie w ten urząd
odbywa się po spełnieniu wielu warunków, wśród których doświadczenie życiowe odgrywa niebagatelną rolę, to na Ukrainie sytuacja jest zgoła odmienna. Na przykład 23 lutego 2012 roku w Bierdiansku nad Morzem Czarnym
zmarł młodo jeden z trzech nastawników16, Michaił Iwanowicz Suworow
(1962-2012), z zawodu nauczyciel pracujący jako przedsiębiorca w branży

W Bierdiańsku do 2012 roku służył też, pełniący obowiązki nastawnika Nikoła Nazarenko,
lecz został on wydalony ze Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi za wspólną modlitwę
z popowcami, od których przyjął chrzest i przez których został wyświęcony na diakona.
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poligraficznej. Wspierał on lokalną wspólnotę finansowo, zakupując między
innymi paramenty liturgiczne. Wydrukował Prokimeny na wieś god.
Oprócz wartościowej, motywowanej duchowo i ideowo młodzieży, do
staroprawosławia bezpopowskiego, jako mniej wymagającego w zakresie wiedzy religijnej, garną się też ludzie o nadmiernie rozbudowanym ego, którym
imponuje spełnianie roli przywódcy religijnego. Staroprawosławie z natury swej jako wyznanie organizacyjnie zdecentralizowane, bardziej personalistyczne niż instytucjonalne, stwarza bowiem znaczne możliwości aktywnym
jednostkom. Proboszcz parafii czy nastawnik zboru mają stosunkowo dużą
swobodę w swych działaniach eklezjalnych, tym bardziej, że istotną cechą staroprawosławia jest uznawanie autorytetów osób sprawujących urząd kościelny.
Granice diecezji w staroprawosławiu popowskim uzależnia się nierzadko od
woli i możliwości poszczególnych biskupów. Ich aktywność ograniczają jedynie cerkiewne kanony, a nie ciała kolegialne, które mają charakter kierunkowy,
teologiczno-ideowy i nie zajmują się raczej – oprócz wykluczeń z Cerkwi –
sprawami organizacyjnymi.
Wielu młodych Rosjan lub Ukraińców o rosyjskim rodowodzie zasiliło
pomorianizm. W popowszczyźnie białokrynickiej też obniżyła się średnia wieku kapłanów, lecz hierarchiczna struktura nie dopuszcza raczej do dewaluacji
duchowej i moralnej funkcjonariuszy cerkiewnych.
Specyfiką ukraińskiego staroprawosławia są też konwersje, zazwyczaj osób
dotąd niewierzących. Konwertytą był arcybiskup kijowski i całej Ukrainy Sawatij (Stiepan Pietrowicz Kozko; 1942-2016). Urodził się we on wsi Adżamka
w obwodzie kirowogradzkim. W 1973 roku podczas ciężkiej choroby związał
się ze staroobrzędowcami we wsi Klincy na terenie dzisiejszej Rosji, gdzie został ochrzczony. W 1987 roku metropolita Alimpij zachęcił go do przejścia
w stan duchowny. 22 lutego 1993 roku otrzymał on chirotonię biskupią.
7 maja 2006 roku biskup kijowski Sawatij w katedralnym soborze pw. Zaśnięcia Bogarodzicy w Moskwie został wprowadzony na urząd arcybiskupa,
co podniosło rangę eparchii ukraińskiej. Ingres do katedralnego soboru pw.
Zaśnięcia Bogarodzicy odbył się w Kijowie 6 czerwca 2006 roku. Zmarł 8 lipca
2016 roku i został pochowany we wsi Bierieżinka w obwodzie kirowogradzkim.
Oprócz gorliwych konwertytów są też konwertyci „lekko” traktujący swą
przynależność religijną. Dokonująca się od przełomu wieków sekularyzacja globalizacyjna stała się bowiem jakby kontynuacją polityki ateizacyjnej w ZSRR.
W rezultacie „starzy starowiercy patrzą na nowych wiernych jak na osoby
drugiej kategorii, wiernych o niższej wartości (niepołnociennyje wierujuszczyje)
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i często w ich oczach jawią się oni jako „chochły” lub „nikonianie”17, czyli obcy, nie-nasi. Często pojawia się pojęcie „neofity” w pejoratywnym znaczeniu. Starzy zarzucają młodym nadmierną ukrainizację i okcydentalizację,
odstępowanie od staroruskiego etosu. Naturalna wymiana pokoleń otwiera
jednak przed młodymi szerokie pole działania i dlatego też – jak wspomniano
– zajmują oni, często ponad swoje siły i możliwości, różne stanowiska eklezjalne, co rodzi wiele problemów.
Bezpopowszczyna
Ukraińska bezpopowszczyzna z punktu widzenia pochodzenia i tradycji składa się z dwóch segmentów. Wschodnia, lewobrzeżna część była jakby
zapleczem rubieży Rosji, a więc nie wykształciła nowej, odrębnej, lokalnej
tradycji. Głównym źródłem imigracji były gubernie: czernichowska i kurska. Bezpopowszczyzna słobożańska skupiła się wokół, położonego w pobliżu
Charkowa, klasztoru czugujewskiego (Czugujewski pomorskij monastyr). Prawobrzeżna część, głównie Wołyń, podległa z kolei wpływom fideosiejewszczyzny litewsko-białoruskiej, która z czasem przeszła na pozycje pomorskie18.
Centrum bezpopowszczyzny wołyńskiej stał się Żytomierz. W katakumbach
(jaskiniach) otaczających miasto już w XVIII wieku nielegalnie zamieszkali staroobrzędowcy. W 1825 roku w podmiejskiej wsi Karaułka starowiercy odkupili od kupca Karpielowa dom, w którym urządzili molennę pod
wezwaniem Opieki Bogarodzicy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
chram nie mógł posiadać zewnętrznych symboli kultu. W pobliżu molenny
urządzono cmentarz (mogiłki). Dzięki wsparciu kupców, a w szczególności
Kiprijana Awraamowicza Ljaszkowa, molennę rozbudowano, a kiedy ów popieczytiel został merem (gorodskaja gołowa), to chram zwieńczono kopułą z
krzyżem, choć było to wciąż jeszcze zakazane. Po śmierci mera władze usiłowały kopułę znieść, lecz wierni nie pozwolili na to. Ukaz carski o tolerancji
z 1905 roku otworzył drogę do dynamicznego rozwoju wspólnoty. W latach
1906-1908 wybudowano szkołę zborową, a w 1914 roku dwudziestometrową dzwonnicę. 14 października 2005 roku chram żytomierski obchodził uroczystość 180-lecia istnienia. Nabożeństwo jubileuszowe odprawił nastawnik

Siergiej Wasiljewicz Taraniec, Staroobriadczestwo goroda Kijewa i kijewskoj gugubiernii,
Kijów 2004, Nacjonalnaja Akademija Nauk Ukrainy, s. 205-206.
18
Na Wołyniu Żytomierskim uchował się do dziś zbór fiedosiejewski we wsi Trudoljubowka
(ukr. Trudoljubiwka), funkcjonujący jako Trudoljubowskaja Staroprawosławnaja Obszczina
(staropomorskaja).
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Nikoła Wiktorowicz Babiczew. Drugim nastawnikiem w Żytomierzu jest
Michaił Markiełowicz Pogowżewskij.
Z tradycji fiedosiejewskiej wyrasta też zbór w pobliskim Korosteniu.
Posiada on molennę przy ul. Sieliezwiowa 51 w dzielnicy Czełowka (ukr. Czoliwka), wcześniej odrębnej wsi. W Korosteniu rządcą zboru jest Ioann Fiedotowicz Karbowskij (1928-), a 7 sierpnia 2016 roku błogosławiono na funkcję
nastawnika 42-letniego Wasilija Siergiejewicza Oksiewiuka.
15 marca 2008 roku podczas zgromadzenia kijowskich pomorców podjęto decyzję o założeniu wspólnoty (obszcziny) Staroprawosławnej Pomorskiej
Cerkwi w Kijowie. Organizatorem zebrania był nastawnik Nikoła Wiktorowicz Babiczew z Żytomierza. Zbór, któremu przewodniczy podjął się opieki
nad zborem kijowskim, którego rozwój jest jednak bardzo powolny. Entuzjazm kilku aktywistów cerkiewnych nie koresponduje bowiem ze społecznym
zapotrzebowaniem.
Zbór w Charkowie powstał na początku XIX wieku, choć na terenie Słobożańszczyzny staroobrzędowcy pojawili się już w 1677 roku. W 1825 roku
wybudowano w Charkowie molennę, którą użytkowano do 1930 roku, kiedy
została ona zamknięta przez władze radzieckie. W 1948 roku niszczejącą świątynię przekazano baptystom. Wierni wówczas modlili się w domach prywatnych. Jeden z nich w 1991 roku przekształcono w molennę. Mimo licznych
prób władze miejskie nie zwróciły pomorcom starej molenny, tylko przydzieliły im działkę pod budowę nowej. Prace zakończono w 2015 roku. 28 sierpnia
2016 roku świątynię poświecono, nadając jej wezwanie Zaśnięcia Bogarodzicy.
Nastawnikiem jest Aleksandr Iwanowicz Potopow, mając do pomocy pełniącego obowiązki nastawnika Jewgienija Fiedorowicza Suworowa.
W obwodzie charkowskim wspólnoty pomorskie istnieją w miejscowościach: Czugujew (ukr. Czuguiw), Borowa, Prikałotne (ukr. Prikołatnie),
Olchowatka i Tiernowa. Na lewobrzeżnej Ukrainie istnieje też zbór w Sumach
oraz w Koszariszczach (ukr. Koszariszcze) w obwodzie czernichowskim, będący namacalnym śladem XVIII-wiecznej migracji ze Starodubia i Wietki na
Hetmańszczyźnę i dalej. Migracja ta była bowiem etapowa, sieciowa. „Sieć rozwijała się geograficznie, podtrzymując więź zarówno z regionami rodzinnymi,
jak i z ogniwami pobytu tranzytowego oraz z nowymi, trwałymi już miejscami
zamieszkania. Z czasem punkty końcowe stawały się jednak wypadkowymi dla
dalszej migracji”19.

Aleksandr Anatolijewicz Prigarin, Russkoje staroobriadcy na Dunaje, Izdatielstwo Archeodoksija,
Odessa 2015, s. 33.
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Wszystkie ukraińskie wspólnoty bezpopowskie, z wyjątkiem fiedosiejewskiej w Trujdoljubowce, sfederowały się podobnie jak w Rosji, na Inflantach,
w Białorusi i Polsce, zakładając Centralną Radę Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi Ukrainy, której przewodniczącym jest Nikoła Wiktorowicz Babiczew, nastojatiel20 zboru w Żytomierzu. Jest on także członkiem Wspólnej
Rady DPC (Jedinij Sowiet Driewleprawosławnoj Pomorskoj Cerkwi) z siedzibą
w Petersburgu, mającej dokumentować fakt, że pomorcy z całego świata tworzą jedną Cerkiew.
Bezpopowszczyzna współczesnej Ukrainy funkcjonuje bez silniejszych
związków z centrami rosyjskimi i inflanckimi21. Odradzając się po radzieckiej
ofensywie ateizacyjnej przeżywa jednak szereg wstrząsów. Jedną z przyczyn
jest – jak już wspomniano – nadmierna liczba pospiesznie powoływanych
nastawników i to stosunkowo młodych, ambitnych, szukających dla siebie
wyróżnionego miejsca w Cerkwi.
Drugą przyczyną rozdźwięków jest, typowe zresztą dla całej bezpopowszczyzny na świecie, dążenie części wiernych do pełni życia sakramentalnego i eklezjalnego. Bliskie sąsiedztwo dynamicznie rozwijającej się Rosyjskiej
Prawosławnej Staroobrzędowej Cerkwi, a od pewnego czasu także Rosyjskiej Staroprawosławnej Cerkwi, powoduje liczne apostazje. Przykładem
może być incydent w zborze berdyczowskim na Wołyniu. Ustanowiony
w 2002 roku nastawnik Boris Psiuk zaczął uczestniczyć w nabożeństwach
popowskich, a nawet zaprosił na wspólną modlitwę do molenny biskupa
białokrynickiego Sawatija, zaś protestujących przeciwko temu nie wpuścił
do świątyni. 83-letniej przewodniczącej rady parafialnej odebrał klucze, kasę
i cerkiewne księgi. Dopiero zdecydowana postawa zborowników i pomoc
lokalnych władz przywróciła stan dotychczasowy. B. Psiuk przeszedł wówczas do białokryniczan, gdzie przyjął chrzest. Bardzo bliskie sąsiedztwo parafii
białokrynickich w Żytomierzu i Winnicy skłoniło z kolei Nikołę Nazarenkę pełniącego obowiązki nastawnika od 2003 roku również w Berdyczowie,
do uczestnictwa w liturgii popowskiej, a w rezultacie do zmiany przynależności cerkiewnej. Dał się przechrzcić, a potem wyświęcić na diakona. Kliroszanin22 od 2004 roku z Litynia Fiodor Rastorgujew przeszedł z kolei do
Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Efektem pośpiesznych i nierozważnych wprowadzeń w urząd nastawnika był incydent
Nastojatiel (scs) – przywódca wspólnoty, dosłow. stojący nad.
Nie związane z hierarchią duchowną zbory bezpopowskie zawsze były bardzo samodzielne.
22
Kliroszanin – człowiek służby cerkiewnej, lektor lub chórzysta dopuszczony przez nastawnika
lub kapłana do służby liturgicznej na klirosie.
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w Koszariszczach. W 2002 roku Grieorgij Szmatko z cerkwi nowoobrzędowej pw. Michaiła Archanioła (Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu
Kijowskiego) w Żytomierzu przyjął pomorski chrzest i wkrótce został nastawnikiem, istniejącego od 1823 roku, zboru koszariszczeńskiego. W urząd ten
wprowadził go, wbrew pomorskim kanonom cerkiewnym, ówczesny nastawnik żytomierski Nikoła Nazarenko. G. Szmatko za niemoralne prowadzenie się
został wykluczony ze zboru, a 15 października 2009 roku z Cerkwi pomorskiej.
Z tego samego powodu wykluczono później go z pricztu soboru katedralnego
Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego w Żytomierzu,
do którego, z braku śpiewaków cerkiewnych, przyjęto go. Rada Nastawników
Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi na Ukrainie pozbawiła ostatecznie
te osoby wspólnoty cerkiewnej postanowieniami z 15 października 2009 roku
i 22 stycznia 2012 roku.
Federacyjna, Centralna Rada Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi
Ukrainy utrzymuje się dzięki wysiłkowi nielicznych działaczy z N.W. Babiczewem na czele, który od pewnego czasu zaczął utrzymywać bliskie kontakty
z polskimi, litewskimi i łotewskimi pomorcami. Ich gorliwość ma charakter
neofickiej gorliwości, co po 1991 roku jest cechą większości wspólnot religijnych na terenach byłego ZSRR. Cerkiew składa się z 35 zborów.
Popowszczyzna
Rosyjska Prawosławna Staroobrzędowa Cerkiew
Obecnie realnym centrum organizacyjnym ukraińskiej staroprawosławnej popowszczyzny stanowi nie Kijów, ale bliższa podolskiemu zapleczu Winnica, w której mieszka arcybiskup kijowski i całej Ukrainy Nikodim (Nikoła
Agafanowicz Kowaljow23), wybrany 18 października 2016 roku na Świątobliwym Synodzie Rosyjskiej Prawosławnej Staroobrzędowej Cerkwi w Moskwie,
a chirotonizowany 11 grudnia 2016 roku. Rangę arcybiskupa, na wzór swego poprzednika Sawatija uzyskał 29 kwietnia 2018 roku. Wcześniej został
w RPSC przewodniczącym Komisji ds. Dialogu z Cerkwią Staroprawosławną,
zwaną również Arcybiskupstwem Staroprawosławnym (Driewleprawosławnaja
Cerkow, Driewleprawosławnaja Archiejpiskopija), który to dialog zaowocował
N.A. Kowaljow pochodzi z roku wychodźców z Centralnego Czarnoziemu (obwód
kurski), który podczas prześladowań mikołajewskich przenieśli się do wsi Dobrianka
w guberni Czernichowskiej, a na początku XX wieku do Winnicy. Przyszły biskup, urodzony
w 1968 roku, przez 26 lat był nauczycielem muzyki. W 2008 roku został diakonem, w 2011
kapłanem, który był proboszczem parafii w Żukowcach, a potem w Żuriewce.
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19 października 2017 roku podpisaniem aktu o wspólnocie eucharystycznej (interkomunia), do której nie przystąpiła jednak – uzgadniająca dotąd
z Moskwą kwestie eklezjalne – metropolia bukaresztańska i białokrynicka, co
zaogniło stosunki między równorzędnymi metropoliami, pozostającymi dotąd w interkomunii.
Amplituda tych relacji wciąż się zmienia. Zaogniły się one w 2006 roku,
aby w 2013 roku ulec ociepleniu. Problemy wynikają między innymi z faktu,
że metropolia rumuńska Cerkiew ma się za Cerkiew-matkę, zaś metropolia
moskiewska podejmuje wiele działań bez wcześniejszej konsultacji. Braiłowcy
są bardziej niechętnie nastawieni do nowoobrzędowców, podczas gdy moskwianie z racji współobecności w państwie rosyjskim nie traktują ich jako
zapiekłych heretyków.
Arcybiskup kijowski i całej Ukrainy ma do pomocy Radę Diecezjalną
(Jeparchialnyj Sowiet). Diecezja dzieliła się dotychczas na cztery dekanaty (błagoczinije); nowej delimitację dokonano 17 lutego 2008 roku. Powstały błagoczinija: kijowski, winnicki, odessko-izmailski i chmielnicko-czerniowicki.
W każdym z nich jest docelowo po 15 parafii. W późniejszym czasie rozdzielono dekanat chmielnicki i czerniowicki. W 2020 roku Cerkiew liczyła
54 parafie, skupiające od 5.000 do 10.000 wiernych.
Tradycyjnym, duchowym centrum ukraińskiego, ale też światowego
staroprawosławia popowskiego, jest Biała Krynica w obwodzie czerniowieckim, gdzie 28 października 1846 roku poprzez przyjęcie do staroprawosławia
metropolity bośniackiego Amwrosija wzbudzono trójstopniową staroprawosławną hierarchię cerkiewną. W miejscowości tej odbywają się szczególne uroczystości cerkiewne, w tym spotkania porozumiewawcze dwóch metropolii
– moskiewskiej i braiłowskiej, zwanej od 2014 roku bukaresztańską24.
4-14 listopada 1996 roku odbył się Wszechświatowy Staroobrzędowy
Sobór, w którym uczestniczyli delegaci z obydwu, równorzędnych przecież
metropolii. W dniach 12-14 września 2006 roku w Białej Krynicy odbył
się sobór RPSC. 27 sierpnia 2008 roku doszło do historycznego spotkania
dwóch metropolitów – moskiewskiego i całej Rusi Kornilija oraz białokrynickiego i wszystkich staroprawosławnych chrześcijan Leontija (Ławrientij Izot).

Na czele Staroprawosławnej Staroobrzędowej Cerkwi Hierarchii Białokrynickiej
(Driewleprawosławnaja Staroobriadeczeskaja Cerkow’ Biełokrynickoj Ijerarchii) stoi metropolita
z tytułem arcybiskup białokrynicki i bukaresztański i wszystkich staroprawosławnych chrześcijan.
Jurysdykcja obejmuje wszystkie kraje poza terenem byłego Związku Radzieckiego, ale też
Łotwy.
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Kolejne spotkanie odbyło się 14 września 2011 roku. Wcześniej moskwianie
uczestniczyli w białokrynickim soborze 18 listopada 2010 roku.
Z racji tego, że obecna Ukraina, głównie w okresie władzy radzieckiej,
wchłonęła na swych obrzeżach tereny o odmiennej kulturze i historii, jak
Zakarpacie, Północna Bukowina, Budziak, Donbas, w regionach tych funkcjonują staroprawosławne wspólnoty o odrębnym rodowodzie i tradycjach.
Najbardziej miejscowy, można nawet powiedzieć, że ukraiński charakter mają,
działające od końca XVIII wieku, wspólnoty na Podolu.
Wspólnoty podolskie, bukowińskie, naddniestrzańskie i podunawskie
tworzą swoiste izolaty w takim stopniu na ile ekskluzywność staroprawosławia
może dziś funkcjonować w globalistycznym świecie. Są to zazwyczaj monokonfesyjne wsie ulokowane w trudno dostępnym terenie. Na Podolu są to
przede wszystkim Pietraszi (ukr. Pietrasziwka), Majdan Aleksandrowskij (ukr.
Majdan Ołeksandriwskij), Pilipy Chriebtijewskije (ukr. Pilipi-Chriebtijwski)
oraz Szura Kopijewskaja, na Bukowinie – Biała Krynica, Łukowiec, Grubno
(ukr. Grubna) i Biełousowka (ukr. Biełousiwka), w Naddniestrzu ukraińskim
– Welikopłoskoje (obwód odesski). W tej ostatniej, tradycyjno-zachowawczej
miejscowości codziennie odbywają się nabożeństwa, co jest ewenementem nie
tylko na Ukrainie, ale i w całej RPSC. Ta położona na lewym brzegu Dniestru wspólnota współpracuje ze wspólnotami w Naddniestrzańskiej Mołdawskiej Republice (Pridniestrowskaja Mołdawskaja Riespublika) – w Tyraspolu
i Benderach, które z kolei wywodzą się z tradycji besarabskiej. Charakter izolatów mają też wioski w Budziaku (obecnie obwód odesski) Stara Niekrasowka,
Nowa Niekrasowka, Murawliowka, Wasilewka, Pimorskoje, Wiłkowo.
Urbanizacja i industrializacja, powodujące przepływ ludności do miasta
sprawiły, że w dużych ośrodkach miejskich powstały wspólnoty, które stały się
później zapleczem logistycznym i materialnym dla innych, chronionych przecież dla zachowania tradycji, wiejskich izolatów. Takim zapleczem są Winnica
i Płoskirów (Chmielnickij) na Podolu, Izmaił i Odessa w Budziaku, Charków
na Słobożańszczyźnie, Donieck i Ługańsk w Donbasie.
Klasycznym przykładem parasola urbanizacyjnego jest parafia pw. św. Jerzego Zwycięzcy (Grigorij Pobiedonosiec) w Płoskirowie (Chmielnickij), mieście o dużej dynamice rozwojowej. Została ona utworzona przez migrantów
ekonomicznych z tradycyjnych ośrodków staroprawosławnych północnego
Podola: Pietrasziw, Majdanu Aleksandrowskiego i Pilipów Chriebtijowskich.
Starzejąc się, zapragnęli oni, często po wielu latach życia bez religii, powrotu do
tradycji. Prym wiodły kobiety, najpierw organizując w Płoskirowie filię parafii
z Pietrasziw, a potem tworząc oddzielną parafię. W 2004 roku przystąpiono do
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budowy cerkwi, wybierając na przewodniczącego rady parafialnej dynamicznego przedsiębiorcę Grigorija Jakimowicza Gałkina, pochodzącego z Pietrasziw. W 2005 roku miejscowy architekt Siergiej Iwanowicz Kozak przedstawił
projekt świątyni w stylu noworuskim, lecz nawiązującym do budownictwa nowogrodzkiego i pskowskiego. Główna nawa świątyni ma wymiary
9 x 9 m, co jest nawiązaniem do dziesięciu rang anielskich. Budowę chramu
z białej cegły zakończono po dziesięciu latach. Poświęcenia dokonał 29 września 2013 roku metropolita moskiewski i całej Rusi Kornilij (Konstantin Iwanowicz Titow) w towarzystwie arcybiskupa Kijowa i całej Ukrainy Sawatija.
Wspomniane izolaty konfesyjno-kulturowe w procesie sieciowo-regionalnego rozwoju Ukrainy, charakteryzując się wspomnianą już staroprawosławną adaptywnością, mają szanse przetrwać. Chronione są jako rezerwuary
duchowo-kulturowe przez „zurbanizowanych” współwyznawców.
Reasumując, ukraińskie izolaty staroprawosławne są owocem:
•
•
•
•

Zaszłości historyczno-kulturowych, w tym staroprawosławnej tendencji do odgradzania się od otoczenia
Sieciowo-regionalnego rozwoju Ukrainy
Konfesyjno-kulturowej ochrony gniazd tradycji, sprawowanej przez
parafie staroprawosławne w ośrodkach zurbanizowanych,
Obronnej reakcji na globalizacyjną unifikację.

W obwodzie czerniowickim, w regionie, który historycznie jest północną Bukowiną, znajdują się popowskie parafie: Biała Krynica (1784-1785),
Łukowiec, zwana także Lipowieni-Kosowanka (ukr. Łukawici; 1845), Grubno (pw. Opieki Bogarodzicy) i Biełousowka (ukr. Biełousiwka). Dwie pierwsze wspólnoty mają rodowód białokrynicki, a dwie drugie bukowińsko-besarabski. W Grubnie i Biełousowce popowcy pojawili się w latach trzydziestych
XIX wieku, a do tej drugiej osady w 1850 roku przybyli głównie bezpopowcy, z których większość uznała po pewnym czasie hierarchię białokrynicką.
Skojarzone z nimi Jedince (dziś w Mołdawii) zostały z kolei założone przez
fiedosiejewców z Mazur (wówczas Prusy), których uzupełnili wychodźcy
z Dyneburga.
Znajdująca się obecnie na terenie Donieckiej Republiki Ludowej w rejonie jenakojewskim (ukr. Jenakiw) Olchowatka, pozostawała od 1778 roku
pod opieką Wielkiego Wojska Dońskiego. Utworzyli ją przybyli w ostatnim
ćwierćwieczu XVIII wieku uchodźcy z Moskwy i okolic. Wraz z 600-osobową
grupą przybyło trzech mnichów. Później pojawili się współwyznawcy ze Starodubia. Wybudowano drewnianą cerkiew, powstał klasztor żeński. Kapłani
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dojeżdżali z innych ośrodków. W 1860 roku, po audiencji u cara Aleksandra
II, władze lokalne zgodziły się na zatrudnienie stałego kapłana. Został nim
Jemielian Biezczastnyj, który wybudował nową świątynię pw. Opieki Bogarodzicy. Po ukazie tolerancyjnym w 1905 roku, wspólnota rozwinęła się, licząc
2.700 wiernych, a chór cerkiewny składał się z 60 śpiewaków25. W latach trzydziestych XX wieku cerkiew zamknięto, księdza Fiedora Biezczastnego rozstrzelano 8 lipca 1937 roku, a cerkiew zburzono. W 1995 roku poświęcono
nowy chram pw. Opieki Bogarodzicy wybudowany na fundamentach starego.
W 2014 roku proboszczem został zakonnik (swiaszczennoinok) Siła, a po nim
przybyły z Niżnego Nowogrodu ks. Aleksandr Karabanow. Wspólnota liczy
obecnie około 100 wiernych i zawodowo związana jest z górnictwem węglowym. Staroobrzedowcy olchowańscy, będąc Rosjanami, akceptują separatystyczną autonomię obwodu donieckiego, usilnie dążąc do wyłączenia swojej
parafii z archidiecezji ukraińskiej i przejścia do metropolii moskiewskiej.
W XVIII wieku starowierscy uchodźcy z Podmoskowija założyli na
Dzikich Polach w widłach rzek Biełoj i Bielenkoj skit, wokół którego wyrosła wieś Gorodiszcze, do której napłynęli wierni ze Starodubia. W ostatnim
dwudziestoleciu XVIII wieku polityka carycy Katarzyny II, mająca na celu
intensywne zasiedlanie ziem Noworosji, spowodowała z kolei napływ nowych
kolonizatorów z guberni Kurskiej (Centralny Czarnoziem). W 1897 roku
w powiecie sławianoserbskim żyło 6275 starowierców, w starodubskim 985,
a w bachmuckim 63826. W 1904 roku rozpoczęto w Gorodiszczu budowę cerkwi pw. św. Ducha. Skit przekształcono w klasztor pw. Przemienienia Pańskiego. W „złotym wieku” staroprawosławia (1905-1920) na terenie obecnego obwodu ługańskiego było pięć parafii białokrynickich: w Gorodiszczu, Ługańsku,
Oriechowkie, Biełaus-Kriakowkie, Niżnej Bogdanowkie. W 1924 roku liczyły
one 2.546 wiernych, a dwa zbory bezpopowskie na terenie tego obwodu 130
wiernych27. Zgodnie ze staroprawosławną tradycją opieki nad starymi, chorymi i biednymi przy gorodziszkoj parafii istnieje przytułek (prijut), którym
zarządzał proboszcz Partiemufij (Artiemichin), a po jego śmierci ks. Władimir
Dmitrijew, bezpośrednią zaś opiekę sprawują parafianie.
Cerkiew białokrynicka na Ukrainie mimo wielu przeszkód rozwija się.
Niedawno odnowiono klasztor żeński w Białej Krynicy i męski w Kurieniowce.

25
Tatjana Pliska, Staraja wiera żiwa do sich por, „Wiestnik Staroobriadczeskogo Podola” 2014,
nr 4, s. 37
26
Oleg Forostiuk, Ługanszczyna rieligijna
27
Ibidem
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Od 2006 roku Wydział Wydawniczy Prawosławnej Staroobrzędowej
Archidiecezji Kijowskiej i Całej Ukrainy (Prawosławnaja Archiepiskopija
Kijewskaja i Wsieja Ukrainy) wydaje w języku rosyjskim almanach „Wifliejem
- Dom Chleba” („Betlejem – Dom Chleba”), w którym publikuje artykuły
pobożnościowe i historyczne. W niektórych wydaniach znajduje się samouczek języka cerkiewno-słowiańskiego z podziałem na lekcje. Od 2013 roku
w Płoskirowie (Chmielnickij) ukazuje się z kolei „Wiestnik Staroobriadczeskogo Podolia” („Zwiastun Staroobrzędowego Podola”).
W Cerkwi coraz większą rolę zaczynają odgrywać świeccy, powołując stowarzyszenia wspomagające hierarchię, ale też działające na rzecz zachowania
stroprawosławnych i rosyjskich tradycji. W Czerniowcach działa Stowarzyszenie „Staroobrzędowcy Bukowiny” („Staroobriadcy Bukowiny”), a w obwodzie odesskim stowarzyszenie „Wozrożdienije Istocznikow”. Świeccy nie
tylko wzmacniają Cerkiew i pielęgnują tradycję, ale też kontrolują kapłanów.
Częste są skargi na duchownych: na przykład 25 sierpnia 2018 roku w Winnicy Zebranie Diecezjalne rozpatrywało takie skargi.
Trwająca od 2014 roku wojna na wschodzie Ukrainy nie ma charakteru
na wprost międzynarodowego, lecz jest konfliktem regionalnym, angażującym Rosję i Ukrainę. Bezpośrednio w konflikt zaangażowane są wojska Ukrainy oraz wojska samozwańczych Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej
Republiki Ludowej, które istnieją tylko dzięki Federacji Rosyjskiej. Wojska
tych republik nazywają siebie opołczeńcami, co wywodzi się z rosyjskiego terminu apołczenije – pospolite ruszenie, milicja ludowa, samoobrona. Ma to podkreślić oddolny, samostanowiony charakter tych republik.
Wojna ta miała następujące fazy:
„Faza 1 – zajęcie Krymu przez Federację Rosyjską (luty-marzec 2014);
Faza 2 – demonstracje w kluczowych miastach obwodu donieckiego
i Ługańskiego, które doprowadziły do przejęcia władzy w niektórych z nich
przez siły prorosyjskie (marzec-kwiecień 2014);
Faza 3 – ofensywa sił ukraińskich (kwiecień-sierpień 2014);
Faza 4 – rosyjska kontrofensywa i ukraińska klęska pod Iłowajskiem
(sierpień-wrzesień 2014);
Faza 5 – tzw. pierwsze mińskie zawieszenie broni;
Faza 6 – kampania zimowa 2015 roku (styczeń-luty 2015);
Faza 7 – tzw. drugie mińskie zawieszenie broni”28.
28
Łukasz Mamert Nadolski, Kampania zimowa w 2015 roku na Ukrainie, Bydgoszcz 2017,
Muzeum Wojsk Lądowych, s. 9.

28

ROSYJSCY STAROOBRZĘDOWCY NA UKRAINIE – OBCY I SWOI

Wsparcie ludności cywilnej zamieszkującej Donbas dla działań opołczeńców wspieranych prze Rosję, zarówno sprzętowo, jak i logistycznie oraz kadrowo, początkowo „nie było zbyt duże, ale wystarczające, aby sprawić odpowiednie wrażenie29. Największe było wśród ludności pochodzenia rosyjskiego,
niechętnych wobec procesu intensywnej ukrainizacji tych terenów. Ukraińcy
zaczęli nazywać tych ludzi separami (od separatysta), nie mówiąc już od bardzo pejoratywnego pojęcia kacapy. Rosjanie wokół osób utożsamiających się
z Ukrainą używają pojęcia ukr, ukry, ale też ukrop (ros. kaper), co ma charakter
pogardliwy.
Staroprawosławna Rosyjska Cerkiew
Dążeniem staroprawosławnych związków wyznaniowych jest powiększanie swoich domen. Bardzo często odbywa się to kosztem innych wspólnot
staroprawosławnych poprzez przyciąganie wiernych, a nawet całych parafii czy
zborów. Blisko 100 lat trwa pod tym względem konkurencja między białokryniczanami a nowozybkowcami, czyli między popowcami a biegłopopowcami30.
Skupiającą tych drugich Rosyjska Staroprawosławna Cerkiew (Russkaja
Driewleprawosławnaja Cerkow’) wkroczyła na teren Ukrainy od strony Kurska
i Biełogoroda, czyli na teren, na którym nie było zbyt wielu białokryniczan
a rozproszeni w diasporze pomorcy przeżywali kompleks braku pełni życia
sakramentalnego, który to kompleks cały czas przecież drąży bezpopowszczynę. Diecezja kurska i samarska31 założyła na lewobrzeżnej Ukrainie w regionie
słabożańskim kilka ośrodków duszpasterskich, zaczynając w 1992 roku od
Ibidem, s. 16.
Biegłopopowcy skupieni w Staroobrzędowej Cerkwi Prawosławnych Chrześcijan ustanowili
trójstopniową hierarchię duchowną 16 września 1929 roku, podczas gdy białokryniczanie
28 października 1846 roku.
31
W 2000 roku doszło w tej diecezji do rozłamu. Zarzucający arcybiskupowi moskiewskiemu
i całej Rusi RSC Aleksandrowi szereg odstępstw od kanonów i tradycji biskup kurski Apollinarij
(Aleksandr Grigorijewicz Dubinin; były profesor Moskiewskiego Uniwersytetu ChemicznoTechnologicznego, specjalista w dziedzinie elektrochemii, który po kilku latach apostazji
powrócił do Cerkwi nowozybkowskiej, gdzie został przyjęty jako mnich bez urzędu biskupiego)
utworzył Cerkiew Staroprawosławną, a w zasadzie jurysdykcję biskupią zwaną Archidiecezją
Kurską, później Staroprawosławnym Arcybiskupstwem (Driewleprawosławnaja Achijepiskopija),
bądź Staroprawsoławną Cerkwią (Driewleprawosławnaja Cerkow’). Prawosławny arcybiskup
powołał w Krzemieńczuku parafię pw. św. Mikołaja oraz parafię w Nikołajewie. Centrum
pierwszej była cerkiew domowa w mieszkaniu prywatnym Niny Leonidowny Nasonowej
w bloku przy ul. Monogarowa 2/93. Konkurujące w jednej miejscowości ze sobą Cerkwie
bardzo często nadają to samo wezwanie swoim świątyniom, przekonując wiernych, że tylko
jedna z nich jest prawowita. W 2017 roku zawarto interkomunię między Rosyjską Prawosławną
Staroobrzędową Cerkwią a Staroprawosławnym Arcybiskupstwem. Pełniącym obowiązki
chorego arcybiskupa został biskup Nikodim (Jeljakin). Arcybiskup Apollinarij zmarł 12 stycznia
2021 roku w Kursku.
29
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Sosnówki w obwodzie połtawskim. Z czasem zaczęła ona świadczyć posługę
duchową na Słobożańszczyźnie i w Donbasie i doszłą aż do Dniepru w obwodzie połtawskim.
Bardzo energiczny, lecz nie przebierający w środkach patriarcha moskiewski Rosyjskiej Staroprawosławnej Cerkwi Aleksander (Andriej Diomidowicz Kalinin)32, podjął soborową inicjatywę w sprawie powołania diecezji
białorusko-ukraińskiej z siedzibą w Homlu, z sędziwym biskupem Iosifem
(1920-) na czele. 23 grudnia 2010 roku diecezja ta decyzją Soboru została
rozwiązana i powstały dwie decyzje – białoruska i ukraińska, co miało przede
wszystkim typowy dla tej Cerkwi wymiar propagandowo-strategiczny i nie
odpowiadało realnym potrzebom nielicznych biegłopopowców w tym regionie. W 2006 roku zaistniała parafia w Doniecku (ks. Dimitrij Garbuzow),
od 2008 roku parafia pw. św. Księcia Włodzimierza w Dniepropietrowsku oraz parafia w Makijewce, wchodzącej w skład aglomeracji donieckiej
(ks. D. Garbuzow). Słobożański błagoczynny protojerej Nikoła Prosin został
24 grudnia postrzyżony w mnichy, a następnego dnia chirotonizowany w moskiewskim soborze katedralnym pw. Opieki Bogarodzicy w Moskwie przez
patriarchę w asyście biskupa sybirskiego Siergieja, dolnowołżańskiego Sawicza
i górnowołżańskiego Wasilija na arcybiskupa ukraińskiego. 23 lutego 2011
roku nowo chirotonizowany arcybiskup poświęcił wraz z patriarchą cerkiew
pw. św. Mikołaja Cudotwórcy przy ul. Makarenki w Krzemieńczuku, która
stała się siedzibą centrum diecezji. Kubiczny, niczym domek jednorodzinny
z białej cegły, gmach nie przypomina świątyni i tylko mała kopułka na dachu
z trójzłożonym krzyżem świadczy o jego sakralnym przeznaczeniu. Skromna,
też z białej cegły, choć o już założeniu cerkiewnym, poświęcona 12 listopada
2000 roku, jest budowana od 1992 roku świątynia pw. Narodzenia Chrystusa
w Sosnowce region Gadjacz w obwodzie połtawskim. RSC posiada na Ukrainie 6 parafii.
Rozwój Rosyjskiej Staroprawosławnej Cerkwi na Ukrainie bazuje przede
wszystkim – jak już wspomniano – na pragnieniu pełni życia sakramentalnego i eklezjalnego u bezpopowców, konwersjach osób szukających sensu życia
w religii, budowaniu tożsamości rosyjskiej, przyciąganiu wiernych skonfliktowanych z dotychczasowymi wspólnotami staroprawosławnymi. Obecność
na Słobożańszczyźnie i w Donbasie (regiony: Donieck, Ługańsk, Mariupol)
32
7 maja 2000 roku, z nruszeniem cerkiewnych kanonów, Andriej Diomidowicz Kalinin
(1957-) został na soborze w Nowozybkowie wybrany arcybiskupem nowozybkowskim,
moskiewskim i całej Rusi. Wybór ten nastąpił w dniu pogrzebu pooprzedniego arcybiskupa
Aristarcha.
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dowodzi, że większość wiernych to ukraińscy Rosjanie. Dość swobodne, mimo
propagandowych orędzi soborowych, traktowanie rygorów staroprawosławia
czyni to wyznanie przystępnym dla współczesnego, zsekularyzowanego człowieka. Z sytuacji tej korzystają osoby, które bez przygotowania, w tym odpowiednich dyspozycji intelektualno-moralnych, mają ambicje zostać działaczami cerkiewnymi, w tym kapłanami. Niemniej pewien, choć stosunkowo mały
segment, stanowią wierni, których tradycje rodzinne sięgają biegłopopowstwa,
bądź sami należeli do tego wyznania i w poszukiwaniu pracy przenieśli się na
Ukrainę, głównie do Zagłębia Donieckiego. Część konwersji na staroprawosławie bezpopowskie ma z kolei charakter poszukiwania korzeni i formowania wartościowej tożsamości. Nie wszystkim obywatelom ukraińskim o rosyjskim rodowodzie odpowiadają, tak popularne na tym terenie, chrześcijańskie
związki ewangelikalne, czy – uwikłane wyraźnie w walkę polityczną – Cerkwie
nowoprawosławne.
Stygmatyzacja Rosjan
Warto przypomnieć, iż rola świeckich w staroprawosławiu jest znacznie
większa niż w innych gałęziach chrześcijaństwa wschodniego, co jest poniekąd zaszłością historyczną, gdyż wyznanie to przez bardzo długi okres musiało
obchodzić się bez hierarchii duchowej. Nic też dziwnego, że po ustanowieniu
hierarchii białokrynickiej i rozprzestrzenieniu się jej w latach sześćdziesiątych
XIX wieku w Rosji doszło do poważnych wstrząsów, jako że duchowni zaczęli
odbierać laikatowi kompetencje w sprawach cerkiewnych i administracyjnych.
Wstrząsy te były pogłębione przez – równie typowe dla staroprawosławia –
spory między duchowieństwem. Duch owych sporów pozostał do dziś także
na Ukrainie, gdzie staroprawosławie rozwija się głównie dzięki woli i wysiłkowi wiernych.
Dokonana w 2018 roku przez Najwyższą Radę Ukrainy nowelizacja ustawy O wolności wyznania i organizacjach religijnych nakazuje, aby instytucje
i organizacje skupiające Rosjan dokumentowały w swoich nazwach i statutach
związek z „państwem-agresorem”. Inicjator ustawy powołał się na sentencję
Konfucjusza, że „wszystkie problemy biorą się stąd, że rzeczy nie noszą swoich imion”. Jest to bez wątpienia stygmatyzacja, która w wojnie hybrydowej
ma wywołać „sankcje ludowe”. Ministerstwo Kultury Ukrainy wskazało, że
pod nowelizacją tą popadają następujące związki wyznaniowe: Staroprawosławna Pomorska Cerkiew, Rosyjska Prawosławna Staroobrzędowa Cerkiew,
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Rosyjska Staroprawosławna Cerkiew, Ukraińska Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego, Rosyjska Prawdziwie-prawosławna Cerkiew.
Podnosi się też problem kapłanów pracujących na Ukrainie, a mających
obywatelstwo rosyjskie, jak ks. Siergiej Bobkow z Kamieńca Podolskiego czy
ks. Aleksandr Karabanow z Olchatowki, przy okazji temu pierwszemu zarzuca
się udział w kradzieży starych ikon i ksiąg z Białej Krynicy.
Jedną z reakcji na ten fakt stała się próba wyprowadzenia ze struktury RPSC parafii pw. Narodzenia Chrystusa (Rożdiestwa Christowa) w Czerniowcach. Podjął ją, skłócony wcześniej z arcybiskupem i innymi kapłanami, proboszcz Leontij Siergiejew (Ławrientij Warwaricz), pracujący w parafii
od 18 lat. Za nieposłuszeństwo został przez arcybiskupa kijowskiego i całej
Ukrainy Nikodima pozbawiony stanu duchownego (co potwierdził Sobór Arcybiskupi w Moskwie 31 stycznia 2018 roku), a 21 grudnia 2018 roku Rada
Archidiecezji (Sowiet Archijepiskopii) podjęła decyzję o odłączeniu go od
Cerkwi aż do wyrażenia skruchy (odłuczit’ ot Cerkwi do pokajanija)33. Główną
winą kapłana było sprawowanie Liturgii 15 i 16 grudnia 2018 roku, mimo
że arcybiskup pozbawił go stanu duchownego. Decyzję tę podtrzymał Sobór
Arcybiskupi RPSC w Moskwie. Wywołało to oburzenie części wiernych, którzy podjęli starania o anulowanie tej decyzji. Powołując się na ustalenia lokalnego soboru kartagińskiego stwierdzili oni, że postępowanie w stosunku do
czerniowickiego proboszcza było niewłaściwe, gdyż najpierw powinien być on
osądzony przez sąd diecezjalny, a potem – w drodze odwołania – przez Sobór. W Czerniowcach zaczęto odprawiać nabożeństwa słowa, lecz bez Świętej
Liturgii.
Polityka wyznaniowa państwa ukraińskiego w odróżnieniu od polityki
państw inflanckich, które zaliczają staroprawosławie do religii tradycyjnych,
wspieranych organizacyjnie i finansowo, traktuje to wyznanie jako „zjawisko
nie charakterystyczne dla Ukrainy” („nie charaktiernyje dla Ukrainy jawlenije”34). Taka doktryna negatywnie wpłynęła na dotychczasowe sąsiedzkie relacje w terenie, które miały dotąd charakter jedynie lokalnych sporów, a nawet
tylko przekomarzań, typowych dla wielokulturowych społeczności.
Zaczęły mnożyć się rabunki w świątyniach i domach prywatnych staroobrzędowców. Już 3 kwietnia 2009 roku metropolita Kornilij poprosił

19 grudnia 2018 roku czerniowicka parafia należąca do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej
Patriarchatu Moskiewskiego wystąpiła z jej struktur i utworzyła Wspólną Lokalną Cerkiew
Ukrainy (Jedinaja Pomiestnaja Cerkow’ Ukrainy). Potem część wiernych wycofała się.
34
Christiankije cerkwi i religioznyje organizacji w Ukrainie, Kijów 2001, Gosudarstwiennyj
Komitiet Ukrainy po diełam nacionakrostii i religii, s. 47.
33
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Komitet do Spraw Narodowości i Religii Gabinetu Rady Ministrów Ukrainy
o interwencję w tym zakresie. Sprawa stanęła na kolegium Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, lecz bez widocznych rezultatów. Wypadki 2014 roku jeszcze
bardziej zaogniły problem, gdyż już władze administracyjne różnych szczebli
w ramach „walki z agresorem” zaczęły tępić i sekować wszystko co rosyjskie.
Starowiercy zostali pozostawieni sami sobie i gdyby nie taktyczne związki ówczesnego arcybiskupa Sawatija z ukraińskimi organizacjami nacjonalistycznymi, zwane przez jego przeciwników nawet „przyjacielskimi”, to problem ten
nabrałby jeszcze większych rozmiarów. Arcybiskup zgodził się na pewne formy ukrainizacji Cerkwi, przy gwarancji stałej przynależności do Metropolii
Moskiewskiej. Zgodził się między innymi na likwidację starego cmentarza
w Winnicy, niezbyt energicznie występował o zwrot starej świątyni przy ul.
Grigorija Skoworody w Kijowie, nie upominał się o swoje parafie w Donbasie:
Gorodiszcze i Olchowatka, które znalazły się w nowych separatystycznych republikach ludowych.
Ugodową politykę kontynuuje jego następca, arcybiskup Nikodim.
W pewnym stopniu została ona zrozumiana przez członków moskiewskiego
Soboru, który odrzucił przedłożone przez metropolitę Kornilija petycje wiernych z obwodów donieckiego i ługańskiego (parafie Olchowatka i Gorodiszcze35) o przejściu z archidiecezji ukraińskiej do moskiewskiej, co nastąpiło w
przypadku Krymu po jego aneksji przez Rosję. Podczas Soboru 17-18 maja
2016 roku szukano rozwiązania pośredniego, a które nie sprowokowałoby negatywnej reakcji władz Ukrainy. Proponowano utworzenie diecezji doniecko-ługańskiej36, co oczywiście byłoby absurdalne, zważywszy, że obejmowałaby
ona tylko dwie parafie. Ostatecznie pozostawiono status quo, czyli podległość
parafii w Gorodiszczu i Olchowatce pod omoforem arcybiskupa kijowskiego
i całej Ukrainy.
Mniej skomplikowana sytuacja ma miejsce na utraconym przez Ukrainę
Krymie, z czym – wbrew polistycznym hasłom – zaczyna godzić się na zasadzie
„zdrowego rozsądku” cześć obywateli Ukrainy, tym bardziej, że Rosja związała
się z półwyspem mostem nad Cieśniną Kereczeńską. Stosując metodę faktów

Inspirowana przez ługańskich staroobrzędowców akcja petycyjna rozpoczęła się już we
wrześniu 2014 roku.
36
Prawdopodobnie sugerowano się tym, że Synod Prawdziwie-Prawosławnej Cerkwi
w Moskwie wybrał 22 listopada 2019 roku biskupa jako wikariusza metropolity dla parafii
Krasnyj Łucz, Antracyt i Łutugino w Donbasie. Został nim archimandryta Michaił
Pieriesziwajow. 24 listopada został on chirotonizowany w chramie pw. Archanioła Rafaela
w Moskwie. Wczesniej powołano diecezję Rowieńkowską i Ługańską, którą zarządza z kolei
biskup Aleksij. W prawosławiu urząd biskupa nie jest tak rzadki jak w rzymskim katolicyzmie.
35
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dokonanych Metropolia Moskiewska założyła w Symferopolu nową parafię,
co zgodnie z prawosławnym prawem kanonicznym gwarantuje jej jurysdykcję.
1 kwietnia 2017 roku metropolita moskiewski i całej Rusi Kornilij poświęcił
cerkiew pw. Wprowadzenia Bogarodzicy Do Świątyni (Wwiedienija w Cerkow’ Prieswiatyja Bogorodicy) w Symferopolu, stolicy niedawno odzyskanego
Krymu. Została ona urządzona w byłym prawosławnym chramie wybudowanym w stylu retroruskim w 1872 roku. W czasach radzieckich było tam
przedszkole, klub radioamatorów, biblioteka dla niewidomych. Budynek, nie
bez państwowej inspiracji, Cerkiew odkupiła od Ukraińskiego Towarzystwa
Niewidomych, głównie za sponsorskie pieniądze przedsiębiorcy Romana
Stabłajna.
W czasie wydarzeń 2014 roku centrala RPSC z większym zaangażowaniem niż RPC popierała działania rosyjskich sił na Krymie i w Donbasie. Modlono się, aby rosyjscy żołnierze pokonali wrogów i odstępców (supostaty).
Podsumowanie
Permanentna dezintegracja społeczna na Ukrainie, mająca wiele cech
anomii, nieoczekiwanie otwiera szanse aktywnym grupom i wspólnotom
religijnym. Zjednoczeni wokół wspólnej idei, mogą one w miarę swobodnie realizować swoje plany, o ile oczywiście znajdą ku temu środki i stworzą
sprawną organizację z wyraźnym przywództwem na czele. Brak dominującego wyznania przy daleko idącej bierności religijnej większości społeczeństwa
ukraińskiego sprawia, że wspólnoty staroprawosławne mogą rozwijać się bez
większych przeszkód, z wyjątkiem oczywiście spowodowanych niesnaskami
narodowościowymi. W niektórych miejscowościach zdarzają się jednak wystąpienia nacjonalistów ukraińskich przeciwko ruskim kacapom, co wzmogła
ustawa z 2018 roku nakazująca starowiercom publiczne objawianie swoich
więzi z „państwem agresorem”.
Straoprawosławie na Ukrainie rozbite jest nie tylko na trzy Cerkwie, ale
też w obrębie tych Eklezji na segmenty o różnych dziejach i tradycjach. Segmenty te są w miarę wewnętrznie spójne, natomiast nie są zbyt spójne między sobą. Na taki stan wpływają nie tylko zaszłości historyczne, ale i znaczne
odległości pomiędzy poszczególnymi regionami. Komunikacja wirtualna nie
jest w staroprawosławiu preferowana, podobnie jak inne nowości techniczne
(nowczestwa); najważniejsze są styczności bezpośrednie.
Specyfiką współczesnego ukraińskiego staroprawosławia – podobnie jak
w Rosji oraz na Białorusi i Inflantach – są konwersje, w tym ludzi młodych,
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budujących swoją tożsamość na bazie starej ruskiej tradycji, ale też uciekających od mających obecnie miejsce w prawosławiu sporów polityczno-eklezjalnych. Dla wielu młodych przynależność do staroprawosławia sprzyja zachowaniu, a w wielu przypadkach stanowi nawet asumpt do odzyskania rosyjskiej
tożsamości, tym bardziej, że staroprawosławie jest stricte rosyjskim fenomenem etnoreligijnym.
Wraz z pojawieniem się nowych, oderwanych od tradycji pokoleń, ma
miejsce proces unifikacji eklezjalnej, który powoli zaciera tradycyjne odrębności lokalne wynikłe z różnych proweniencji historyczno-kulturowych poszczególnych parafii i zborów. Niemniej wciąż istnieją izolaty tego typu, które
w powszechnej, zunifikowanej świadomości odbierane są jako egzotyczne, zaś
przez świat staroprawosławny jako gwarantujące prawowierność (istinnost’)
i prawdziwości ruskiej tradycji. Większość społeczeństwa nie interesuje się
nimi; na Ukrainie podobnie jak w zachodnie Europie religia schodzi w obszary prywatności.
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Russian old believers in Ukraine foreign and domestic

Summary: The small (6-7 thousand) diaspora of Old Orthodox Russians in Ukraine, rooted for over 350 years, after the events of 2014
began to be subject to processes of alienation. The amended religious
law began to stigmatize Russians by imposing the obligation to specify
in the statutes and names of their organizations and institutions that
they are Russian, that is related to the „aggressor state”. There were
local attacks on religious buildings of Old Orthodox Russians. After
a few years, the situation stabilized.
Key words: Orthodox Church, Russian,Ukraine, Old believers
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Eutanazja na przestrzeni dziejów
(od Starożytności do XIX w.)

Streszczenie: W pracy przedstawiono zarys historii eutanazji począwszy
od czasów starożytnych do wieku XIX. Zdefiniowano pojęcie, wymieniono filozofów i myślicieli zajmujących się tą problematyką oraz ich
poglądy. Przedstawiono argumenty za (poczucie litości i chęć skrócenia
cierpień osób w stanie terminalnym; prawo do samobójstwa oraz decyzji odnośnie czasu i sposobu zakończenia życia pochodzące z autonomii
jednostki; eugenika i poprawa stanu społeczeństw, będące względami
ideologicznymi; zmniejszanie kosztów jak też obciążeń społeczeństw,
w związku z koniecznością ciągłej opieki nad pacjentami z chorobami
przewlekłymi) i przeciw eutanazji, występujące w dyskusjach odnośnie
jej legalizacji w różnych krajach.
słowa kluczowe: eutanazja, historia eutanazji, cierpienie w stanach terminalnych, śmierć.

Wstęp

Stały postęp profilaktyki zdrowotnej i nauk medycznych powoduje
wydłużenie średniej długości życia wywołując dyskusję o zagadnieniach
etycznych w starości i nastawieniu do eutanazji. Śmierć jest kontrowersyjnym problemem z uwagi na swoją nieuchronność i pewność. W dobie postępu ludzie kontrolują tak życie jak i śmierć 2.

Doktor nauk medycznych, lekarz, multifilolog, wykładowca akademicki, absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego i Bioetyki (UWr).
2
Gadzinowski J., Wiśniewski J. Eutanazja — medyczne, filozo-ficzne, psychologiczne i teologiczne problemy współczesnej neo-natologii. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2003:163
1
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Starożytność z łagodną śmiercią
Starożytny Grek pod pojęciem „eutanazja”, nie miał bynajmniej na myśli litościwego uśmiercania przez lekarzy nieuleczalnie chorych i cierpiących,
gdyż taka praktyka wówczas nie istniała.3 Tak Grecy jak i Rzymianie nie dysponowali wówczas w swym zasobie słownictwa wyrazem na określenie pozbawienia życia drugiej osoby, w celu uwolnienia jej od cierpienia spowodowanego nieuleczalną chorobą. Biorąc pod uwagę ówczesny stan wiedzy medycznej,
musieli zdawać sobie sprawę z niemożliwości uznania danego przypadku chorobowego za nieuleczalny lub prowadzący do nieuniknionej i szybkiej śmierci.
Zatem dosłowne znaczenie terminu „eutanazja” oznacza „dobrą śmierć”, wywodząc się od greckiego słowa euthanatos (eu- dobra, thanatos- śmierć).
W Starożytności słowo „eutanazja” wyrażało aprobatę dla określonych
sposobów umierania, a nie wywoływania czy też przyspieszania śmierci, jak
może sugerować współczesne jego znaczenie. Pierwszy historycznie udokumentowany fakt użycia słowa euthanatos przypada na V wiek p.n.e.przez greckiego poetę Kratoniosa w jednej ze swoich komedii. Termin ten pojawia się
też 300 lat przed Chrystusem. Poseidippos, grecki komediopisarz, w utworze
Myrmex podkreślał, iż prosi bogów o dobrą śmierć, to jest eutanazję4. Zgon
szybki, łagodny, wolny od bólu i cierpienia starożytni nazywali eutanazją.
Tego rodzaju śmierć uważali za subiektywnie dobrą dla umierającego, z uwagi na brak towarzyszących jej cierpień5. Także Swetoniusz posługuje się tym
terminem w podobnym znaczeniu, mówiąc o przesadnych i długotrwałych
męczarniach. Dlatego też eutanazją mogła być śmierć zarówno z przyczyn
naturalnych, jak też dobrowolnie i racjonalnie wybrana, samobójcza, jak też
zadana przez kogoś innego, lekkim zgonie bez bólu (exitus facilis) cesarza Augusta. Filon z Aleksandrii (ok. 20 p. Chr. - 50 po Chr.) żydowski filozof żyjący
w Starożytności był tego samego zdania. W odniesieniu do tych świadectw,
także dzisiaj spokojnie można by życzyć innym „eutanazji”, czyli, spokojnej,
dobrej, bezbolesnej, pogodzonej z losem śmierci6.
W czasach starożytnych znano jednak i częściowo wykonywano czynność, nazywaną dzisiaj eutanazją. Filozofia stoicka silnie ukierunkowana na
wolność jednostki dopuszczała pod pewnymi warunkami samobójstwo oraz
pomoc lekarza w przyśpieszeniu śmierci chorego, w sytuacji poważnej choroby
J. Malczewski, Eutanazja prawo do życia, prawo do wolności, Lublin, 2005, s. 16
W. Bołoz, Etyka chrześcijańska wobec problemów końca życia, Warszawa: 2002, s. 123.
5
Ibidem, s.210
6
U. Benzenhöfer, Der gute Tod? Euthanasie und Sterbehilfe in Geschichte und Gegenwart,
München 1999, s. 16.
3
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uniemożliwiającej życie samodzielne i swobodne. Podejście takie związane
było z ideałem ataraksji, najwyższym ideałem etycznym stoików, (gr. a-brak,
taraksis-nieład, zamieszanie), którym była silnie zaznaczona obojętność odnośnie wydarzeń i przeciwności losu. Silne cierpienia, mogące zaburzyć ten spokój, uprawniały jednostkę, w filozofii stoickiej, do zakończenia swego życia7.
W tym czasie za eutanazją opowiadali się Sokrates i Platon. Pierwszy
w swoich wykładach podkreślał konieczność uzyskania odpowiedzi podczas
opieki nad dzieckiem na zasadnicze pytanie: „czy jego stan zdrowia jest warty
tego aby się nim ciągle opiekować”8. Platon (ok.427 - 347 przed Chr.) zaś
był za eliminacją przez aborcję lub pozostawianiem bez opieki po urodzeniu
dzieci starszych mężczyzn, co według starożytnych ograniczało dobrą „jakość”
przyszłych pokoleń9, zezwalał na „dobrą śmierć” w celach kontroli liczebności
i eugenicznych. W jego ocenie „owoce stosunku nieznanego przez władze” należy pozostawić tam, gdzie nie otrzymają żadnego jedzenia. Arystoteles i Seneka także byli za szanowaniem prawa zakazującego wychowywania dzieci kalekich. Arystoteles(384 - 322 przed Chr.) opowiadał się za ścisłą reglamentacją
rozrodu, jednak w razie pojawienia się niezaplanowanych przez państwo dzieci, postulował ich uśmiercanie. Obserwujemy tu typowe podejście eugeniczne
z powodu korzyści społecznych. Filozof ten nie akceptował jednak uśmiercania chorego przez lekarza, gdyż uważał to za wyraz tchórzostwa10.
Seneka jawnie nauczał o unicestwianiu nowonarodzonych dzieci „ułomnych oraz niekształtnych” m. in. poprzez topienie. Starożytni Grecy termin
ten odnosili do unicestwienia siebie w momencie doświadczania cierpienia
(formy samobójstwa). Celowe uśmiercanie innych, w danej chwili doświadczających cierpienia nie było dla nich eutanazją11.
W Starożytności była też tradycja promująca wartość życia, dostępna
w postaci zbioru pism autorstwa przypisywanego znanemu lekarzowi Hipokratesowi (ur. ok. 460 przed Chr.), zatytułowanego Corpus Hippocraticum. Po
przeanalizowaniu utworów z tego zbioru okazuje się, że najpewniej nie wszystkie zostały stworzone przez samego Hipokratesa, gdyż istnieją pomiędzy nimi
pewne sprzeczności. Pewne wskazówki dawane lekarzom przez Hipokratesa
U. Eibach, Sterbehilfe - Tötung aus Mitleid? Euthanasie und „ lebensunwertes ” Leben, Wuppertal 21998, s. 17.
8
M. Cooper, Greek Philosophers on Euthanasia and Suicide, [w:] Suicide and Euthanasia. Historical and Contemporary Themes, [w:] B. A. Brody, ,,Kluwer Academic Publishers”, Dordrecht
1989, s. 11.
9
Kowalska D., Państwo idealne Platona, Stud Zesz Nauk 4/7, s.17-23, 2001
10
Arystoteles, Polityka VII, 1335b Etyka Nikomachejska III, 1116a. http://www.jaroslawsobkowiak.pl/wp-content/uploads/2013/10/Etyka-nikomachejska.pdf
11
J. M. Cooper, Greek Philosophers… op.cit.
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częściowo usprawiedliwiają zaprzestanie terapii umierających, głównie z powodu dobrego imienia lekarza. Jednak istnieją też teksty opisujące łagodzenie cierpień konających przez lekarzy. Najbardziej znanym i głównym jego
tekstem jest tzw. Przysięga Hipokratesa zawierająca zakaz podawania kobietom środków poronnych i jakichkolwiek trucizn, dzięki którym ktoś mógłby odebrać sobie życie. Tekst podkreśla silne przywiązanie Hipokratesa do
promocji i szacunku dla życia12. Lekarz hipokratejski ani nie zabijał, ani nie
brał pośredniego udziału w zabójstwie, nie doradzał też nikomu w tej kwestii13. Hipokrates jest ojcem terminu lekarski paternalizm. Uważał, iż to lekarz,
a nie pacjent winien decydować. Takie samo podejście do relacji pomiędzy
lekarzem, a pacjentem prezentowali też Sokrates i Platon. Platon podkreślał,
iż lekarz nie powinien prowadzić leczenia ciał wyniszczonych chorobą, czyli
takich, które mogą napełnić cierpieniem dalsze życie chorego. W jego opinii chory nie będzie przydatny ani sobie, ani też państwu. Platon uważał, że
o zaprzestaniu leczenia decyduje lekarz, nie pacjent. Powyższa filozofia stoi
na stanowisku braku wpływu subiektywnych odczuć na wartości życia ludzkiego i obowiązku obiektywnej oceny przydatności konkretnej jednostki dla
społeczeństwa. Platon uznawał, iż śmierć w takim wypadku będzie dobrym
wyjściem nie tylko dla konkretnej wspólnoty społecznej, ale także dla chorej
jednostki, gdyż nie narazimy chorego na sytuację długotrwałego odczuwania bólu. W rezultacie podczas procesu umierania pacjent doświadcza dobra.
Proces decydowania o życiu oraz śmierci nie leży w gestii pacjenta, ale jest
w rękach lekarza14.
Starożytni Rzymianie wyraźnie popierali przedstawione wyżej greckie
czynności eutanatystyczne. Zauważyć to można przede wszystkim w tradycyjnym patriarchalnym obrazie rodziny, gdzie to ojciec podejmował decyzje
o życiu swoich dzieci, co było częścią władzy ojca, patris potestas. Dzieci stanowiły część „własności domowych”. W Imperium Rzymskim starano się przestrzegać zasady, że jedna rodzina posiada jedną córkę, za wyjątkiem sytuacji,
w których były dwie. Nastawienie Rzymian do problemu eutanazji noworodków odzwierciedla opinia Tacyta, wielkiego starożytnego historyka, uznającego za ekscentryzm niedopuszczalność stosowania opisywanych tu wcześniej

Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej
doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją” (tłum. G. Piankówna), http://adonai.pl/life/?id=110 (17 VI 2011).
13
U. Benzenhöfer, Der gute Tod? op.cit s. 38-42.
14
M. Cooper, op. cit. 11- 14,
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praktyk u Żydów15. Dodatkowo należy zauważyć, iż w Cesarstwie Rzymskim
ogólnie przyznawano prawo do samobójstwa jednostce doświadczającej znaczącego dla niej nieszczęścia w momencie uznanym przez nią za odpowiedni.
Część materiałów źródłowych podkreśla zgodę na powyżej przedstawione działania, zawartą w ustawie XII Tablic, jednym z najważniejszych aktów prawa
rzymskiego. Badacze podkreślają jednak, iż opisane praktyki miały związek
głównie z eutanazją okołoporodową. Aktywne dzieciobójstwo poddano karze
pod wpływem chrześcijaństwa dopiero w końcu IV wieku16.
Umieranie po chrześcijańsku
Problematyka eutanazji nie była podejmowana przez kilka wieków z uwagi na obowiązujący w religii chrześcijańskiej zakaz odrzucania życia jako umiłowanego daru Bożego, będącego jednocześnie zadaniem, od wykonania którego
zależy dalsze życie po śmierci. Nowa religia tworzyła domy pomocy dla chorych
i umierających, czego nie obserwowano w Starożytności. We wczesnym chrześcijaństwie zajmowały się tym małe i przejrzyste wspólnoty, następnie taka
pomoc była udzielana w zakonach, później powstały zorganizowane punkty,
w których udzielano opieki medycznej17. Zainteresowanie odbywaniem pielgrzymek do miejsc związanych z religią miało wpływ na średniowieczny postęp
w opiece medycznej. Zmęczeni pielgrzymi, często wyczerpani i chorzy, szukali
miejsc odpoczynku i regeneracji sił18.
W czasach wojen i zaraz obserwowano nowe formy chrześcijańskiej
duchowości i pobożności, przeniesione ze starożytnego wzorca szczęśliwej
śmierci19. Rozprawy typu „sztuka dobrego umierania” (ars bene moriendi) zachęcały do określonego zachowania się wobec nadchodzącej śmierci, stając się
z biegiem lat także poradnikami „sztuki życia” (ars vivendi). Nauka chrześcijańska uczy, iż ludzie w życiu doczesnym powinni pamiętać o przemijaniu

Eutanazja- Hasło encyklopedyczne, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/eutanazja;3899253.
html (dostęp 25.07.19)
16
P. Carrick, Medical Ethics in Antiquity. Philosophical Perspectives on Abortion and Euthanasia,
Dordrecht 1987, s. 101; T. Jakubowski, W trosce o godność życia ludzkiego, eutanazja, http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/0104N_02.html; M. Zabłocka, Ustawa XII tablic,w civili
historiae Iris aymarusa riwalliusa, [w:], „Studia iuridica” XXXIV/1997.
17
H. Pichlmaier, Hopiz/Hospizbewegung. 1. Zum Problemstand, [w:] W Korff, L. Beck,
P. Mikat (red.), Lexikon derBioethik, t. 2, Gütersloh 2000, s. 233-235.
18
M.Machinek, Życie niegodne życia? Krótka historia eutanazji, Stud.Warm, 2011(11) s.325-37.
19
G. Virt, Leben bis zum Ende. Zur Ethik des Sterbens und des Todes, Innsbruck 1998, s. 10-13.
15

41

RENATA CHRZAN

i śmiertelności, w taki sposób korzystać z ziemskich dóbr, aby byli w stanie
w dowolnym momencie stanąć przed Sędzią Bożym20.

Śmierć w czasach nowożytnych
Okres nowożytny nie odnotował zmiany poglądów odnośnie eutanazji, z wyjątkiem znaczącej zmiany perspektywy. Filozofowie skupiali się na
człowieku i jego ziemskim życiu zamiast na Bogu i życiu wiecznym. Tomasz
Morus (1477-1535) stworzył dzieło Utopia, w którym zaprezentował swoją
wizję idealnego państwa. Od tego tytułu zaczerpnął nazwę gatunek literacki. Utwór zaktywizował rozważania odnośnie doskonałego kształtu państwa.
Bez wątpienia myśl platońska wywarła znaczący wpływ na autora. Wzorowe
państwo to dobrobyt, pomyślność i zdrowie obywateli. W razie ciężkiej choroby jednostki, pozostali winni się nią opiekować. W chorobie nieuleczalnej
i bolesnej, Morus radzi, aby kapłani i urzędnicy państwowi namawiali chorego do jak najszybszego poddania się zapewnionej bezbolesnej śmierci i rezygnacji z przeciwstawiania się jej 21. Nie można ocenić, czy słowa te stanowiły
sarkastyczną drwinę z obowiązujących w tamtych czasach stosunków w państwie i były przestrogą przed możliwymi skutkami dalszej ich ewolucji, czyli
formy „negatywnej utopii”, czy też autor szczerze opowiadał się za eutanazją
na życzenie chorego. Jeśli Morus popierał eutanazję, to jego opinia w początkach Nowożytności nie miała zwolenników22.
Z perspektywy współczesnego znaczenia terminu eutanazja warto podkreślić, iż nie miał on żadnych odniesień związanych z zabójstwem, ani
z przyspieszaniem śmierci, jak również żadnych związków z medycyną, tak
w Starożytności jak i przez wiele kolejnych stuleci. Dopiero w XVII wieku
Francis Bacon (1561-1626) powiązał pojęcie eutanazji z medycyną23. Wyróżnił on eutanazję zewnętrzną (euthanasia exterior), oraz eutanazję wewnętrzną
(euthanasia interior). Zadaniem pierwszej byłoby ulżenie cierpieniom umierających, bez działań zabójczych, druga zaś miałaby związek z przygotowaniem się jednostki do dobrej śmierci24. W 1623 r. zamieścił w utworze Nowa
J. Wohlmuth, Sterben/Sterblichkeit. Theologisch, [w:] W Korff, L. Beck, P. Mikat (red.),
Lexikonder Bioethik, t. 3, s. 460.
21
T. Morus, Utopia, tłum. K. Abramowicz, Warszawa 1954, s. 152.
22
Argumenty na rzecz traktowania tego fragmentu Utopii raczej jako wyraz krytyki pewnej
mentalności, której sam Morus nie popierał, podaje J. Malczewski, Z dziejów pojęcia eutanazji,
[w:] B. Chyrowicz (red.), Eutanazja: prawo do życia - prawo do wolności, Lublin 2005, s. 51-55.
23
N. Aumonier, B. Beignier, P. Letellier, Eutanazja, Warszawa: 2003, s. 38.
24
E. Schockenhoff, Ethik des Lebens. Grundlapen und neue Herausforderungen, Freiburg-Basel-Wien 2009, s. 491.
20
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Atlantyda termin eutanazja. Podkreślał, iż do zadań lekarza nie należy wyłącznie leczenie, ale również walka z bólem, także wtedy, gdy świadomie prowadzi
ona do skrócenia życia. Obecnie badacze spierają się odnośnie roli Bacona
w rozwoju idei eutanazji. Sam autor jako reprezentant utylitaryzmu twierdził,
iż z bólem trzeba walczyć nie tylko w sytuacji ratowania życia, ale także gdy
„służy jedynie spokojnemu i łatwemu rozstaniu się z nim”25.
W osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej literaturze termin eutanazja pojawia się rzadko i dotyczy obowiązków lekarza w stosunku do umierających. Pomoc lekarza w samobójstwie pacjenta, jak też uśmiercanie na życzenie chorego
było nadal zabronione. Każde działanie lekarza w celu skrócenia czyjegoś życia
określano jako niedopuszczalne. Dopiero przełom XIX i XX wieku przyniósł
zmianę poglądów w tej kwestii26.
W 1735 r. na uniwersytecie w Halle Zacharias Philippus Schulz w pracy
doktorskiej De Euthanasia Medica pojęciem eutanazja zdefiniował „łagodny,
spokojny i szybki przebieg procesu naturalnej śmierci”. Jego zasady medycznego traktowania osób umierających (naturalna eutanazja), nie pozwalały lekarzom „bezowocnego zatrzymywania ich przy życiu, gdyż to tylko utrudnia im
ostatnie chwile”. Jednocześnie nie dopuszczał stosowania środków przeciwbólowych mogących przyśpieszyć śmierć27.
W 1794 r. Nicolas Paradys, profesor medycyny z Holandii odwołał się
częściowo do opinii Bacona określając eutanazję naturalną jako „[...] sztukę
uczynienia śmierci jak najlepszą, jak najbardziej znośną, jak to tylko pozostaje
w naszej mocy i zależy od przyczyn naturalnych”28. Paradys uznał za główny
obowiązek lekarza pomoc w umieraniu za pomocą odpowiednich leków. Jeśli stan chorego nie rokuje wyleczenia, dopuszczalne jest zaprzestanie leczenia
i koncentracja na ułatwieniu jego śmierci. Gdy choroba może spowodować
szybką, bolesną i ciężką śmierć, lekarz może, bez zrywania „nici życia”, podawać substancje osłabiające, prowadzące do wyciszenia organizmu. W wypadku
powolnego umierania naukowiec zalecał preparaty wzmacniające celem profilaktyki „ciężkiej śmierci”. Dodatkowo podkreślał wagę nastroju osoby umierającej aby otrzymała „lekką śmierć”. Lekarz z udziałem kapłana odpowiadał za
pozytywny nastrój jak też za pociechę religijną pacjenta29 .

25
Cyt. za. J. Malczewski, Francis Bacon: Eutanazja czy opieka paliatywna?, [w:] Diametros”,
Nr 2, grudzień 2004r. s. 74- 75,
26
M. Machinek, Życie… op.cit.
27
M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie, Kraków, 2004, s. 26.
28
Ibidem
29
W.Ochmański, Eutanazja nie jest alterrnatywą, Kraków, 2008.
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W 1826 roku w Getyndze niemiecki lekarz Karl F.H. Marx poparł „eutanazję medyczną” głosząc identyczne poglądy jak Paradys30
Teorie głoszone przez Paradysa i Marxa nie znalazły w owym czasie zbyt
wielu naśladowców. Dopiero od połowy XIX wieku aby łagodzić cierpienia
towarzyszące umieraniu, lekarze w większym stopniu stosowali nowe preparaty, jak morfina, eter czy chloroform, które pojawiły się wraz z powstaniem
nowoczesnej anestezjologii. Od tej pory rozpowszechniano „eutanazję” w znaczeniu nadanym przez Bacona31.
W XVIII wieku lekarze i ﬁlozofowie, oprócz dobrowolnej śmierci u Morusa, traktowali eutanazję jako proces naturalnej śmierci spowodowanej chorobą, wymagającą leczenia objawowego ze wsparciem psychicznym pacjenta.
Aktywną pomocą dopuszczaną przez niektórych przedstawicieli świata medycznego były leki przeciwbólowe, stosowane aby ułatwić, a nie przyśpieszyć
proces umierania, zapewniające choremu naturalną eutanazję32.
Historia pokazuje, iż do lat sześćdziesiątych XIX wieku termin „eutanazja” nie był związany z medycyną, a współczesne znaczenie tego terminu
ukształtowało się dopiero około roku 187033, w związku z rozwinięciem
procesu medykalizacji. Zaczęto używać go do czynności wywołania szybkiej
i łagodnej śmierci z litości u chorych na nieuleczalne i bolesne choroby. Po
raz pierwszy w tym znaczeniu zostało użyte przez Wiliama E.H. Lecky’ego,
sławnego historyka z Irlandii, w dziele wydanym w 1869 r. pod tytułem
„A History of European Morals from Augustus to Charlemagne”34.
Dyskusję o eutanazji rozpoczął w 1870 r. Samuel D. Wiliams, nie znany
szerzej przedsiębiorca, podczas swojego wykładu zatytułowanego Euthanasia
wygłoszonego w małym klubie. Wystąpił on z żądaniem, aby obowiązkiem
lekarzy stało się „we wszystkich przypadkach beznadziejnej i bolesnej choroby” stosowanie u pacjentów chloroformu lub „innego tego rodzaju preparatu znieczulającego”, ale wyłącznie gdy tego sami chcą, aby „natychmiastowo
pozbawić ich świadomości” dla „zapewnienia szybkiej i bezbolesnej śmierci”.
Uznał przy tym za niezbędne podjęcie kroków pozwalających stwierdzić „ponad wszelką wątpliwość” świadome żądanie chorego odnośnie podaży tych

A. Frewer,Geschichteund Ethik der Euthanasie..., s. 377.
E.J. Emanuel, The historyof euthanasia debates in the United States and Britain, Ann Intern
Med. 1994 Nov 15;121(10):793-802.
32
W.Ochmański, Eutanazja nie jest alterrnatywą, Kraków, 2008.
33
M. Szeroczyńska, Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie, Kraków, 2004, s. 26.
34
J.M. Cooper, Greek Philosophers on Euthanasia and Suicidein: Brody B.A. (eds.) Suicide and
Euthanasia. Philosophy and Medicine, 1989, vol 35, s.9-10.
30
31
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preparatów35. Wykład został wydany w 1872 r. w formie książki w Londynie.
Utwór odebrano pozytywnie rozlegle komentując i cytując w głównych czasopismach literackich i politycznych wydawanych w Wielkiej Brytanii. Pomysł
Wiliamsa spodobał się prawnikom i działaczom społecznym, natomiast został
silnie skrytykowany przez większość środowisk lekarskich tak brytyjskich jak
i północnoamerykańskich. Pierwsi oczekiwali zwiększenia gwarancji prawnych swobody jednostki ludzkiej aż do podejmowania decyzji o swojej śmierci,
drudzy zaś stali na stanowisku iż „lekarze mogą łagodzić cierpienia związane
z umieraniem, ale nie powinni celowo go przyspieszać” 36.
Lionel A. Tolemach w wydanym w 1893 r. artykule poparł oczekiwanie
Williamsa dokonując jego uzupełnień i zmian. Podkreślił niejasny stan prawny procedury, gdyż obowiązujące prawo nie zezwalało na legalną eutanazję,
a lekarz ją wykonujący „poruszał się na granicy zabójstwa, jeśli nie gorzej”37.
Wysunął propozycję legalnej eutanazji, wykluczającej odpowiedzialność lekarza38. Uważał, iż „wobec nieuleczalnej choroby, podczas której chory cierpi,
lekarze idąc za świadomą zgodą chorego, zabezpieczywszy się odpowiednio,
powinni podać odpowiednio silne leki anestetyczne, aby w przyszłości nie trzeba było już stosować żadnych anestetyków, czyli należy zalegalizować działanie
odpowiadające legalnemu samobójstwu wykonane przez pełnomocnika”39.
Porównując wypowiedzi szesnasto- i osiemnastowiecznych lekarzy z poglądami reprezentowanymi przez Williamsa i Tollemache'a, w 1884 r. Bruce
Fey po raz pierwszy podzielił eutanazję na czynną i bierną w znaczeniu dzisiaj
obowiązującym. Pojawienie się poglądów eugenicznych wpłynęło na rozumienie zjawiska eutanazji przede wszystkim jako uśmiercania pacjenta40.
Konkluzje
Problem eutanazji pozostaje w bioetyce nierozstrzygalny. Zwolennicy
i przeciwnicy wysuwają przeciwstawne argumenty. Można wyróżnić historycznie następujące argumenty odnośnie przyzwolenia na eutanazję:
- poczucie litości i chęć skrócenia cierpień osób w stanie terminalnym;
- prawo do samobójstwa oraz decyzji odnośnie czasu i sposobu zakończenia życia pochodzące z autonomii jednostki;
35
36
37
38
39
40

E.J. Emmanuel, The history….op.cit.
J. Malczewski, Eutanazja, Gdy etyka zderza się z prawem, Warszawa 2012, s.47-48.
Ibidem, s.48
Ibidem
W.Ochmański, Eutanazja…op.cit.
Ibidem
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- eugenika i poprawa stanu społeczeństw, będące względami
ideologicznymi;
- zmniejszanie kosztów jak też obciążeń społeczeństw, w związku z koniecznością ciągłej opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi41.
Z argumentów przeciwników eutanazji realną wartość przedstawiają:
- możliwość potencjalnej presji społeczeństwa na osoby ciężko chore;
- sugestia osłabienia woli życia i walki pacjentów w ciężkich stanach, gdy
eutanazja jest wariantem możliwym i legalnym 42.
Podane powyżej argumenty występują w dyskusjach odnośnie legalizacji
eutanazji w różnych krajach.
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Euthanasia throughout history
(from Antiquity to the nineteenth century)
Summary: The work presents an outline of the history of euthanasia
from the ancient times until the nineteenth century. The concept has
been defined, philosophers, thinkers and their views are mentioned,
arguments for (a sense of pity and willingness to shorten the suffering
of persons in the terminal state, the right to suicide and decisions regarding the time and the end of life derived from the autonomy of the
individual, eugenics and improvement of societies, which are ideological considerations; as well as the burdens of societies in connection
with the need for constant care of patients with chronic diseases) and
against euthanasia which occur in discussions regarding the legalization of euthanasia in various countries.
Keywords: euthanasia, history of euthanasia, suffering in terminal
states, death.
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Ludwik Niemojowski –
charakterystyka postaci
i jego spuścizny

Streszczenie: Ludwik Niemojowski, jest osobą która wykazała się odwagą i patriotyzmem podczas powstania Styczniowego, uwagę przykuwa tutaj także jego rodzina która od samego początku była zaangażowana politycznie w życie kraju tak samo jak i Ludwik. Sam Ludwik bardzo
mocno interesował się literaturą, został oskarżony i zesłany na Sybir za
czyny których dokonał podczas powstania styczniowego. Podczas pobytu na Syberii podejmował się tematów etnograficznych, opisu fauny
i flory, które niejednokrotnie publikował w „Wędrowcu”, po powrocie
do kraju wydał monografię noszącą tytuł „Obrazki Syberii”. Na zesłaniu oprócz pracy badawczej pisał listy do swojej córki Emilii, to właśnie
z nich wyłaniają się wspomnienia Ludwika, opisywał tam swoje życie
codzienne.
Słowa kluczowe: Ludwik Niemojowski, zesłanie, książka, Syberia,
wspomnienia, listy

Ludwik Niemojowski jest mało znaną postacią, ujrzał światło dzienne
w 1823 roku w miejscowości Radoszewice. Jego ojcem był Gabriel, który
piastował stanowisko prezesa Trybunału Województwa Kaliskiego, matka
natomiast wywodziła się z Lubowidzkich a na imię miała Katarzyna. Bratankami Ludwika byli wówczas znani bracia: Bonewantura oraz Wincenty Niemojowscy, bronili oni konstytucji z 1815 roku. Niestety o latach młodości
Ludwika wiemy bardzo mało, uzyskał on gruntowne wychowanie domowe
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a także średnie wykształcenie1. Uchodził za męża stanu wśród okolicznych
mieszkańców, dlatego też Niemojowski został marszałkiem szlachty wieluńskiej. Piastował on poza tym stanowisko wójta tamtejszej gminy Radoszewice.
Głównym jego zajęciem była praca na roli, jednak to nie powstrzymało go
przed zdobyciem wykształcenia, Ludwik bowiem studiował w kraju i za granicą, wykazywał się również umiejętnościami literackimi2.
Trzeba tutaj wspomnieć iż, Bratanek Bonewantura zasłynął także z pomysłu budowy rodzinnego pałacu w Marchwaczu, czyli malutkiej mieścinie
znajdującej się w Wielkopolsce w powiecie kaliskim. Pierwsze informacje dot.
Marchwacza pojawiają się w 1136 roku, wówczas wieś ta była w rękach arcybiskupów gnieźnieńskich. Pod koniec XVI wieku Stanisław Karnkowski wykupił Marchwacz, w 1773 mieścina ponownie trafiła w ręce arcybiskupów gnieźnieńskich. 24 lata potem czyli w 1797 włości zostały oddane przez prusaków
w prywatne posiadanie. Dopiero w 1819 roku Marchwacz stał się własnością
Bonawentury Niemojowskiego. Majątek ten był w rodzinie Niemojowskich
do 1939 roku. Bonawentura podjął się bardzo ciężkiego zadania czyli stworzenia siedziby rodowej i jego założenia kontynuowali dalej syn a potem wnuk.
Po ponad 100 latach powstał pałac a dokładniej mówiąc założenie pałacowe,
składające się z zespołu rezydencjonalnego i folwarcznego3.
Ludwik po śmierci ojca przejął posiadłości w Radoszewicach, dlatego
też pozwolił sobie na wycieczki po kraju a także na wyjazdy zagraniczne. We
Włoszech zaprzyjaźnił się z Teofilem Lenartowiczem. Był to człowiek zajmujący się etnografią oraz poezją. Prawdopodobnie Ludwik zainteresował się
kulturą ludową właśnie przez Teofila. W Polsce wybrał się na tereny pomiędzy Olkuszem a Krakowem aby przeprowadzić badania ludoznawcze, oto jak
wspomina swoja wyprawę:
„Przed kilkoma tygodniami udałem się w okolice pomiędzy Olkuszem
a Krakowem położone…, Wspomniona wioska, na stronie głównego
traktu nieopodal od zakładów górniczych położona, składająca się ze
stu przeszło osad wiejskich, przedstawiała się wnader malowniczem
położeniu. Wyniosłe wzgórki a nawet załamki skał, dodawały jej tego
uroku, jakiego płaszczyzny naszych okolic Kalisza, Sieradza lub Wielunia, pomimo wszystkich swoich dodatnich stron, są pozbawione”4.

A. Ruszkowski, Ludwik Niemojowski, „Na sieradzkich szlakach”, 2003, nr 1-4, s. 22.
H.M. Małgowska, Etnografia Syberii w pracach Ludwika Niemojowskiego, „Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii”, 1976, s. 109.
3
A. Drewicz, Marchwacz, wkaliszu.pl
4
L. Niemojowski, Powieści i szkice obyczajowe, Warszawa 1882, t. I, s. 316-317.
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Pomimo tego, że dosyć skrupulatnie opisywał doświadczenia jakie spotkały go w powiecie olkuskim, nigdy nie podjął się napisania pozycji w której
zawarłby ludoznawstwo polskie. Jego pierwszą pracą związaną z etnografią był
reportaż pod tytułem „Mauretanie i araby w powieści szkice obyczajowe tom
II”. Kariera pisarska Ludwika zaczęła się w wieku 28 lat. Pierwszym jego utworem który ukazał się drukiem była komedia „Dwa towarzystwa”5.
W późniejszych latach wydał poemat religijny „Obrazy z Pisma Świętego”. Niemojowski za pomocą swoich podróży oraz wycieczek zgromadził
różnorodne archiwalia, które publikował między innymi w „Gazecie Warszawskiej” a także „Kronice Wiadomości Krajowych i Zagranicznych”. Ludwik był
także szanowaną osobą w środowisku kulturalnym ówczesnego Królestwa Polskiego, może wskazywać na to m.in. informacja o jego osobie w XIX tomie
Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda6.
Należy wspomnieć, iż podczas powstania styczniowego wykazał się on
odwagą oraz patriotyzmem. Pomimo tego, że nie brał czynnego udziału
w potyczkach pomagał powstańcom, dostarczając im żywności i pieniędzy.
W całym przedsięwzięciu pomagał mu ks. Stanisław Korecki, który m.in. potępiał chłopów współpracujących z Moskalami. 27 marca 1863 roku nastąpiła
bitwa, po której naczelnik wieluńskiej komendy żandarmerii w raporcie oto
tak opisuje działalność Ludwika:

„Ziemianin Niemojowski chciał wzbudzić jeszcze większe u postron-

nych ludzi oburzenie do Rosjan” za sprawą pomocy ośmiu rannym
powstańcom, którzy przebywali na dworze, a także dzięki chorągwi
na której widniał napis „Braciom męczennikom 1861r.”, znajdowała
się ona w kościele, pośród zmarłych już walczących. Oprócz tego Ludwikowi zarzucono, że poległych miał zamiar pochować we wcześniej
stworzonej mogile w kształcie kopca tzw. Kurhanie przez co mógłby
dać powód do nowych manifestacji”7.

Ludwik wraz z ks. Koreckim zostali aresztowani, na początku skazani na karę śmieci, która została zastąpiona na zsyłkę na Syberię przez
namiestnika hr. Berga. Oto fragment wyroku Ludwika:
„ Ponieważ prześladował włościan przychylnych rządowi i nazwiska ich
wciągał na listę, którą wręczał ks. Koreckiemu, że powstańcy którzy
egzekucji dokonali, zatrzymali się w domu Niemojowskiego, wzięli
L. Niemojowski, Dwa towarzystwa, Komedia w 4 aktach, Warszawa 1851.
S. Orgerlbrand, Encyklopedia powszechna t. 19, Warszawa 1865, s. 419
7
Raport stanowi załącznik do art. Tadeusza Olejnika, Bitwa pod Radoszewicami, „Sieradzki
Rocznik Muzealny” t. III, 1986.
5
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Postronki, na których chłopów powiesili, a po zabójstwie odjechali
końmi Niemojowskiego”8.

Oprócz Ludwika podczas bitwy, niezwykłą odwagą i sprytem wykazała się Pani Niemojowska, kobieta ta ratowała sztandar, który znajdował się
w rękach umierającego powstańca9. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem
nie tylko w kraju, ale także za granicą. Czyn ten sprawił, iż polki w Dreźnie
w 1864 roku zaczęły przyodziewać paski z klamrami na których umiejscowiony był portret Niemojowskiej wraz z towarzyszącym napisem „mme Niemojowska”. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że Panią Niemojowską była córka Emilia10.
Droga na wygnanie rozpoczęła się szlakiem przez Ural, skąd Ludwik
dotarł do Tobolska. W Tobolsku stan jego zdrowia, uległ znacznemu pogorszeniu, kolejno udał się do Bałachty, była to niewielka osada znajdująca
się w guberni jenisejskiej w okręgu aczyńskim. Ludwik zatrudniony był jako
agent handlowy u pewnego kupca z okolic Minusińska. W swoich podróżach
biznesowych jeździł w okolice granicy mongolskiej a także odwiedzał tereny Urianchaju11. Z Syberii powrócił do kraju w 1874 i na stałe zamieszkał
w Warszawie. Zmarł tam w 1892 r.
Ludwik podczas pobytu na zesłaniu wysyłał swoje artykuły do czasopism
warszawskich, pierwszym który chciałbym przedstawić był tekst pt. „Włościanin syberyjski, studium etnograficzne przez Ludwika Niemojowskiego”.
Pierwsze akapity Niemojowski poświęca opisowi klasy rolniczej na Syberii,
zaznacza, iż „oddalenie od ogniska oświaty europejskiej powoduje to, że rolnicy na Syberii charakteryzują się całkiem odmiennymi cechami. Chodzi o to,
że pomimo, iż dziadowie czy ojcowie obecnych rolników przybyli na zesłanie
z odmiennych kultur, biorąc ze sobą z rodzimych domów rożne obyczaje to
i tak Syberia zmieniła ich nie do poznania, a zwyczaje sprowadza do jednej
powszechnej normy. Za normę tą Ludwik uważa:
„Przebiegłość do najwyższego stopnia posunięta, ogromne zdolności, przy zupełnym braku cnotliwych uczuć, rozprzężenie obyczajów,

H. Cederbaum, Wyroki Audytoriatu Polowego 1863-1864, Warszawa 1917
S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864 r.
10
A. Ruszkowski, Ludwik Niemojowski, „Na sieradzkich szlakach”, 2003, nr 1-4, s. 23.
11
Dzisiejsza Republika Tuwa w składzie Federacji Rosyjskiej, w XIX w. ten teren był częścią
Chin.
8

9

52

LUDWIK NIEMOJOWSKI – CHARAKTERYSTYKA POSTACI I JEGO SPUŚCIZNY

jakoteż wiara w gusła i zabobony, oto są ogólne cechy wyróżniające
syberyjskiego włościanina”12.

Oprócz tego głównym motorem napędowym w codziennym życiu
jest alkohol:
„Jedynemi szkopułami, o które rozbija się niesłychana bystrość, jest naprzód nałóg pijaństwa…”13.

Wiara w zabobony i różnego rodzaju gusła także odgrywa ogromną rolę
w żywocie na Syberii. Ludwik przytacza tutaj historyjkę która miała miejsce
gdy jeden z mużyków który dostarczał mu zapasy zapytał jak to jest, że nasz
bohater ciągle posiada pieniądze nie trudniąc się ani w roli, ani w handlu, ani
w rzemiośle?. Ludwik odpowiedział, że to dzięki rękawicy w której trzyma pieniądze, która samoistnie napełnia się z powrotem dlatego nazywa ją cudowną:
„Hospodi pomiłuj! Zawołal chłop, żegnając się kilkakrotnie”14,
„Mówiłem naumyślnie tak, ażeby odwrócić uwagę pytającego od prawdziwych moich zasobów, które chowałem w pugilaresie. W razie kradzieży, o jaką w tych stronach nie trudno, mużyki wezmą się do rękawicy,
a wiara ich w cudowność, ochroni mnie od dotkliwego ubytku. Ale nie
sądziłem nigdy ażeby wybieg mój wywołał tak niespodziewany skutek,
jak ten który nastąpił”15.

Dodatkowo przebiegłość łączyła się z obojętnością i apatią wobec pobratymców i zwierząt. Dzieci już od małego są uczone przemocy i cierpienia,
z kolei przestępstwa wśród społeczności stanowią chleb powszedni. Wracając do zwierząt Ludwik przytacza dwie historie z tym związane, jedna odnosi
się do uczenia stadniny posłuszeństwa, dzikie konie są zmuszane do uległości
poprzez bicie, kłucie i innego rodzaju męczarnie, jeśli stworzenie jest na tyle
uparte, że opiera się zdyscyplinowaniu, bywa tak, że koń woli zginąć niż poddać się niewoli.
Druga historia dotyczy psa, który był pieczony żywcem w ogniu jako
zabawa dla dzieci oto jak wspomina to Niemojowski:

L. Niemojowski, Włościanin Syberyjski, studyum etnograficzne przez Ludwika Niemojowskiego,
„Wędrowiec” 1871, t. IV, nr 82, s. 50-52.
13
L. Niemojowski, Włościanin Syberyjski…, s. 50-52.
14
Tamże, s. 50-52.
15
Tamże, s. 50-52.
12
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„Dwunastoletni może chłopak, przywiązawszy psa za nogi do wbitego
w ziemię pala o parę łokci nad ziemią, podpalił stos gałęzi i piekł nieszczęśliwą ofiarę na wolnym ogniu”16

Na szczęście Ludwik zdołał skrócić męki psa, przez co wzbudził oburzenie wśród miejscowych chłopów i o mało nie został przez nich znokautowany. Uratował się dzięki interwencji miejscowego pisarza gminy, który
załagodził sytuację, a do tego ludwik musiał zapłacić datek za taki ratunek
czyjejś własności.
Następnym artykułem jakim chciałbym przytoczyć jest tekst o „poszukiwaczach złota na Syberii”17. Ludwik na początku artykułu porównuje gorączkę złota z USA z tą mająca miejsce na Syberii, stawia łatwość wydobycia,
klimat oraz dostępność jak główne zalety wydobycia tego kruszcu w Stanach
Zjednoczonych, niestety na Syberii wygląda to z goła inaczej:
„A najprzód klimat nie mało wpływa na uśmierzenie niewczesnego
zapału: pod tym stopniem szerokości i długości geograficznej krew leniwiej krąży w żyłach”18.

Oprócz nieprzyjaznego klimatu nie sprzyjają także przepisy:
„Trzeba uzyskać konsens od rządu, kupić lub wydzierżawić grunt odpowiedni, sprowadzić maszyny, nająć stosowną ilość robotników, pobudować dla nich mieszkania, poszukiwaczem może być tylko mniejszy lub większy kapitalista”19.

Niemojowski oszacowuje także ilość złota, która według niego jest o wiele mniejsza na Syberii, niż w Stanach co za tym idzie nie wielu osobom udaje
się wzbogacić a część żyje tylko z roku na rok. Poszukiwacze w Kalifornii,
wystarczy, że posiadają wystarczającą ilość czasu, krzepę a także chęci. Ludwik
podsumowuje to tak:
„Wszystkie te powody razem wzięte jasno pokazują, że jeżeli w Ameryce
większą część dobywających złoto może być awanturnikami, na Syberii
ta klasa ludzi składa się bez wyjątku z samych przemysłowców”20.

16
17
18
19
20
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Cała wyprawa po drogocenny kruszec zaczyna się w marcu w ten czas
z różnych miejscowości wyjeżdżają sanie załadowane produktami spożywczymi, gdy droga się kończy, wszystko przeładowywane jest na konie, te z kolei
mają bardzo trudną trasę do pokonania, aby dotrzeć w miejsce docelowych
wykopalisk. Miejsca te znajdują się zazwyczaj daleko od cywilizacji, są położone nad brzegami rzek czy potoków, do tego trasa wiedzie przez niezbadaną
tajgę. Aby nabyć ziemię są na to dwa sposoby, pierwszy jaki opisuje Ludwik
polega na znalezieniu odpowiedniego terenu za który płaci się 15 kopiejek
od bieżącego pogonnego sążnia rocznie, niezależnie od tego ile złota zostało
wydobytego i bez względu na to czy teren ten został porzucony czy też są tam
wykonywane jakiekolwiek prace. Drugim sposobem wejścia w złoty interes
jest odkupienie terenu od innego poszukiwacza. Z kolei
„Zajęcie placu i zaczęcie robót bez zameldowania pociąga za sobą kary
kontrawencyjne prawem przewidziane”21.

Kolejna część tekstu przedstawia sprytne oszustwa, które stosują sprzedawcy ziemi aby przekonać potencjalnego kupca do urodzajności ziemi. Najbardziej popularnym trickiem jest podkładanie przez wynajętych robotników
sprzedawcy złotego kruszcu aby wywrzeć jak największe przekonanie podczas
prób wydajności gruntu, ponieważ:
„Wartość placu zależy nie od jego obszerności ani położenia, ale od bogactwa które w sobie zawiera: sprzedający pragnie wszelkiemi środkami
wykazać jak największą złotodajność piasku”22.

Dlatego też, zainteresowana osoba, bierze ze sobą swoich własnych ludzi
tzn. znajomych, przyjaciół aby patrzyli na ręce sprzedającemu i jego poplecznikom. Następne krętactwo związane jest z papierosami w którym były chowane
skrawki złota, podczas palenia wraz z tytoniem na ziemię zrzucany był złoty
proszek, dlatego też podczas zakupu niektórzy zainteresowani zabraniali palenia papierosów, tak wspomina to Ludwik:
„Iż sam byłem świadkiem jak przy układach, kupujący położył za warunek, ażeby w czasie trwania próby nikt tytoniu nie palił”23.

21
22
23

Tamże, s. 134-136.
Tamże, s. 134-136.
Tamże, s. 134-136.
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Jest wręcz pewien, że z biegiem czasu sprytni Sybiracy wymyślą kolejne
sposoby oszustwa. Na końcu tekstu rozdziela poszukiwaczy złota na trzy kategorie, pierwsza z nich czyli bogaci kapitaliści mający w swoich rękach od kilku
do kilkunastu kopalń, średniozamożnych i mniej zamożnych ich cechą charakterystyczną jest zakładanie spółek lub kompanii w ramach których dzielą
się zyskami.
Ludwik oprócz szeregu artykułów do polskich gazet napisał także swoją pierwszą monografię, która nosiła tytuł „Obrazki Syberyi”. Zawarł w niej
opisy etnograficzne ale nie tylko. Książka ta składa się z czterech części24. Rozpoczyna się studiami etnograficznymi, w których przedstawione są pierwotne
plemiona Syberii, kolejna część skupia się na studiach zoologicznych, trzecia
nosi nazwę studiów ekonomicznych, ostatnia z kolei porusza tematy obyczajowe. Można powiedzieć, iż książka Ludwika odniosła sukces na arenie międzynarodowej, ponieważ została wydana w języku angielskim w 1883 roku
w Londynie. Napisane tak obszernego dzieła przyswoiło Niemojowskiemu
wielu trudów, ponieważ autor nie był wystarczająco wykształcony w opisywaniu etnografii nieznanego ludu, poza tym przed zesłaniem podejmował się
gromadzenia legend ludowych. Trzeba tutaj zaznaczyć, iż badania skupiające
się na etnografii Syberii nie były w tamten czas jakoś szczególnie rozwinięte,
Ludwik postawił sobie za cel scharakteryzowanie ludów zamieszkujące tereny
Syberii.
Swoje rozważania zaczął od Tunguzów, (współczesna nazwa tego ludu
– Ewenkowie), żyją oni na obszarze guberni jenisejskiej. Niemojowski tak
wspomina ten lud:
„W stosunkach moich z różnemi szczepami inorodców syberyjskich,
najbliżej i najlepiej poznałem Tunguzów, przez długi czas mieszkałem
w ich czumach, podzielałem ich zajęcia i myśliwskie wyprawy, a rozumiejąc cokolwiek język tunguzki, miałem przez to samo sposobność do
wtajemniczenia się w domowe życie tych pokoleń”25.

Skoncentrował się głównie na opisaniu ich życia, czyli tego co robili na
co dzień, jak się ubierali, co jedli. Oprócz tego przedstawił ich wierzenia, stosunki między domownikami itp., podjął także temat folkloru.
Następnym ludem który Ludwik postanowił opisać był lud Gilaków (obecna nazwa – Niwchowie), który żył na obszarach rzeki Amur.
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Gilakowie nie byli w tamtym czasie dobrze znaną grupą ponieważ teren, który
zamieszkiwali zaczął być pod caratem w połowie XIX stulecia.
„Odtąd pozostawiono Gilaków w spokoju, żyli oni sobie jak przedtem w swych niedostępnych pustyniach, nieznani nikomu, nie związani
żadnem prawem ani stosunkiem zewnętrznym, aż do roku 1856, w którym to czasie przeszli pod zwierzchnictwo Rossyi”26.

Ludwik przybliżył nam ich codzienne życie, zaskoczył go poziom stolarstwa, który według niego znajdował się na naprawdę wysokim poziomie. Poza
tym, zdziwiła Niemojowskiego ich wiara, a najbardziej kult niedźwiedzia:
„… czczą jeszcze rozliczne zwierzęta, a szczególniej niedźwiedzia, widząc
w nim przymioty potęgi, siły i nieustraszoności. Najdziewniejszym jednak i jednym w swoim rodzaju szczegółem wspomnianej wiary jest ta
okoliczność, że święty niedźwiedź umieszczony w osobnym przybytku, przed którym w ciągu całego roku bija korne pokłony, znosząc mu
najwykwintniejsze przysmaki, najświeższe plastry miodu, bywa przez
nich w porze jesiennej zabity a największą i najważniejszą uroczystość
u Gilliaków nazywa się „niedźwiedzią ucztą”27.

W porywający sposób przedstawił ich codzienne obowiązki, podzielił się także informacjami dotyczącymi rzeźb, wykonanych w kamieniu
oraz drewnie.
Przy opisie Buriatów, skoncentrował się na zapoznaniu czytelnika z brutalnymi polowaniami, jakie były organizowane na np.: zbiegłych zesłańców.
Trzeba zaznaczyć, że nie tylko Niemojowski przedstawiał Buriatów jako nieprzychylnych, pomimo tego potrafił zaprezentować ich warunki życia, starannie opisał buriacki buddyzm a także ich wiarę w szamanizm28.
Kolejnym przedstawionym ludem byli Jakuci, tutaj niestety tego materiału nie można uznać za stricto naukowy, z tego powodu, że z dużą dozą
prawdopodobieństwa Ludwik nie miał z nimi kontaktu, dlatego też jego wiedza nie była tak obszerna jak przy poprzednich ludach. Mylące opinie o Jakutach poprawił Wacław Sieroszewski oraz inni badacze pochylający się nad ich
folklorem. W swojej książce podjął się także opisu Czukczów oraz Ostiaków
(obecna nazwa – Chantowie). Sporo miejsca poświecił także przedstawieniu
Tatarów jenisejskich – dzisiejszych Chakasów.
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Druga część książki Ludwika dotyczy syberyjskiej fauny. Znajdują się
tam opisy zwierząt wraz z miejscem ich występowania. Uznaje on zwierzęta
jako nieodzowny element życia na Syberii, za głębokie źródło informacji dla
naukowca. Autor niestety nie miał dostępu do książek ani też nie dysponował
odpowiednią wiedzą, dlatego nie zdołał dobrze scharakteryzować konkretnego gatunku. Mimo wszystko, przybliża po kolei bardziej znane zwierzęta, przy
tym uzupełniając to anegdotkami z opowiadań lub z życia. Sam zamyka ten
rozdział takimi oto słowami:
„Przedstawiony przeze mnie szereg istot faunę syberyjską składających
nie jest tem samem niczem innem, jak tylko prosta pogawędką z czytelnikiem, lub w ostatnim razie materyałem, który po objęciu fachowem, dać może skromny przyczynek do prac poważnych, na tem polu
uskutecznionych”29.

Studia ekonomiczne z podtytułem kolej syberyjska, pokazuje zainteresowanemu pozytywy będące rezultatem budowy trasy kolejowej dla Syberii.
Ludwik przytacza różnorakie komentarze, warianty dotyczące nie rozpoczętej
jeszcze budowy trasy kolejowej. Duża część osób wyrabiała sobie zdanie na
ten temat z krążących plotek, nie posiadali oni żadnej wiedzy, mimo tego szli
w zaparte. Autor punktuje korzyści płynące z połączenia wschodu z zachodem,
rozmyśla nad konkurencją. Cała trasa kolei żelaznej ma być wielką szansą dla
rozwoju handlowego. Na koniec rozdziału zauważa, że dzięki połączeniu kolejowemu odkryte zostaną nieznane jeszcze dobra jakie ukrywa w swych tajgach
Syberia oraz to, że trasa taka pomoże ucywilizować plemiona które wiodą
żywot na dzikiej północy.
„Studia Obyczajowe” zawierają 15 opowiadań, w jednym z nich Ludwik
przybliża losy tzw. briadiagi, czyli stepowego włóczęgi występującego tylko na
terenach Syberii, najczęściej są to ludzie którzy uciekli z obozu, ciężkich robót
czy też więzienia. Podkreślić trzeba także, że osoby takie w większości nie
przyszły na świat na Syberii, zmagali się z trudnymi warunkami pogodowymi,
dzikimi zwierzętami a przede wszystkim sami ze sobą.
„Ciągła walka z nieprzyjaznym klimatem, ciągłe męczarnie głodu, szukanie kawałka chleba, lub zapewnianie sobie bezpieczeństwa nożem
albo pałką, ukrywanie się bezprzestanne przed pogonią, ażby być
w końcu pojmanym, okutym w łańcuchy i zwróconym napowrót do
miejsca, z którego się wydalił – oto jest los bradiagi.”30.
29
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Życie sporej grupy ludzi tak właśnie się przedstawiało : ucieczka, włóczenie się, schwytanie i na samym końcu powrót do miejsca katorgi i tak w kółko. Niestety, część osób decydowała się na samobójstwo jako jedyna drogę
wyzwolenia.
W tym wszystkim nie można pominąć tematu kobiet, one także wymykały się z katorgi, dołączając do grup mężczyzn, niestety były traktowane przedmiotowo, często też z ich powodu wybuchały konflikty, pomimo skandalicznych warunków życia, decydowały się na taki los ponieważ była to jedyna
szansa na tymczasowe przetrwanie.
Książkę napisaną przez Ludwika Niemojowskiego można podsumować
jako uzupełnienie historii Syberii, jest także bardzo dobrym źródłem informacji do dyskusji a także skonfrontowania jej z innymi dziełami pisanymi. Pomimo tego Ludwik w swoim dziele wykazał wiele niedociągnięć, nie pomagały
także braki w literaturze naukowej.
Obszernym źródłem informacji na temat syberyjskiego życia są także listy
Ludwika adresowane do córki Emilii. Pierwszy list, który chciałbym przedstawić napisany został 20.09.186831. Na samym początku Ludwik wyraża ogromną radość z powodu dostania się córki do zakładu naukowego, który cieszy się
dużym uznaniem. Zachęca ją aby w pełni korzystała z nauk tam wykładanych,
aby sprawowanie jej było wzorowe, nie wątpi też, że córka zdobędzie nowe
przyjaźnie a także zyska przychylność przełożonych. Przypomina, iż Bóg niebieski ciągle na nią patrzy i że jedyną pociechą jaką posiada jest właśnie Emilka.
Niemojowski bardzo dziękuje za obszerne listy, które dostaje, wspomina też, iż
niestety nie może pisać tego czego chce, a bardziej tego co zwróciło by większą
uwagę córki. Swoje życie określa jako jednostajne, zaznacza że bardzo mało
wychodzi, gotuje sobie sam a czytać nie ma czego z wyjątkiem gazet napisanych w języku rosyjskim.
Ludwik pisze, że był ostatnio na granicy chińskiej, chciał on bowiem
kupić soboli od Chińczyków na prezent urodzinowy dla Emilki, na miejscu
okazało się, że nie zastał żadnych skór oprócz tych pochodzących z turów oraz
łosi. Ogólnie rzecz ujmując w tych okolicach lud chiński zajmował się rybołówstwem, zaznacza, że przy nim złowiono jesiotra, który ważył bagatela 240
funtów. Do tego musiał porozumiewać się z chińczykami na migi bo nie znali
oni języka rosyjskiego praktycznie w ogóle. W osadzie, w której się znalazł nie
było zbytnio ciekawych rzeczy do obejrzenia, oto jak wspomina ten pobyt:

31
List L.Niemojowskiego do córki, 20 wrzesień 1868, Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego
w Licheniu.
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„Domy wszystkie małe, niskie, najczęściej o jednej izdebce – z dachami
w górę, Żadnej pagody czyli świątyni tu nie ma, ale tylko w środku wsi
stoi ogromne bóstwo pomalowane i ze skośnemi oczami – mieszkańcy
bowiem tutejsi nie wyznają bowiem religii Konfucjusza. Ale należą do
sekty czcicieli ognia. Wszyscy mężczyźni mają wygolone głowy i tylko
zapuszczają jeden długi warkocz na środku czaszki…”32.

Ujęły jednak Ludwika widoki, podkreśla, że nawet Alpy i Włoskie Apeniny nie są tak piękne, jak pasmo gór Sajańskich, bardzo żałuje tego, że jego
umiejętności rysunku są niewystarczające, tak mógłby przenieść wszystko na
papier: przepaści, skały granitowe, modrzewie, tryskające źródła wprost ze
skał, wszystko to jak sam określił wprawia w zachwyt. Rysunek także dałby
mu zajęcie podczas długich, nieprzyjemnych wieczorów syberyjskich, ponownie wspomina, że ani tu książek nie ma, a tym bardziej wykształconych osób
z którymi mógłby polemizować.
Ludwik cieszy się w dalszej części listy, że zostanie niedługo przeniesiony do Rosji europejskiej, korespondencja będzie dochodzić o wiele szybciej,
w parę tygodni a nie miesięcy, zastanawia się gdzie dokładnie przyjdzie mu
żyć, i jakie warunki czekają go na miejscu. Jedynym minusem jaki widzi, to
ograniczenie w poruszaniu się, ponieważ teraz może jeździć po całej Wschodniej Syberii. Porusza stan swojego zdrowia, które ocenia na dobre, a także
opisuje ostatni występek z nim w roli głównej, gdy złodzieje chcieli go okraść,
wykazał się męstwem i rozbójników obezwładnił podczas tego ucierpiał
w rękę, jednak wszystko się już zagoiło a jedyne co pozostało po tym występku
to częste wizyty w sądzie w roli świadka.
Kończąc list autor ściska i pozdrawia córkę ze wszystkich sił, przypomina
aby przysyłała mu adres przełożonej zakładu naukowego, prezentuje po krótce rozległość Syberii porównując ją do terenów Prus i Francji. Podsumowuje,
że sama gubernia jenisejska jest 9 razy większa od Prus.
Drugi list pochodzi z 12 grudnia 1868 roku33. Ludwik otwiera list pisząc
o nadziei jaką ma w związku z przeniesieniem do Rosji europejskiej, dokładnie chodzi o pogłoski jakie krążą wokół tematu ułaskawienia, niestety nic
nie wskazuje na to, żeby była to prawda, ponieważ ani Ludwik ani władza
tamtejsza nie ma żadnej informacji z tym związanej. Autor stwierdza, iż jego
przeprowadzka jest tylko kwestią czasu, ponieważ w Rosji europejskiej jest
32
List L.Niemojowskiego do córki, 20 wrzesień 1868, Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego
w Licheniu.
33
List L.Niemojowskiego do córki, 12 grudnia 1868, Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego
w Licheniu.
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o wiele łatwiej wyrobić paszport, niż na Syberii. Jedyne co go teraz powstrzymuje to fundusze które wysłać ma stryj. Po raz któryś zaznacza, że listy będą iść
krócej i że życie na Syberii jest dla niego wielką męczarnią, oprócz braku odpowiednich warunków życia, narzeka także na warunki atmosferyczne, nie dość
że zima to istna szkoła przetrwania, to lato wcale nie jest lepsze, mimo tego że
krótkie przez cały okres trwania zatrute jest moskitami, które uprzykrzają życie.
Pisze, iż mróz jest duży to śniegu jest bardzo mało u niego w mieście. Z kolei
na wsi sytuacja jest trochę inna:
„Jeden z towarzyszy mieszkający na wsi pisał mi w tych dniach, że pewnego razu obudziwszy się wyjrzał przez okno, i któż opisać zdoła jego
zdziwienie gdy spostrzegł ogromny mur biały wznoszący się wyżej dachu – spogląda w górę a tam ponad dachami domów widzi ludzi chodzących. Przyczyna tego fenomenu była nader prosta: przez jedną noc
napadało śniegu na kilkanaście łokci”34.

Ludwik narzeka na ciszę jaka panuje w Minusińsku, jedynie odgłosy
dzwonów cerkiewnych przerywają to milczenie, które zresztą autor bardzo
lubi. W dalszej części listu rozprawia o religii, podsumowuje to tak iż rozum ludzi jest zbyt mały, aby mógł pojąć tajemnice wiary. Pociesza się tym,
że z Emilka jest jego ukojeniem, pokłada w niej dużo nadziei, bardzo mocno motywuje do nauki bo jak sam stwierdza w rodzinie nigdy nie było ludzi
ograniczonych umysłowo. Przeklina Sybir po tysiąc kroć, ma nadzieję że Bóg
pomoże mu wrócić do rodzimego kraju. Kończy list stwierdzeniem, że czym
bardziej poznaje się Sybir, tym większe ma się do tych terenów obrzydzenie.
Nie można zaprzeczyć temu, że teksty Ludwika posiadają sporą ilość
błędów czy też niedociągnięć. Poza tym trudne warunki, brak odpowiednich
książek, czy też sama niewiedza autora wpływały na jego dzieła. Należy mieć
na uwadze także, że były to lata, w których badania etnograficzne Syberii były
jeszcze w powijakach, i prezentowały dość niski poziom. Ludwik niestety nie
wiedział jak w pełni wykorzystać potencjał swoich zasobów, ponieważ nie dysponował odpowiednimi metodami, los także nie pomagał mu, rzucając co raz
kłody pod nogi. Artykuły które były publikowane w „Wędrowcu” stawały się
w pewnym słowa tego znaczeniu prologiem a także mobilizacją aby sięgnąć
po pełnoprawne dzieło Ludwika. Ogromną rolę w tym wszystkim odgrywają
listy, to z nich dowiedzieć się można kim był autor, z jakimi przeszkodami się
mierzył, jakie miał plany na przyszłość. Pokazują nam także prawdziwą pasję
34
List L.Niemojowskiego do córki, 12 grudnia 1868, Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego
w Licheniu.
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Niemojowskiego do natury, ludzi, i całej reszty otaczającego go świata, są dobrym przykładem tego jak miłość do córki i tęsknota za rodziną daje mu siłę
i nadzieję na powrót.
„Obrazki Syberyi” Ludwika Niemojowskiego stała się pierwszą monografią, która poruszała tematy ludów Syberii. Została ona dobrze odebrana
w naszym rodzimym kraju, ale także za granicą. Rozprawa Ludwika niestety znalazła się w cieniu, po ukazaniu się książek etnograficznych napisanych
przez Wacława Sieroszewskiego, które zawierały bardziej szczegółowe i gruntowniejsze badania. Więc wartym jest wskrzeszenie imienia zapomnianego
etnografa – „ludoznawcę”, Ludwika Niemojowskiego, który wrócił z zesłania
syberyjskiego i jako jeden z pierwszych opisał ludy, naturę i historię dalekiej
Syberii.
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LUDWIK NIEMOJOWSKI –
CHARACTERISTICS OF THE PERSON
AND HIS HERITAGE

Summary: Ludwik Niemojowski, is a person who showed courage and
patriotism during the January Uprising, his family also attracted attention here, who from the very beginning was politically involved in the
life of the country, just like Ludwik. Ludwik himself was very interested in literature, he was accused and sent to Siberia for the actions he
committed during the January Uprising. During his stay in Siberia, he
undertook ethnographic topics, a description of fauna and flora, which
he often published in "Wędrowiec", and after returning to Poland, he
published a monograph entitled "Pictures of Siberia". In exile, in addition to research, he wrote letters to his daughter Emilia, it is from
them that Ludwik's memories emerge, he described his everyday life
there.
Key words: Ludwik Niemojowski, deportation, book, Siberia, memories, letters
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Medea według
Piera Paolo Pasoliniego –
jako wyraz gniewu twórców
oraz ważny czynnik
kulturotwórczy powojennej Italii.

Streszczenie: Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975) był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci włoskiej sceny kinematograficznej
oraz politycznej przełomu lat 50/60 XX wieku. W swojej twórczości,
w bezkompromisowy sposób, sprzeciwiał się ideom faszystowskim
oraz burżuazyjnym. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza
filmu powstałego w roku 1969. Medea Pasoliniego jest jedną z wielu interpretacji dramatu, ateńskiego tragika Eurypidesa (480 p. n. e –
406 p. n. e). Interpretację tę na tle innych, takich jak, choćby pełna
pesymizmu, mistyczna ekranizacja Larsa Von Triera (Medea, 1987),
wyróżnia mnogość istotnych odniesień kulturowych. Dzieło kinematograficzne Pasoliniego, może zostać symbolicznie odczytane na wiele sposobów – jako krytyka polityki kolonializmu w krajach Trzeciego Świata,
fenomen kulturowy poświadczający cykl obiegu przyrody a także jako
obecne w pierwotnych społecznościach świadectwo rytualizmu religijnego. Reżyser w specyficzny sposób porusza istotne problemy, leżące
u podstaw tworzenia się cywilizacji oraz w metaforyczny sposób ukazuje, trawiące ludzkość dylematy, co czyni film Medea, dziełem istotnym
i godnym analizy badawczej. Kolejnym powodem, dla którego dzieło to
zasługuje na uwagę, jest wyraźna obecność elementu autobiograficznego. Jego dwoje głównych twórców, tj. Pier Paolo Pasolini oraz odtwórczyni głównej roli, wybitna śpiewaczka operowa Maria Callas, ukazali
bowiem w filmie gniew i alienację, jakie dotknęły nie tylko mitologiczną Medeę, księżniczkę Kolchidy, która porzucona przez męża, podjęła
dramatyczną decyzję o odebraniu życia własnemu potomstwu, ale stały
się też autentycznym udziałem, udręczonego ciągłymi procesami sądowymi reżysera oraz trawionej przez tymczasową niemoc twórczą Marię
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Callas, zmuszoną również, podobnie jak bohaterka mitu do zmierzenia
się ze zdradą przez ukochaną osobę. W ten sposób, film Medea staje się
nie tylko wyrazem pragnienia zemsty pogrążonej w ubóstwie powojennej Italii, lecz również głosem buntu Piera Paola Pasoliniego i wybranej
przez niego odtwórczyni głównej roli, wybitnej autorki - Marii Callas.
Specyficzna sytuacja, która dotknęła twórców filmu, stanowi ciekawy
i wartościowy punkt badawczy, skłaniający do refleksji nad tym, w jak
dużym stopniu elementy własnej tożsamości twórców, uwidaczniane
są w tworzonych przez nich dziełach. Artykuł stanowi polski przekład
fragmentu pracy licencjackiej, napisanej w Zakładzie Italianistyki Wydziału filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, pod kierunkiem prof.
dr hab. Jadwigi Czerwińskiej.
Słowa klucze: Medea, kinematografia włoska, Pier Paolo Pasolini,
Maria Callas, mitologia grecka.

Pasolini i Maria Callas1
Kiedy rozczarowany światem powojennej komercji Pasolini znajduje
ucieczkę od trosk w mistycznym świecie mitów, jego uwagę przyciąga Maria Callas. Wybitny talent światowej sceny operowej walczący, podobnie jak
on, z falami niesprawiedliwej i okrutnej krytyki. Los zetknął ze sobą ludzi
o skrajnie różnej, a jednak pod wieloma względami podobnej historii. On,
pozbawiony miłości ze strony surowego ojca, oficera oddanego ideologii
faszystowskiej, który uparcie faworyzuje swojego starszego syna; prawicowego partyzanta Guido2. Ona, pozbawiona miłości matki, ubóstwiającej starszą
z córek – Lakinthy - i nie mogącej wybaczyć Marii, że nie jest tym upragnionym chłopcem, który miał zastąpić zmarłego syna – Vasilego3. Oboje znaleźli
wybawienie w świecie sztuki. Jego aniołem stróżem była silna i charyzmatyczna matka, jej natomiast znana i ceniona nauczycielka; hiszpańska śpiewaczka Elvira de Hidalgo, która obdarzyła samotne dziecko nie znaną mu dotąd
miłością macierzyńską. Wspierani przez ich opiekuńczą troskę, młody poeta,
który miał się stać znanym reżyserem i przyszła śpiewaczka, odkrywali w sobie
powołanie, a wrodzona determinacja i mająca swoje źródło w płomiennej pasji wytrwałość, przyświecały im na drodze do upragnionego celu. Oboje czuli

J. Frask, Il personaggio di Medea – Euripide e Pasolini, rozdział pracy licencjackiej napisanej
pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Czerwińskiej, Łódź 2018, tłumaczenie własne.
2
P. Kletowski. Pier Paolo Pasolini. Twórczość Filmowa, Sedno Wydawnictwo Akademickie,
Warszawa 2013, s.23.
3
Stelios Galatopoulos. Maria Callas. Boski Potwór, Świat Książki, Warszawa 2002, s.12.
1
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się inni. Ona miała kompleksy z powodu swojego wyglądu, jak sama przyznała
po latach, rekompensowała sobie surową dyscyplinę narzuconą przez matkę
jedzeniem niezdrowych rzeczy, przez co tyła, a smutek w jaki popadła w domu,
słuchając niekończących się kłótni rodziców sprawił, że nie zależało jej na wyglądzie. Czuła się brzydka, ale też odtrącona i samotna, ponieważ dumna matka niechętnie widziała w swoim domu koleżanki córek. On mierzył się z czymś
znacznie poważniejszym, ze swoim homoseksualizmem, którego, jak stwierdził
angielski krytyk filmowy Richard Dyer, nigdy do końca nie zaakceptował 4.
Kreował się na dekadenta i outsidera. W samotności rozwijał swoje zainteresowania literaturą i malarstwem. Ona nieustannie ćwiczyła nowe arie. Każde
z nich odniosło swój własny sukces. Miał on jednak w obu przypadkach tak
samo słodko - gorzki smak.
Zwycięstwo zawsze budzi zawiść tych którym nie udało się go odnieść.
Maria i Pier Paolo mierzyli się z falami szykan zawierających kłamstwa na
ich temat. On był znany jako bezbożny rozpustnik, rozpowszechniający nieodpowiednie treści, ona jako kapryśna, skłonna do kłótni primadonna i niewdzięcznica, która wyparła się własnej matki. Być może tym co zainteresowało
Pasoliniego w Marii był nie tylko jej niezaprzeczalny talent dramatyczny, potężna skala głosu i wrodzone wyczucie sceny. Prawdopodobnie czuł pewną
solidarność z osobą, która również zmuszona była bronić się przed wścibskim
okiem prasy, a silny charakter sprawiał, że była w tym bardzo zdeterminowana.
Dlatego też, gdy zafascynowany lekturą Mircei Eliadego reżyser przemierzał
Indie5, a następnie Afrykę i odkrył pośród pustynnych krajobrazów pierwotne piękno mitów, zrozumiał, że nigdzie nie znajdzie Medei bardziej realnej
w swoim gniewie i buncie, niż Maria Meneghini Callas.
Mit o dumnej kobiecie rozdartej pomiędzy miłością do własnych dzieci,
a pragnieniem zemsty nie był dla artystki nowością. Odkąd w 1953 roku, we
Florencji, po ponad stu latach przerwy popłynęły dźwięki Medei Cherubiniego6, świat dowiedział się, że oto wreszcie znalazła się śpiewaczka zdolna do
poradzenia sobie z tą wręcz karkołomną rolą, wymagającą od aktorki nie tylko silnych płuc i ogromnej skali głosu, ale też pełnego napięcia dramatyzmu,
przeplatającego się z liryczną czułością. Nikt nie miał wątpliwości, że Medea
to rola stworzona dla Marii Callas. Niestety również życie obsadziło ją w roli
zdradzonej kobiety. Kiedy jej małżeństwo z Meneghinim zawisło na włosku,
4
P. Kletowski. Pier Paolo Pasolini. Twórczość Filmowa, Sedno Wydawnictwo Akademickie,
Warszawa 2013, s. 191.
5
Tamże, s. 212.
6
Stelios Galatopoulos. Maria Callas, Boski Potwór, Świat Książki, Warszawa 2002, s.69.
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a zdrowie zaczynało powoli szwankować, Maria znalazła ukojenie w ramionach swojego rodaka, greckiego żeglarza i przedsiębiorcy –Aristotelisa Onasisa. On jednak wybrał małżeństwo z kimś innym, z Jackie Kennedy, wdową po tragicznie zmarłym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Z relacji jej
przyjaciół wiemy, że Maria była wówczas zdruzgotana, zniosła jednak godnie
tę sytuację, nie dając opinii publicznej powodów do kolejnych plotek7. Pier
Paolo znalazł, więc Medeę z krwi i kości: dumną, piękną i nieugiętą, nawet
w obliczu wielkiego bólu. Można jednak zadać sobie pytanie o to, dlaczego
śpiewaczka operowa, która w przeszłości już wiele razy otrzymywała propozycję zagrania roli w filmie i zawsze odmawiała, gdyż proponowane role nie
dawały jej możliwości wyeksponowania umiejętności wokalnych, tym razem
wyraziła zgodę? Callas przyznała, że słyszała pochlebne opinie o Pasolinim,
jego wielbiciele określili go jako człowieka szczerego i nowatorskiego, a niektórzy nawet jako nieco naiwną ofiarę, bezbronną w swojej poetyckiej wrażliwości wobec wścibskiego świata8. Sama była pod wrażeniem Ewangelii według Mateusza (1964) oraz Króla Edypa (1967) - dwóch dzieł poprzedzających
powstanie Medei. Jak przyznała, największe wrażenie zrobił na niej sposób
nakręcenia scen brutalnych. Spodobała jej się również ogólna koncepcja Pasoliniego. Stwierdziła, że: ,,Pasolini miał nadzwyczajny pomysł, który bardzo
mi się spodobał: przedstawił Medeę barbarzyńską i grecką, przedstawił sen
i rzeczywistość9.’’
To wszystko jednak prawdopodobnie nie byłoby wystarczającym powodem, aby artystka odstąpiła od swojego scenicznego powołania na tak
długi czas, jakiego wymaga realizacja filmu. To śpiew i scena były zawsze
jej największą miłością i ambicją. Główną przyczyną zaangażowania artystki w pracę nad filmem było zdrowie Callas. Jej potężny głos został złamany.
Już 10 lat przed spotkaniem z Pasolinim Maria poczuła silny ból w okolicy zatok. Kłopoty z zatokami miały również wpływ na jej słuch, przez co momentami śpiewała zbyt głośno, zwłaszcza górne partie, co stopniowo doprowadziło
do osłabienia kondycji głosu wybitnej śpiewaczki. W momencie otrzymania
propozycji od Pasoliniego artystka nie pojawiała się na scenie już od 5 lat.
Nie bez znaczenia była też słaba kondycja psychiczna, spowodowana licznymi
sporami z dyrekcjami oper, podjudzanymi przez jej zawistnych rywali i szerzącą się falą krytyki ze strony osób wierzących w kłamliwe artykuły prasowe:

7
8
9

Tamże, s.187.
Garzanti. Medea. un film di Pier Paolo Pasolini, Aldo Garzanti Editore, s.a.s, 1970. s.17.
Tamże, s.. 18.
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,,Tak często pisano o tym, że tracę głos, aż wreszcie sama w to uwierzyłam wyznała z rozpaczą Maria10.’’
,,Brytyjczycy kochają mnie zbyt mocno. Cenią mnie za to kim byłam
kiedyś, a nie za to kim jestem teraz, tak z kolei śpiewaczka stwierdziła po występie jakiego, po długiej przerwie podjęła się przed brytyjską publicznością11.
Pewność siebie jako śpiewaczki oraz zdrowie Callas zostały na pewien czas
poddane próbie, dlatego nie zamierzająca rezygnować z własnych marzeń
i nie znosząca bezczynności artystka, postanowiła przetrwać trudne chwile na
planie filmowym, u boku człowieka którego ceniła - Piera Paola Pasoliniego:
,,Praca z reżyserem musi być pracą na równym poziomie, polegając nie tyle na
odpowiedzialności co na intelekcie: Jeżeli oboje są inteligentni sprawy podążają w dobrym kierunku"12.

Dobór aktorów
Callas miała rację. Film okazał się wspólnym sukcesem dwójki silnych
intelektualistów. Został uznany za godne uwagi dzieło sztuki filmowej, chociaż
nie da się pominąć faktu, że zwykle nieomylny w wyborze aktorów Pasolini,
tym razem nie zdołał pozyskać idealnej obsady13. Większość krytyków była
zgodna co do tego, że pozostali artyści bledną wobec pełnej dramatyzmu ekspresji Marii, być może jest to związane z tym, że Pasolini jak ognia unikał profesjonalnych aktorów, co zazwyczaj stanowiło skuteczny zabieg, wzbogacający
jego filmową wizję. Twórca wolał obsadzić w drugoplanowej roli przechodnia
z ulicy, niż osobę z pietyzmem realizującą wyznaczony scenariusz. Jak sam
podkreślał, starał się za wszelką cenę uniknąć banałów14. Filmowy Jazon to
więc nie kto inny jak brązowy medalista w skoku o tyczce - Giuseppe Gentile,
nie będący zawodowym aktorem. Wyjątki stanowiły neorealistyczne heroiny
Pasoliniego, tu artysta pokusił się o takie sławy jak Silvana Mangano, Laura
Betti, Anna Magnani, czy też właśnie Maria Meneghini Callas. Heroiny te
musiały być grane przez postaci wybitne, ponieważ były reprezentantkami idei
Pasoliniego walczącego o wolność twórczą, a przede wszystkim o podmiotowość człowieka, stojącą w opozycji do nietolerancji i konformizmu powojennych Włoch. Były więc nie tylko piękne, ale przede wszystkim niezwykle silne.
Na pewno duży wpływ na taki wzorzec kobiety miała ukochana matka artysty
10
11
12
13
14

Stelios Galatopoulos. Maria Callas, Boski Potwór, Świat Książki, Warszawa 2002, s. 194.
Tamże, s.193.
Garzanti. Medea. un film di Pier Paolo Pasolini, Aldo Garzanti Editore, s.a.s, 1970, s. 17.
Stelios Galatopoulos. Maria Callas. Boski Potwór, Świat Książki, Warszawa 2002, s.187.
Tamże, s.189.
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Susanna Pasolini, jednocześnie podziwiana przez syna i budząca w nim pewien lęk. Artysta, zaangażował ją do roli bolejącej Matki Boskiej, stojącej pod
krzyżem Chrystusa w Ewangelii według Mateusza (1964): ,, Jesteś duszą moją,
jak jesteś moją matką, moją miłością i moją niewolą. Spędziłem dzieciństwo
będąc twoim więźniem - pisał Pier Paolo w swoich pierwszych wierszach"15.
Pełnowymiarowe postacie kobiet pozwoliła mu też, z pewnością wykreować specyficzna wrażliwość, wynikająca z jego homoseksualizmu. Pasolini
i Callas ofiarowali, więc widzom wiarygodną Medeę - kobietę wojowniczkę,
pragnącą powrotu do świata świętości, archaiczności i natury, który odszedł,
ustępując miejsca współczesności, zmierzającej ku autodestrukcji. Realizując
swój artystyczny cel odkryli, też w sobie oddanych przyjaciół i powierników16.

Medea Pasoliniego –
między zagubieniem a dążeniem do sfery sacrum
Przez wielu badaczy twórczości Pasoliniego, doszukujących się w Medei
symboliki chrześcijańskiej i mitologicznej, nawiązującej do biografii samego
reżysera, film został uznany za najbardziej autobiograficzny ze wszystkich
dzieł artysty17. Można w nim przecież dostrzec zwątpienie w nową, otaczającą
bohaterkę rzeczywistość, jaką jest wrogo nastawiony do niej i obcy Korynt.
Ponadto na pierwszy plan wysuwają się takie aspekty jak na przykład krwawy
bunt wobec doznanej zdrady, a właściwie wobec zbezczeszczenia archaicznego,
naznaczonego świętością świata, który niegdyś oddawał bohaterce hołd, czy
też nienawiść i agresja wobec Glauce i Kreona, pragnących odejścia Medei
z kraju. Czyż za ich postaciami w oczach marksisty Pasoliniego nie kryją się
przedstawiciele zdegenerowanej burżuazji, którzy zasłużyli na swój los18?
Można zatem pokusić się o sformułowanie tezy, że za postacią Medei
ukrywa się Pier Paolo Pasolini, ukazując tym samym własne cierpienie, gniew,
ból i potrzebę buntu. W opinii twórcy kiedyś świat był lepszy. Przed okresem
prosperity lat 50 i zniszczeniem altruizmu społecznego, a w efekcie pogoni za
zyskiem wywołanej przez boom ekonomiczny, północne Włochy pozostawały

15
P. Kletowski. Pier Paolo Pasolini, Twórczość Filmowa, Sedno Wydawnictwo Akademickie,
Warszawa 2013, s.22.
16
O. Fallaci. Pasolini. Niewygodny człowiek, Świat Książki. Warszawa 2018, s.11.
17
Maurizio Viano. A Certain Realism, University of California Press Berkeley/Los Angeles/
London, 1993, s. 242.
18
C. Selvaggini. La Medea di Pasolini in Rapporto Al Modello Euripideo, Tesi di Laurea in
Storia del Teatro Classico, Università Degli Studi Della Tuscia, Anno Accademico 2005/2006,
s. 69.
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przywiązane do tradycji oraz języka19. Rutynowa praca na roli urozmaicana
była ludowymi pieśniami, a mimo że szerzył się analfabetyzm i nie było jeszcze
wielkich korporacji Fiata i Alfy Romeo, a pieniądze nie padały zewsząd złotym
deszczem, mającym zapewnić szczęście społeczeństwu, to zdaniem reżysera był
to czas, w którym dominowało coś niezwykle ważnego - odrębność kulturowa,
a wraz z nią indywidualna tożsamość jednostki. To właśnie alegorią takiego
świata staje się w filmie barbarzyńska Kolchida. Kraina dumnej czarodziejki skrywa pierwotne, wciąż niezwykle żywotne instynkty, zdolne wzbudzić
w widzu lęk. Pasolini ukazuje Medeę spokojnie spoglądającą na złożenie ofiary
z młodzieńca. Pogrążony w letargu, uśmiechnięty chłopiec, zostaje przywiązany do drewnianego słupa w pozycji przypominającej ukrzyżowanego Chrystusa, następnie na oczach rodziny królewskiej i za jej przyzwoleniem, zostaje
uduszony, a jego ciało brutalnie rozczłonkowane. Równie okrutne, może się
wydać ujęcie, w którym Medea pozbawia życia własnego brata, aby pomóc
Jazonowi uciec z Kolchidy.
Świat Medei jest okrutny, ale jednocześnie pełen poezji i piękna. Aktorzy
przemierzają wulkaniczne groty Tureckiej Kapadocji, ubrani w niezwykle bogate, egzotyczne stroje zaprojektowane przez Piera Tosi. Otaczająca ich cisza
podkreśla jedynie niesamowitą głębie krajobrazu, a rozlegająca się momentami
orientalna muzyka, zaznacza tajemniczość i mistycyzm, nietkniętego wrogą
dłonią, niezdobytego świata Kolchidy. Ludzie tutaj może nie są do końca moralni, w rozumieniu przedstawiciela współczesnego świata, lecz mogą cieszyć się
wolnością i doceniają ją. Po okresie prosperity lat 50, Włochy weszły na drogę
industrializacji, powstawały zakłady i fabryki. Spowodowało to uniformizację społeczeństwa, człowiek - zdaniem Pasoliniego - stał się jednostką konformistyczną, zdezorientowaną w otaczającej go rzeczywistości. Przemyślenia na
ten temat odnajdujemy w filmie, dochodzą do głosu na przykład w rozmowie
Jazona z jego dawnym opiekunem – Centaurem, który stwierdza: ,,Kochasz
Medeę ,a także ci jej żal, rozumiesz jej duchową katastrofę, dezorientację jako
kobiety z dawnego świata w nowym świecie, który nie uznaje jej wartości. Biedaczka przeżyła nawrócenie w odwrotną stronę i nie odzyskała równowagi20.’’
Te słowa zapewne doskonale odzwierciedlają stan w jakim znajdował się
sam Pasolini. Nie potrafił odnaleźć w otaczającej go rzeczywistości wartości,
które tak cenił: wolności, odrębności, historyczności i niepowtarzalności. Stąd
wywodzi się jego cierpienie, które widzimy w filmie, gdy dumna Medea kryje
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E. Bal. Cielesność w dramacie, Kraków 2007, s.19.
Medea. Pier Paolo Pasolini, Italia 1969.

71

JOANNA FRASK

twarz w dłoniach i roni łzy, myśląc o opuszczonej ojczyźnie i poniżeniach,
jakich doznaje ze strony Jazona. Dostrzegamy już nazbyt obciążający psychikę
ból, gdy kobieta upada na ziemię, słysząc niesprawiedliwy wyrok wygnania
z ust Kreona.
W 1969 roku, gdy Pasolini podjął się realizacji filmu, nic już nie pozostało po pełnym werwy artyście - wojowniku z lat 50. Był zmęczonym
i rozczarowanym życiem człowiekiem, który powoli zbliżał się do pięćdziesiątki21. Stopniowo przestawał już wierzyć, że zdoła dotrzeć do mas poprzez
tworzenie takich filmów jak Mamma Roma czy Włóczykij, przedstawiających
znany każdemu mieszkańcowi Italii świat pełen nierówności społecznych
i powojennego ubóstwa. Wydawało mu się, że odbiorcy, którzy mogli by
zrozumieć takie przesłanie, przestali już być sobą na skutek molocha industrializacji i sztucznego dobrobytu. Należało zatem uciec od rzeczywistości
w mit. Odnaleźć przestrzeń, która nie jest wroga i obca dla wrażliwej jednostki
i którą twórca odnalazł na pozornie nietkniętych cywilizacją wzgórzach Syrii
i Turcji. Tam na nowo odżyły historie opowiedziane przed wiekami, baśnie,
mity i alegorie, wśród których zrozpaczony reżyser ponownie odnalazł radość
i spełnienie. Wyzwolił się z rozpaczy, ofiarowując widzowi swoiste Katharsis,
pełną cierpienia historię Kolchidzkiej czarodziejki, przybranej w kosztowne
kamienie i spoglądającej w oczy bóstwu utraconego słońca. Pesymistyczny
przekaz dzieła niesie ze sobą wiele metafor i mistrzowskich ujęć przez co widz
paradoksalnie odczuwa ukojenie, pomimo pozbawiającego nadziei przesłania
filmu, wyartykułowanego na koniec w słowach bohaterki: ,,To bezcelowe, nic
już nie jest możliwe22. ’’
Medea cierpi także, ponieważ czuje się wyobcowana. Pomagając Jazonowi wykraść złote runo, zdradziła ukochaną ojczyznę, opuściła rodziców,
a na domiar złego pozbawiła życia własnego brata w celu zatrzymania pościgu.
Pasolini podkreśla to wyobcowanie wkładając w usta bohaterki słowa: ,,Przemów do mnie ziemio, niech usłyszę twój głos, nie pamiętam go już, Przemów
do mnie słońce, dokąd mam pójść by cię usłyszeć, Przemów ziemio, przemów
słońce, gubicie się, może już nigdy nie powrócicie, Nie słyszę cię już trawo,
przemów do mnie, przemów kamieniu, gdzie twój sens ziemio? Gdzie mogę
go odnaleźć? Gdzie więź łącząca cię ze słońcem? Dotykam stopami ziemi, lecz
nie rozpoznaje jej, patrzę na słońce lecz nie rozpoznaję go23.’’
21
P. Kletowski. Pier Paolo Pasolini. Twórczość Filmowa, Sedno Wydawnictwo Akademickie,
Warszawa 2013, s. 180.
22
Medea. Pier Paolo Pasolini, Italia 1969.
23
Tamże.
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Medea podnosi głos, wędrując bez celu po pozbawionej urodzaju ziemi.
Czuje się tutaj obca i nie potrafi odnaleźć piękna i mocy znanego jej świata.
Jest samotna i nieszczęśliwa, tak jak Pasolini który nie znajduję zrozumienia
nie tylko ze strony krytyków, w dużej mierze uznających jego twórczość za
kontrowersyjną i niestosowną, ale również ze strony społeczeństwa włoskiego, którego wielu przedstawicieli otwarcie wyszydza jego orientację seksualną.
Między innymi to było przyczyną, dla której reżyser Medei wprowadza do swoich dzieł postać żyjącą na marginesie społeczeństwa, tak zwanego ‘odmieńca24’,
różniącego się od środowiska, w którym się znalazł pochodzeniem, zachowaniem czy też poglądami. Medea jest przykładem takiej postaci. Znajduje się
w nowym dla niej, cywilizowanym świecie, rządzącym się własnymi prawami,
gdzie jej barbarzyńskie pochodzenie i moce siły natury, z których była tak
dumna, nie mają racji bytu. Bohaterka nie może znaleźć ukojenia, ani w ojczystej Kolchidzie, którą zdradziła, ani w nowym środowisku u boku rodziny,
gdyż Jazon postanowił poślubić młodszą od niej, piękną i bogatą królewnę,.
Jednak słońce padające na pustynne równiny Turcji nie zapomniało Medei.
Nagle w oknie zamku bohaterce objawia się światłość:
- Poznajesz mnie?- szepcze światło.
- Tak. Jesteś ojcem mego ojca – odpowiada bohaterka.
- Więc na co czekasz. Do dzieła25!

To bóstwo symbolizujące w oczach Pasoliniego zapomniany, archaiczny
świat, przystępuje do wskrzeszenia go ręką Medei. Jej zemsta nie tylko pomści
zdradę Jazona, co zostało podkreślone w sztuce Eurypidesa, ale przede wszystkim odpłaci za zło pozbawionemu świętości światu, który brutalnie wdarł się
w prehistoryczną harmonię. To właśnie za tę desakralizację zapłacą Jazon, Glauce i Kreon26.
Życie Piera Paola Pasoliniego oraz Marii Meneghini Callas naznaczone
zostało goryczą przez zawiść i wrogie nastawienie społeczeństwa. Można powiedzieć, że niosąca ostrze dłoń Medei ukazuje ich własny gniew i bunt wobec
zaistniałej sytuacji. Pier Paolo Pasolini stracił nadzieję, że jego przekaz zostanie
zrozumiany przez większość społeczeństwa, Maria Callas natomiast, w trakcie
realizacji filmu, nie jest pewna, co do swojego powrotu na scenę operową.
E. Bal. Cielesność w dramacie, Kraków 2007, s.12.
Medea. Pier Paolo Pasolini. Italia 1969.
26
C. Selvaggini. La Medea di Pasolini in Rapporto Al Modello Euripideo, Tesi di Laurea
in Storia del Teatro Classico, Università Degli Studi Della Tuscia, Anno Accademico 2005/2006,
s.74.
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Medea Pasoliniego – film o gniewie, buncie i walce
Rzeczywistość włoska zrodzona przez boom ekonomiczny lat 50, pozbawiła altruizmu i poczucia bezpieczeństwa, a więc zniszczyła tożsamość Włochów, można powiedzieć, że dokonała symbolicznej zbrodni na własnych
dzieciach – podobnie jak w filmie, gdzie ciała dzieci spopielił ogień wzniecony
przez ich matkę, Medeę. Maria Callas odegrała scenę morderstwa z niezwykłą
czułością i delikatnością. Widz ze wzruszeniem obserwuje, jak oddana matka
troskliwie myje swoje dzieci i układa je do snu. Niepokój wzbudzić może
jedynie ostrze noża, ukazane tylko przez chwilę w kolejnym ujęciu. Są już na
nim widoczne krople krwi. Życie zostaje dzieciom odebrane dotykiem pełnym troski i miłości. Medea, teraz już pałająca nienawiścią do Jazona, oddaje
mu się po raz ostatni. Czyż scena ta nie mogłaby świadczyć o tym, że nie jest
to jedynie film o nienawiści, ale też o rozpaczliwej miłości? Reżyser ukochał
Włochy i swoich rodaków, nade wszystko, a teraz, z wyrazem cynizmu na
twarzy, nazywa ich gorzko najgłupszym z narodów27. Przekaz filmu to dla
widza bardziej uświadomienie niż wskazówka, Pasolini nie chce już przekonywać do wiary, że los obróci się na lepsze. Reżyser pragnie jedynie, sięgając po
mitologiczną alegorię, zwrócić uwagę widza, na widoczne wokół cierpienie i
nienawiść. Chcę podkreślić beznadziejność sytuacji powojennych Włoch i dać
upust rezygnacji, w jaką się pogrążył. Może o tym świadczyć odpowiedź na
pytanie, jakie Jazon zadaje Centaurowi, który zwraca mu uwagę na cierpienie
Medei:
- Jaki pożytek mogę mieć z tej wiedzy?
- Żaden. To rzeczywistość28.

Jak również wspomniany już okrzyk kłócącej się z Jazonem Medei, stanowiący swoisty morał zamykający film:
- To bezcelowe. Nic już nie jest możliwe!29.

Pasolini, poprzez tak pesymistyczny przekaz, spełnia więc rolę informatora, a nie doradcy, przyjmując złowróżbną, pytyjską postawę.
Mimo wszystko, wielu badaczy uznało film za kolejny wyraz buntu poety zamkniętego we własnym intelektualnym świecie, który znalazłszy się
27
28
29
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w niemieckiej niewoli trafił na przewrót Badoglia i uciekając pod ostrzałem
karabinów maszynowych, zapamiętał tę straszną chwilę, jak sam to określił
jako instynktowny i żywiołowy początek swojego buntu30. Pasolini wziął też
udział w walce przeciw posiadaczom ziemskim, dostrzegł tam ofiarnych ludzi,
oddanych marksistowskiej idei, i zarówno instynktownie, jak i emocjonalnie
stanął po jej stronie31. Najważniejsze były dla niego emocje, wiodące go ku
walce o cenione przez siebie wartości. Dlatego Medea jest filmem buntu i walki
zdradzonej cudzoziemki z ziemią, która jej nie chce i ludźmi, którzy chcą ją
pozbawić stabilności u boku męża i dzieci; tej odrobiny szczęścia jaka jeszcze
jej pozostała, po utraceniu świętości dawnego świata.
Dualizmy i sprzeczności
,,Obawiam się, że nigdy nie będę mógł zostać uznany za prawdziwy autorytet, ponieważ jest we mnie wiele sprzeczności’’ - mówił Pasolini32. A jednak to właśnie owe sprzeczności stanowiły o wartości jego filmowych dzieł,
rozdartych pomiędzy światłem a ciemnością, gloryfikujących świętość życia
w każdym jego aspekcie. Sztuka Pasoliniego nie byłaby tym, czym jest dla
współczesnego widza, gdyby nie charakterystyczny dla niej dualizm. Początek owych sprzeczności, możemy odnaleźć już w dzieciństwie artysty. Małym
Pierem Paolo targało wiele emocji, kiedy został postawiony wobec rygorystycznego i pozbawionego tolerancji świata ojca oraz trwającego w opozycji do
niego, pełnego pozornej prostoty i naturalnych uczuć – świata matki. Wielu
badaczy uznaje, że ten kontrast uczuć zapisał się w psychice reżysera na zawsze33. Ojciec stanowić miał symbol burżuazji i konsumpcjonizmu, matka zaś
symbol altruizmu, świata natury i obyczajowej wolności. W końcu to ona,
bez wahania, zaakceptowała homoseksualizm syna, na który ojciec zareagował
ze wstrętem. Czyżby to właśnie z tego powodu Pasolini wprowadził dla swoich wyalienowanych społecznie bohaterów postać sobowtóra34? Chodzi tutaj
o komplementarny odpowiednik danego bohatera, który na zasadzie dialektyki stanowi przeciwieństwo jego społecznej postawy i reprezentowanych poglądów. Często postaci te, w twórczości Piera Paola, są jedynie alegoriami przemawiającymi ze sceny i przedstawiającymi określony światopogląd. W Medei
J. Kossak. Kino Pasoliniego, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe. Warszawa 1976, s.13.
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dostrzegamy, więc postać Centaura, opiekuna Jazona, który przekazał mu
własną wizję świata. Kiedy po latach dorosły i doświadczony przez życie Jazon
spotyka swojego przyjaciela, okazuje się, że stoi on przed nim w podwójnej
postaci. Jedna z tych postaci reprezentuje dawne uniwersum, zapomnianej
dziecięcej świętości, druga natomiast przedstawia symbol współczesnego mu,
zdesakralizowanego świata35:
,,On niewiele mówi, bo jego logika tak różni się od naszej, że nie
zrozumiałbyś go - wyjaśnia Centaur zdezorientowanemu sytuacją
wychowankowi36.’’

Jednak dualizm postaci widoczny jest nie tylko tutaj, a przede wszystkim w osobach głównych bohaterów; Jazona i Medei. Ona reprezentuje świat
magii i natury, on natomiast świat ratio, kierujący się rozumem, symbolizujący znaną Pasoliniemu rzeczywistość. Jak stwierdził niechętny Marii Callas krytyk - Maurizio Viano - nie może on nie przyznać, że stworzona przez
nią Medea stanowi przeciwwagę dla Jazona37. Kobieta porusza się spokojnie
i majestatycznie. Jej ciemne stroje pokrywa bogactwo ciężkich ozdób. Sprawia
wrażenie zimnej i statycznej postaci. Jazon natomiast jest energiczny, a jego
ruchy pozbawione są szlachetności. Odtwórca tej roli - Giuseppe Gentile, jest
też młodszy od Marii Callas i ma ciemniejszą karnację, co nie pozostaje bez
znaczenia. Dzięki tym postaciom artysta stworzył idealną opozycję pomiędzy
światem świętości, a rzeczywistością zdesakralizowaną.
Rzeczywistość sakralna a desakralizacja
Pasolini postanowił sięgnąć w swojej sztuce po naturę, nieskalaną ludzką
dłonią. Przedstawił, więc widzom terra incognita ludzkości38. Wybrał niezwykłą Kapadocję, aby ukazać obszar będący niejako poza czasem. Tak właściwie,
film ten nie miał być osadzony w żadnej konkretnej czasoprzestrzeni. Pasolini mówi: ,,Barbarzyńcy, których ukazałem są zawsze poza historią. Barbarzyńcy w Medei zostali wynalezieni. Zrekonstruowałem ich poprzez badania
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etnologiczne i poprzez własną wyobraźnię. W moich filmach, barbarzyństwo
jest zawsze symboliczne. Ukazuje idealny moment ludzkości 39.’’
Można więc zrozumieć, że starożytność stanowi tutaj jedynie symbol
świata, który ukazał się w momencie stworzenia. Świat ten, pomimo, że nie
raz bywał brutalny, potrafił jednak uszanować indywidualność jednostki.
Wypełniała go magia natury, chroniona przed ingerencją chciwego człowieka
z zachodnich krain. Rządziło nim cykliczne prawo odradzającego się życia,
którego patronką była księżniczka Medea. Mam tutaj na myśli przede wszystkim scenę, w której Medea, jako osoba mająca władzę, występuję przed obliczem ludu po uroczystości złożenia ofiary i nasmarowania niewinną krwią
korzeni roślin:
,, Daj życie nasieniom i odródź się z nich - mówi stanowczo kobieta40.’’

Można tu dostrzec jak sakralna rzeczywistość dopełniona zostaje przez
odwieczne prawo natury. In illo tempore bóg przecież rozdarł potwora morskiego na kawałki i stworzył z nich wszechświat41. Pasolini, kierując się mitem, wskazuje więc jak społeczność pierwotna, mając w pamięci takie przesłanie, składa ofiarę, za każdym razem, gdy pragnie rozpocząć coś nowego, jakiś
nowy etap. W tym przypadku krwawa ofiara ma przynieść nowe, obfite żniwa.
Ta cykliczność spleciona wokół śmierci i odrodzenia, podkreślona zostaje
w filmie symbolicznie w scenie dzieciobójstwa.
Pozbawiony świętości świat został przez reżysera oznaczony jako księżyc,
który kobieta dostrzegła w oknie w noc śmierci dzieci, w kolejnym kadrze
księżyc został zastąpiony przez słońce, symbol przywróconej sfery sacrum42.
Cykl się dopełnił. Można powiedzieć, że w rozumieniu Pasoliniego Medea
nie kierowała swojej zemsty, jedynie przeciw zdradzieckiemu mężowi, co
przede wszystkim podkreśla wersja Eurypidesa, lecz w pierwszej kolejności
wobec przywódcy najeźdźców, którzy naznaczyli przemocą jej święte uniwersum. Śmierć dzieci choć bolesna, także dla samej sprawczyni, pozwoliła
przywrócić słońcu, symbolizującemu bóstwo natury, należne mu w przyrodzie miejsce. Zwycięstwo światła zostało podkreślone, także przez ogień, który
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otacza Medeę w finałowej scenie filmu. W chwili gdy podpalone przez bohaterkę domostwo staje w ogniu, dobiegają dźwięki orientalnej muzyki, znanej
z ujęć przedstawiających Kolchidę. Podczas kłótni z Jazonem widocznej
w następnej sekwencji, Medea stoi wyżej od swego męża. Po ostatnich słowach
małżonków dostrzegamy przed twarzą bohaterki blask świętego ognia, który
na zawsze postawił pomiędzy bohaterami, nie tylko granice sentymentalne,
ale i kulturowe. Okazały się one nie do przekroczenia:
,,Przemów do mnie ziemio’’ - prosi Medea gdy dociera wraz z Argonautami na nieznany ląd – ,,Przemów słońce (…) Patrzę na słońce, lecz
nie rozpoznaję go43.’’

Kobieta, ulegając uczuciu do Jazona, zdradziła swoje wartości, a wraz
z nimi słońce będące symbolem świętości. Nie opuściło jej ono jednak całkowicie. Kiedy bohaterka dostrzega w oknie promień słońca, ból z powodu oddalenia się od niej Jazona i rozpaczliwe otępienie ustępuje miejsca woli walki:
,, Jesteś ojcem mego ojca - odpowiada bóstwu kobieta44.’’

W tej chwili jej pierwotne instynkty na nowo ożywają, a poczucie moralności zostaje przytłumione przez barbarzyńskie korzenie. Kobieta nie waha się
dokonać mordu na Glauce, która zabrała jej męża, Kreonie który skazał ją na
wygnanie, a nawet na swoich niewinnych dzieciach, będących w tej sytuacji
dla niej najlepszym narzędziem zemsty.
Słońce, które oświetliło ceremonię ofiary budującej społeczność Kolchidy, padło także na martwe ciała synów Medei, na ofiarę która zamiast być
narzędziem twórczym, tym razem dokonała zniszczenia, a jednak w rozumieniu artysty, stało się to w celu odkupienia utraty świętości przez Medeę. Świętość tę, zdaniem niektórych badaczy, kobieta utraciła w momencie, gdy padła
w objęcia Jazona45. Podczas gdy, zagubiona na obcej ziemi kobieta klęczała w samotności, przywódca Argonautów pomógł jej wstać i poprowadził ją
do swojego namiotu. Oddając się Jazonowi, zdaniem Pasoliniego, Medea
odkryła swoisty substytut utraconego systemu religijnego, świętość w zmienionej postaci. Podkreślają to słowa reżysera wypowiadającego się na temat
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poznania się bohaterów: ,,Wówczas, bohaterka na nowo odnalazła uświęconą
relację z rzeczywistością46.’’
Bohaterka zdradziła, więc nie tylko swój ród i ojczystą ziemię, ale cały
system religijny dla nowej religii, opartej na miłości, która ostatecznie okazała
się złudna.
Pasolini a problemy Trzeciego Świata
Kolejny dualizm, o jakim nie można nie wspomnieć, to nawiązanie do
problemu światowej skali, który bardzo poruszył Pasoliniego. Reżyser zwrócił
uwagę na cierpienie ludności krajów Trzeciego Świata, podczas kolonizacyjnych zapędów zachodniej Europy47. Zdaniem krytyków, filmowy Jazon ma
symbolizować przywódcę kolonizatorów, którzy przybywając po złote runo;
symbol wiecznej natury, władzy i porządku, tak naprawdę odebrali te wartości
plemieniu żyjącemu w kręgu własnych, ustalonych zasad. Argonauci najpierw
wykradają konie, potem sięgają po złote runo, będące znakiem równowagi
panującej w naturze, w końcu wywożą ze splądrowanej ziemi królewskie dzieci,
zezwalając na śmierć jednego z nich. Patrząc przez pryzmat tego zestawienia
Medea jawi się widzowi jako imigrantka, zdezorientowana w nowym, pozornie
pełnym demokratycznego prawa środowisku, w którym stopniowo opuszczają
ją siły i magiczne moce. Kobieta nie potrafi dostosować się do nowego świata,
doznaje szoku w konfrontacji z rzeczywistością, usiłującą narzucić jej swoje
prawa. W końcu sytuacja ta doprowadza Medeę do wrogości wobec nowej
,przyjmującej ją społeczności. Cudzoziemka, nie mogąc odnaleźć stabilizacji,
staję się przyczyną destrukcji otaczającego ją porządku, a jednak Pasolini nie
kryje, że jego sympatia znajduje się po stronie Medei. To dla niej przecież na
nowo świeci słońce, to ją gra dumna Maria Callas. Pasolini nie potępia przybyszów z Trzeciego Świata. Artysta współczuje im i kocha ich ziemię. Miłość
do niezbadanych obszarów Wschodu wyraża w przytoczonym poniżej fragmencie wiersza Frammento alla morte:
,,Byłem już racjonalny i irracjonalny ze wszystkimi tego konsekwencjami. A teraz …
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Pustynia ogłuszona wiatrem, wspaniałe i niebywałe słońce Afryki,
które oświetla ziemię.
Afryka! Ostatnia moja alternatywa48.’’

Rozczarowany życiem i zobojętnieniem włoskiego społeczeństwa, Pasolini sięga wyobrażeniami ku niezbadanym, egzotycznym krainom. Najpierw
lektura Mircei Eliadego kieruje jego kroki w stronę Indii:
,,Człowiek Zachodu ma wszystko, a nic nie daje, człowiek hinduski nie
ma nic, a daje wszystko49’’ - powtarza smutno Pasolini, postanawiając
kontynuować badania antropologiczne i etnograficzne nad pierwotnymi kulturami.

Poszukiwania kierują go ku pustynnym obszarom Syrii i Turcji, gdzie
wkrótce umieszcza akcję Medei. Archaiczny świat Kolchidy kierowany jest
magią, wypełniony pięknem nieskalanym ludzką dłonią. Wzbogacają go
mistyczne, oniryczne wizje, w których natura żyje własnym życiem. Trwa
praca na roli, dopełniona orientalną muzyką. To matriarchat, gdzie władzę
sprawują kobiety50. Przewodniczy im księżniczka Medea. Świat Jazona reżyser ustawia w opozycji do Kolchidy. W Koryncie natura pojawia się jedynie
w wizjach Medei, nawet kwiaty, którymi opiekun przystraja głowy chłopców są tylko elementem sennej wizji. Kierowany wolą mężczyzn Korynt, tak
jak wyzbyte stopniowo z altruizmu powojenne Włochy, nie zwraca uwagi na
niesprawiedliwe położenie Medei i nie dostrzega cierpienia zdradzonej, porzuconej kobiety. To świat nowej cywilizacji, głuchy na głos pierwotnego ludu.
Reżyser, w ten alegoryczny sposób, po raz kolejny nawiązuje do dawnych
tradycji włoskich, które strawił konsumpcjonizm, wywołany przez masowe
uprzemysłowienie.
Eklektyzm kultur
Na koniec nie sposób nie wspomnieć o estetycznym spektaklu, którym
otoczył Pasolini czarodziejkę z Kolchidy.
,,Mój styl powstał z pomieszania wielu stylów’’ - stwierdził reżyser51.
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Rzeczywiście barwny fresk, na którym ukazał społeczność wokół Medei,
złożony został z elementów wielu epok i wielu kultur etnicznych. Widz przeskakuje wzrokiem od rycerza w zbroi i hełmie, charakterystycznym dla średniowiecznej Europy, do kapłana w stroju Skandynawskim, odkrywa grecki Korynt na wzgórzach Syrii52. Jednak mieszanka ta ofiarowuje widzowi niezwykle
barwną, estetyczną harmonię, która stanowi wystarczającą rekompensatę dla
brutalnych anachronizmów i kontrastów, jakie pierwotnie mogłyby wprawić
odbiorcę w pewne zakłopotanie. W Medei kontrasty te stanowią granicę kultur
i stanów emocjonalnych. Bohaterka została ukazana w świecie statycznym, zastałym w hieratycznych gestach. Jej postać jest także symbolem wszystkiego co
archaiczne, barbarzyńsko wyrafinowane, irracjonalne i mistyczne. Mistycyzm
ten, tak ukochany przez reżysera, który twierdził, że wszystko co konkretne
jest zarazem mistyczne, znalazł także odzwierciedlenie w onirycznej warstwie
Medei53.

Świat sennych wizji
Magia snu oczarowała Pasoliniego, podczas lektury dzieł wiedeńskiego
psychoanalityka Zygmunta Freuda, gdzie reżyser natrafił na porównanie marzeń sennych, będących odzwierciedleniem podświadomych pragnień ludzkich, a nawet bezpośrednim ich przełożeniem, do ciągu obrazo - znaków54.
Artysta uświadomił sobie wówczas, że każdy człowiek skrywa w sobie świat
pamięci, świat złożony ze snów, które znajdują ujście w szeregach obrazów.
Pasolini dostrzegł, także w umyśle ludzkim zdolność do posługiwania się podstawowymi środkami percepcji, porównywalnymi z tymi charakterystycznymi dla kina, jak np. zbliżenia, czy plany ogólne. Wspomnienia i marzenia
stały się, więc dla niego sekwencjami filmowymi. Wizjom z pogranicza snu
ulega zatem także mityczna Medea. Dostrzega ona w sennej wizji samą siebie, podczas ofiarowywania dzieciom przeklętych darów dla Glauce, następnie
obserwuje straszliwą agonię korynckiej księżniczki. Pasolini wiedział, że irracjonalne, mistyczne elementy filmu mogą zostać niezrozumiałe przez wielu
odbiorców, podkreślił jednak, że przekaz swojego dzieła kieruje tym razem do
erudytów55 a jego głównym zamiarem jest rewolta przeciw wulgaryzacji sztuki
Tamże, s.33.
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i sztucznej demokratyzacji mass mediów, usiłujących narzucić społeczności
swój estetyczny dyktat, od czego on pragnie się stanowczo odciąć. Jego zdaniem nieskazitelność sztuki można uzyskać jedynie poprzez kulturę. W dzienniku, sporządzonym podczas podróży do Indii, reżyser napisał, o przeżytym
przez niego śnie na jawie, pięknym i brutalnym jednocześnie. Opisał swoje
doznania jako baśń z nim samym w roli głównej56. Taką baśń podarował widzom w postaci Medei.
Przesłanie Pasoliniego
Wstrząsająca historia matki, decydującej się pozbawić życia własne potomstwo, a tym samym skazującej siebie na niewyobrażalne cierpienie, nie
mogła pozostawić nikogo obojętnym. Na przestrzeni dziejów, wywodząca się
z greckiej mitologii, postać Medei zainspirowała wielu dramatopisarzy, poetów, malarzy i twórców kina. Każdy z nich odnajdywał w przejmującym micie inne wartości i przekazywał je światu. Medea królowała w kulturze, czasem
jako żądna krwi morderczyni, a czasem jako dotknięta niesprawiedliwością
ofiara nieszczęśliwej miłości. Jej wizerunki odbiegały od siebie w zależności
od przeżyć ich twórców oraz realiów społecznych w jakich przyszło im żyć.
Eurypides, najbardziej nowatorski spośród wielkich tragików był bacznym
obserwatorem zjawisk zachodzących w pogrążonym w mizoginizmie, greckim świecie. Postać Medei, którą przedstawił widzom, miała służyć ukazaniu
walki pomiędzy racjonalnym, a irracjonalnym elementem ludzkiej psychiki,
mającej miejsce w duszy każdego z nas. Pomimo swej inteligencji bohaterka
ukazana przez Eurypidesa pozwoliła omamić się sile własnych emocji i złożyła miłość macierzyńską na ołtarzu zemsty. Podkreślenie siły namiętności,
będącej przyczyną największych ludzkich nieszczęść, stało się najważniejszą z
prawd, które pragnął przekazać widzowi dramaturg57. Pasolini sięgnął po tekst
antycznej sztuki oraz zgłębił treść mitu, kierowany zupełnie innymi pobudkami. Zawiedziony konformistyczną mentalnością powojennych Włoch, reżyser
ukazał nam przedstawicielkę świata archaicznego, brutalnego i zarazem pięknego, który można już odnaleźć jedynie w świecie snów, będących skarbnicą
kulturowej pamięci ludzkości. Poszukujący własnego sacrum reżyser – poeta,
zabrał widza w podróż do miejsca, gdzie świat nie został jeszcze pozbawiony
56
P. Kletowski. Pier Paolo Pasolini, Twórczość Filmowa, Sedno Wydawnictwo Akademickie,
Warszawa 2013, s.214.
57
J. Czerwińska, Człowiek Eurypidesa wobec Zagrożenia Życia, Namiętnej Miłości i Ekstazy
Religijnej, Łódź 1999, s. 108
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świętości, a serce natury nadal wybija swój odwieczny rytm. Jego celem nie
było oddanie hołdu wybitnemu tragikowi, jednak wykorzystując treść sztuki
Eurypidesa, stworzył dzieło oparte na własnych przeżyciach i emocjach, nadając barwną formę przejmującej twórczości ateńskiego dramatopisarza.
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MEDEA ACCORDING TO PIER PAOLO PASOLINI AS AN EXPRESSION OF THE ANGER
OF THE CREATORS AND AN IMPORTANT
CULTURAL LINK OF POST - WAR ITALY.

Summary: Pier Paolo Pasolini (1922 - 1975) was one of the most controversial figures in the Italian cinematographic and political scene at
the turn of the 1950s and 1960s. In his work, in an uncompromising
manner, he opposed fascist and bourgeois ideas. The subject of this
article is an analysis of a film made in 1969. Pasolini's Medea is one
of many interpretations of the drama, the Athenian tragic Euripides
(480 BC - 406 BC). This interpretation, compared to others, such
as the pessimistic, mystical adaptation of Lars Von Trier (Medea,
1987), is distinguished by a multitude of significant cultural references.
A cinematographic work can be symbolically interpreted in many ways
- as a criticism of the politics of colonialism in Third World countries,
a cultural phenomenon that testifies to the cycle of nature circulation,
and as a testimony of religious ritualism present in primitive communities. The director deals in a specific way with the essential problems,
underlying the formation of civilization and in a metaphorical way
shows the dilemmas that consume humanity, which makes the film
Medea a work worthy of research analysis. Another reason why the
work deserves attention, is the strong presence of the autobiographical
element in the film. Its two main film creators, Pier Paolo Pasolini
and Maria Callas - an outstanding opera singer who played the main
role in the film, conveyed an expression of anger and alienation in the
film, which touched not only the mythological Medea, the princess of
Colchis, who abandoned by her husband, made a dramatic decision to
taking the life of his own offspring, but also became the real part of the
director, tormented by constant lawsuits and consumed by temporary
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creative powerlessness. Maria Callas is also forced personally to face
the situation of the betrayal of a loved one, just like the heroine of the
myth. In this way, the film Medea becomes not only an expression of
the desire for revenge in post-war Italy, but also the voice of the rebellion of Pier Paolo Pasolini and Maria Callas, chosen by him for the
main role. The specific situation that affected the filmmakers is an interesting and valuable research point, prompting reflection on the extent
to which the elements of the authors' own identity are emphasized in
the works they present. The article is a Polish translation of a fragment
of the BA thesis, written at the Department of Italian Studies of the
Faculty of Philology at the University of Lodz, under the supervision
of Jadwiga Czerwińska.
Keywords: Medea, Italian cinematography, Pier Paolo Pasolini, Maria
Callas, Greek mythology.
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Cudzołóstwo w dawnej Polsce

Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie prawnych oraz społecznych aspektów cudzołóstwa w dawnej Polsce. Kilkaset lat temu dopuszczenie się go podlegało surowym karom, które z czasem zaczęto łagodzić,
a w końcu zniesiono je całkowicie i - jak powszechnie wiadomo –
obowiązujące współcześnie w Polsce regulacje prawne nie przewidują
sankcji za zdradę małżeńską. W niniejszym opracowaniu poddane zostanie analizie cudzołóstwo zarówno w świetle prawa, jak i orzecznictwa
sądowego w dawnej Polsce oraz wskazane zostaną wybrane przykłady
procesów o cudzołóstwo. Poruszona zostanie również kwestia zróżnicowania sankcji stosowanych wobec kobiet i mężczyzn, a ponadto omówiony zostanie problem rzucania nieprawdziwych oskarżeń.
Słowa klucze: cudzołóstwo, niewierność, prawo, średniowiecze, kara

Wstęp
Dawniej dużą uwagę przywiązywano do postępowania zgodnego z normami moralnymi (i nie tylko) przyjętymi w danej społeczności. Jeszcze kilkaset lat temu wszystko co związane było z tematem cielesności i seksualności
stanowiło temat tabu. Sytuacja taka w znaczącej mierze związana była z tym,
iż ówcześnie wszelkie zachowania seksualne czy chociażby myśli związane ze
współżyciem uważane były za grzech wymagający pokuty (por. Mazo Karras
2012, s. 11), a twórcy traktatów dotyczących seksualnej grzeszności wskazywali na nienaturalność wszystkich innych pozycji seksualnych niż te, w których
mężczyzna znajdował się na górze (por. Mazo Karras 2012, s. 118).
Wiedza na temat tego, co działo się w alkowach w dawnej Polsce jest
dość skromna. Informacje na temat pożycia w dawnych czasach czerpiemy
głównie ze źródeł narracyjnych oraz ksiąg sądowych z sądów kościelnych i
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świeckich, w związku z czym dowiadujemy się przede wszystkim o współżyciu
w kontekście przestępczości seksualnej oraz dewiacji ówczesnych ludzi. Już od
najdawniejszych czasów cudzołóstwo (łac. adulterium) uznawane było za akt
naganny, skierowany przeciwko instytucji małżeństwa. Za cudzołóstwo uznawana była sytuacja, w której spośród współżyjących ze sobą seksualnie osób,
przynajmniej jedna pozostawała w związku małżeńskim. Adulterium można
podzielić na dwa rodzaje – duplex i simplex. Adulterium duplex to sytuacja,
w której pozostający w związku małżeńskim mężczyzna cudzołoży z mężatką, natomiast adulterium simplex – stanowi cudzołóstwo pomiędzy dwojgiem
ludzi, spośród których tylko jedna posiada współmałżonka (Głowacka-Penczyńska 2010, s. 134).
Adam Krawiec wskazuje, iż w języku polskim XVI wieku cudzołożnicy byli określani jako fryjerze, gamraci, kurewnicy, szkortarze, nałożnicy
czy chociażby wszetecznicy, natomiast kobiety zwykło się nazywać fryjerkami, gamratkami, merchami, nałożnicami, nierządnicami czy wszetecznicami
(por. Krawiec 2000, s.152).
Cudzołóstwo w świetle prawa i praktyki sądowej
Zarówno w Polsce, jak i w Europie cudzołóstwo było traktowane
nie tylko jako grzech wymagający pokuty, ale również jako przestępstwo
w świetle prawa świeckiego. Czyn ten był karany przez polskie prawa miejskie,
ale karalność często uzasadniana była argumentami chrześcijańskimi (jak na
przykład naruszenie dziesięciu przykazań poprzez niedochowanie wierności
małżonkowi). Cudzołóstwo uznawano za przestępstwo zarówno mężczyzny,
jak i kobiety, które mogło być sądzone przez sądy świeckie, ale również kościelne. Przykładowo poznańska księga prawa magdeburskiego wskazywała, iż adulterium powinno zostać poddawane osądowi sądów duchownych,
a w sytuacji gdyby osoba wnosząca oskarżenie tego chciała, to wówczas osądu
powinien dokonać sąd świecki (Krawiec 2000 s. 139-140).
Zwierciadło saskie, które stanowiło podstawę znaczącej ilości miejskich
praw stanowiło, iż niedotrzymującego wierności małżonka, który został złapany in flagranti z inną kobietą, powinno się karać poprzez ścięcie, identyczną
z resztą karę stosowano w Prawie Starochełmińskim (Krawiec 2000, s. 140).
Z kolei pochodzący z 1263 roku gdański kodeks prawa lubeckiego wprowadzał dla cudzołożników – ponad wszelką wątpliwość – hańbiącą karę, która
wyglądała w ten sposób, że mąż, który przyłapał swoją żonę z kochankiem
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na gorącym uczynku, mógł wyprowadzić tego mężczyznę i przeprowadzić go
ulicami miasta, trzymając go jednocześnie za przyrodzenie (Krajewski 2009,
s. 76).
Jedną z form zwalczania cudzołóstwa jaką przewidywały śląskie księgi
miejskie były sankcje dla osób pozostających w związku małżeńskim, które
przebywały we wzbudzających podejrzenia miejscach wraz z innymi osobami,
a księgi wrocławskiej ławy stanowią potwierdzenie tego, iż dążyła ona do wykonywania tego typu regulacji; przykładowo mężczyzna, który został nakryty
pod osłoną nocy u zamężnej kobiety, został pojmany i uwięziony, natomiast
w 1474 roku cudzołożnik został z kolei ukarany karą w wysokości dziesięciu
grzywien (Drabina 1998: s. 118).
Z kolei Obowiązujący w latach 1818-1847 Kodeks Karzący Królestwa
Polskiego stanowczo złagodził sankcje dla osób dopuszczających się adulterium,
ponieważ wprowadził – jednolitą dla kobiet oraz mężczyzn – karę od ośmiu
dni do jednego roku aresztu, natomiast pochodzący z 1847 roku Kodeks Kar
Głównych i Poprawczych dla cudzołożników przewidywał karę zamknięcia
w klasztorze albo wieży na okres wynoszący od sześciu miesięcy do jednego
roku (Sygit 1992, s.147).
Warto podkreślić, iż prawodawstwo wiejskie, w zakresie regulacji cudzołóstwa, ograniczało się w okresie średniowiecza właściwie jedynie do ogólnego
zakazu i potępienia adulterium oraz nakazania poddawania karze cudzołożników. Zajmujący się sprawowaniem zarządu nad wiejskimi majątkami Jakub
Haur, sugerował aby szlachta z cudzołóstwem wśród ludu postępowała w taki
oto sposób:
,,Ktoby z cudzą żoną, albo żona z cudzym mężem, umyślnie schodzili
się kędy dla tego występku, a o tym będzie oczywisty dowód, przez
kilkoro świadków, dowiedzenie się, i oświadczenie, że ich samym zostano uczynku w kupie, a o tę swoję krzywdę, mąż albo żona skarżyli
się, słuszny o to trzeba uczynić sąd, i inquisitią poprzysiężoną; za którym dowodem, i własnym przekonaniem, takowych więzieniem, który
miesiąc, chłostą i grzywnami karać potrzeba; wolno też według prawa,
do surowszego urzędu takową oddać spraw, jako kryminalną, ile ktoby chciał na gardło instygować, i na prawo koszt łożyć, żaden temu
nie może contrdyktować, kto zaś krwie nie pragnie, i swojej krzywdy
ustępuje, to już dwór przy gromadzie ma uczynić karanie, gdyż nemine
instigante reus absoluitur’’ (Wiślicz 2012, s. 185, cyt. za Haur 1693,
s. 237-238).
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Z punktu widzenia prawa kościelnego zdrada małżeńska stanowiła natomiast jedną z przyczyn, której wystąpienie skutkowało dopuszczalnością
orzeczenia separacji. Jako przykład takiej sytuacji Adam Krawiec wskazuje
przypadek Stanisława z Herboltowic, który w roku 1466 wytoczył powództwo przeciwko swojej małżonce, która zostawiła go około dekadę wstecz
i w okresie tym dopuszczała się zdrad, w wyniku czego rodziła pozamałżeńskie
dzieci; orzekający w tej sprawie krakowski sąd konsystorski postanowił o separacji, a ponadto skierował niewierną małżonkę do wyznania grzechów przed
spowiednikiem, który miał wymierzyć jej odpowiedni sposób odpokutowania
winy (Krawiec 2000, s. 155).
Wybrane przypadki cudzołożników
przed polskimi sądami świeckimi i kościelnymi
Na rokach w kwietniu 1702 roku rozważaniom poddano przypadek Katarzyna Byaczownej, która zamieszkując w domostwie swojego brata współżyła z jego pozostającym w związku małżeńskim parobkiem i w konsekwencji tego romansu urodziła dziecko, które było już jej czwartym potomkiem
urodzonym w wyniku dopuszczenia się cudzołóstwa (Naworski 2018, s. 93).
Sprawa owej cudzołożnicy trafiła do sądu, ale ponieważ żona parobka wniosła
oskarżenie cywilne, a nie karne, to wobec Byaczownej nie można było orzec
kary śmierci, ale w związku z tym, że Katarzyna była recydywistką – ponieważ wcześniej już trzykrotnie skazywano ją za adulterium – sąd obszedł się
z nią surowo, i nie dość, że nakazał wygnanie jej, to jeszcze wymierzył jej
karę ,,(…) 200 plag rózgami, 5 funtów wosku dla kościoła farnego (…)
[a ponadto] każdy kto odważyłby się ja przyjąć miał zostać ukarany 100 plagami,
30 grzywnami dla dworu i 10 funtami wosku dla kościoła.’’ (Naworski, s. 93).
Za interesującą można uznać sprawę Jadwigi Bronianki i Mateusza
Jędrnego, ponieważ winni sami przyznali się do cudzołóstwa. Mateusz w ramach kary miał zapłacić 20 grzywien, a ponadto leżeć krzyżem w kościele
w niedziele i święta w czasie postu oraz w Wielki Piątek, Jadwiga z kolei –
w związku z tym, że była recydywistką w zakresie dopuszczania się cudzołóstwa – została potraktowana bardziej surowo i skazano ją na wygnanie
(Głowcka-Penczyńska 2010, s. 135).
Z kolei Dorota z Bytomia w 1456 roku wystąpiła o rozwód do sądu konsystorskiego w Krakowie, ponieważ jej współmałżonek – Mikołaj, zostawił ją
dwadzieścia pięć lat wcześniej i w czasie tym cudzołożył, a wyniku tego doczekał się pozamałżeńskich dzieci; w konsekwencji tego powództwa Dorocie
90

CUDZOŁÓSTWO W DAWNEJ POLSCE

udzielono separacji, natomiast jej niewierny mąż został wtrącony do aresztu
(por. Krawiec 2000, s. 155).
Natomiast Katarzynę z Popowa, która dopuściła się cudzołóstwa z parobkiem, ukarano publiczną chłostą, a w następnej kolejności miała ona przez
sześć niedziel leżeć krzyżem w trakcie całej mszy, a po odbyciu tego etapu kary,
udać się do sanktuarium na Jasnej Górze, gdzie miała z kolei odbyć spowiedź
i odpokutować, a co w tej sprawie najciekawsze, Katarzyna miała z Częstochowy przywieźć zaświadczenie o odbyciu spowiedzi i następnie przedstawić
księdzu ze swojej parafii (por. Wiślicz 2012, s. 188).
Sankcje
W okresie średniowiecza i początkach nowożytności jedną z rozrywek
mieszkańców stanowiła możliwość uczestnictwa w wymierzaniu kar, w tym
również osobom, które dopuściły się adulterium. Taka sytuacja miała oddziaływać prewencyjnie na społeczeństwo, a ponadto stanowić niejako uprzyjemnienie codzienności. Warto zauważyć, iż w średniowiecznym państwie polskim
w stosunku do cudzołożników stosowano wymyślne tortury- przykładowo Bolesław Chrobry nakazał by cudzołożników i rozpustników karać w następujący
sposób: mężczyzna, który dopuścił się adulterium był prowadzony na most
targowy, do którego następnie przybijano go gwoździem ,,poprzez mosznę
z jądrami’’, winnemu pozostawiano nóż i mógł on wybrać pomiędzy śmiercią
i samokastracją (Sygit 1992, s. 141). Jak wskazuje z kolei Radosław Krajewski, Corpus iuris canonici z roku 1140 wprowadzało sankcję za cudzołóstwo
w postaci pokuty, która wykonywana była w murach klasztornych, a czas jest
trwania wynosił nawet siedem lat (Krajewski, 2016: s. 86). Innym przykładem
świadczącym o tym jak surowo ówcześnie karano cudzołożników jest kara jaką
zastosował mazowiecki książę Ziemowit w stosunku do swojej niewiernej żony
i mężczyzny, z którym go zdradziła, a mianowicie; pomimo błogosławionego
stanu kobieta została zamknięta w zamku rawskim, a krótko po porodzie została zamordowana przed podwładnych jej męża, z kolei jej kochanka najpierw
włóczono końmi, a potem powieszono (Sygit 1992, s. 143).
W XVI i XVII wieku w małych miastach Wielkopolski cudzołóstwo
podlegało karom takim jak: chłosta, wypędzenie z miasta, więzienie, grzywna,
a nawet kara śmierci. W sytuacji gdy orzeczona została kara wypędzenia
z miasta, to zazwyczaj wiązała się ona z tym, że jeśli skazana cudzołożnica zdecydowałaby się na powrót, to zostałaby stracona, za ciekawostkę
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można uznać natomiast fakt, iż – co do zasady – wobec mężczyzn stosowano
łagodniejsze sankcje (Głowacka-Penczyńska 2010, s. 134).
Warto podkreślić również, iż początkowo państwo polskie przyznawało
zdradzanemu mężczyźnie prawo zemsty w stosunku do niewiernej żony, jednakże w związku z odstępowaniem od stosowania instytucji zemsty, mężowi
udzielono prawa do osądu nad niewierną małżonka, przyjmując zabicie cudzołożnicy złapanej na gorącym uczynku za bezkarne (Sygit 1992, s. 142).
W prawodawstwie obowiązującym na terytoriach Rzeczypospolitej jeszcze
nawet w III Statucie Litewskim pochodzącym z 1588 roku można odnaleźć
regulacje stanowiące o tym, iż mąż może swoją niewierną małżonkę - oraz
mężczyznę, z którym cudzołożyła – ukarać śmiercią (Sygit 1992, s. 142).
Jak wskazano już wcześniej w niniejszym opracowaniu, występowało
zróżnicowanie w wysokości i dolegliwości sankcji stosowanych wobec kobiet
i mężczyzn, a jako przykład można wskazać tu przypadek żony Wawrzyńca
Skamieniewicza – niejakiej Reginy – która miała dopuścić się cudzołożenia
z płóciennikiem Janem Jadeckim; ją ukaraną poprzez publiczne wykonanie
pięćdziesięciu plag, a jego natomiast jedynie grzywną (Głowacka-Penczyńska
2010, s.135).
Za karę w szerokim tego słowa znaczeniu można również uznać rozwód,
a dla lepszego zobrazowania należy wskazać, iż w związku z tym, że w trakcie
trwania związku małżeńskiego niewiasta znajdowała się pod władzą swojego
męża, to miała ona wobec niego obowiązek pozostawania mu wierną. Naruszenie tego obowiązku powodowało, iż mąż mógł zdecydować się na rozwiązanie małżeństwa, które odbywało się poprzez odesłanie żony do domu.
(Sójka- Zielińska 2015, s. 91).
Cudzołóstwo kobiet
Utrzymanie pozytywnej opinii w staropolskiej społeczności w znacznej
mierze uzależnione było od prowadzenia się w sposób zgodny z przyjmowanymi wówczas normami moralnymi, dlatego też wszelkie zachowania mogące wzbudzić chociażby podejrzenia lokalnej społeczności były niepożądane. Prawdopodobnie ze względu na to, iż ówcześnie niewiasta miała spełniać
przede wszystkim rolę dobrej, przykładnej matki, żony i córki, cudzołóstwo
kobiet było traktowane znacznie surowiej niż cudzołóstwo mężczyzn. Wszelkie pozamałżeńskie aktywności seksualne kobiet podlegały bardziej dogłębnej kontroli niż w przypadku mężczyzn, a taka sytuacja stanowiła konsekwencję tego, iż niewiasty uznawane były za bardziej pożądliwe i wszeteczne,
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a ponadto ich niegodne zachowania były traktowane jako ujma na honorze
rodziny (Mazo Karras 2012, s. 124-125). Dowodem na to, że adulterium kobiet było ówcześnie traktowane surowiej jest chociażby to, iż oprócz stygmatyzacji społecznej i kar wymierzanych przez sądy, niewierna żona mogła być
także karana przez własnego małżonka. Zdradzony mąż mógł przykładowo
cudzołożną żonę ,,(…) wychłostać i nagą przepędzić przez całą wieś, obciąć
jej włosy, pozbawić nosa lub nawet zabić, choćby poprzez utopienie w bagnie
(…)’’ (Krajewski 2009, s. 67). Jako przykład surowszego karania cudzołóstwa
kobiet niż mężczyzn można również wskazać sytuację, która miała miejsce
w 1692 roku w Kasinie Wielkiej. Szymonowi Szkwarczekowi zarzucono wówczas cudzołożenie z żoną własnego ojca, w konsekwencji (w pierwotnej wersji
wyroku) wymierzono mu karę 50 plag rózgami oraz nakazano opuszczenie
domu rodzinnego, a niewierna żona otrzymała karę 70 plag, a ponadto przez
10 niedziel albo świąt miała leżeć krzyżem przed kościelnym ołtarzem, do którego miała złożyć cztery podstawniki wosku (Naworski 2018, s. 93).
Niedotrzymywanie wierności małżeńskiej przez kobiety było problematyczne także z punktu widzenia dziedziczenia, ponieważ podawało wątpliwość
zrodzenie potomstwa z prawego łoża. O ile przedmiotem niniejszego opracowania jest cudzołóstwo w Polsce, o tyle warto tutaj przytoczyć przykład
z zagranicy. W 1314 roku żony synów Filipa IV Pięknego – Małgorzatę Burgundzką i jej kuzynkę Blankę Burgundzką – oskarżono o dopuszczenie się
zdrady małżeńskiej z Walterem i Filipem d’Aunay; sytuacja ta wywołała poważne wątpliwości w kwestii prawowitości potomstwa i spowodowała, iż córka
oskarżonej o cudzołóstwo Małgorzaty Burgundzkiej i Ludwika X Kłótliwego –
Joanna – została pozbawiona prawa do francuskiej korony (Mazo Karras 2012,
s.126-127).
W ramach ciekawostki można potraktować fakt, iż mężowie, którzy obawiali się, że ich żony dopuszczą się cudzołóstwa, od około XII wieku w ramach zabezpieczenia przed zdradą małżeńską (oraz ewentualną masturbacją)
wyposażali swoje kobiety w pasy cnoty, nazywane również podwiązką Wenus
czy chociażby zamkiem zazdrosnych (Krajewski 2009, s. 69). W przekazach
można odnaleźć różne informacje na temat istnienia i faktycznego stosowania
zamków zazdrosnych. Zwykle pasy cnoty składały się z dwóch części – pasa
poziomego, który zazwyczaj był usytuowany wokół talii, oraz przymocowanego do niego pasa pionowego, który miał osłaniać części intymne w sposób
uniemożliwiający odbycie stosunku seksualnego. Konstrukcja pasów cnoty powodowała, że ich dłuższe noszenie prowadziło do bolesnych otarć i ran w okolicach intymnych, a często nawet infekcji. Przykładowo w Danii miał miejsce
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przypadek, że zazdrosny małżonek założył swojej żonie pas cnoty, a ta nosiła
go pomimo dyskomfortu i bólu do czasu, gdy interweniowali jej przyjaciele;
w konsekwencji ich działania sprawa trafiła ostatecznie do sądu i zaborczy
małżonek został skazany na banicję (por. Abbot 2001, s. 283).
Posądzenie
Posądzenie o cudzołóstwo stanowiło poważny zarzut, nie tylko ze względu na grożące sankcje, nieporozumienia czy sprzeczki, ale także ze względu
na to, iż oskarżenie takie powodowało pogorszenie się reputacji danej osoby
w lokalnej społeczności, a także - w szczególności w przypadku niewierności
kobiet – stanowiło znieważenie honoru całej rodziny. Wskazać w tym miejscu
należy, iż bezzasadne oskarżenie o adulterium podlegało karze. Przykładowo
Jan Strasza z Białaczowa, który oskarżył Zofię Holszańską – żonę Władysława
II Jagiełły – o cudzołóstwo, w ramach kary został wtrącony ,,na dno wieży
zamku sandomierskiego’’ (Sygit 1992, s. 144). W związku z powyższym pożądaną sytuacją było utrzymanie w tajemnicy zdrady małżeńskiej albo przynajmniej doprowadzenie do tego aby wiedzę o niej posiadło jak najmniej liczne
grono osób. Z tego również względu w interesie cudzołożnika leżało także
to aby nałożenie i wykonanie kary nie zostało ujawnione otoczeniu. Tomasz
Wiślicz wskazuje, iż znane są przypadki cudzołożników, którzy dopuścili się
morderstwa wyłącznie po to żeby nie stracić reputacji w konsekwencji wszeteczeństwa, którego wcześniej się dopuścili; jako jeden z przykładów takiej
zbrodni można wskazać przypadek Piotra Bartoszczyka z Wojskowej, który
,,(…) został w 1762r. ścięty za zamordowanie swojej kochanki, wdowy Ewy
Czekanki. Napadł ją śpiącą w jej własnym domu i udusił, a to dlatego, że
zeznała przed wójtem – zresztą zgodnie z prawdą – że to on jest sprawcą jej
ciąży’’ (Wiślicz 2012, s. 189). Jak sam autor pisze, wskazany przykład nie stanowił adulterium w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ żadna z tych osób
nie pozostawała w związku małżeńskim, aczkolwiek licząc się z dezaprobatą
z jaką spotkał się niniejszy przypadek cudzołożników, musiał on stanowić
sytuację wyjątkowo godzącą w normy moralne przyjęte w społeczności, do
której oboje należeli (Wiślicz 2012, s. 189-190).
Nieprawdziwe zarzuty cudzołóstwa, oprócz wskazanej już powyżej utraty
reputacji, prowadziły niejednokrotnie także do pogorszenia stosunków pomiędzy małżonkami, jak chociażby miało to miejsce we wsi Ladzin położonej
koło Rymanowa, kiedy to niejaki Matiasz Walus na forum publicznym oskarżył Kazimierza Jasińskiego i małżonkę Szymona Smolenia o utrzymywanie
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intymnych stosunków; po publicznym przedstawieniu takich zarzutów relacje
między Szymonem i jego żoną stały się napięte, o czym świadczyć może to, iż
nawet sąd, który sądził Matiasza Walusa, nakazał, by Smoleń żył w zgodzie ze
swoją współmałżonką i nie miał do niej pretensji (por. Wiślicz 2012, s. 192).
Pomimo tego, iż bezzasadne oskarżanie o cudzołóstwo podlegało karze,
to przypadki rzucania takich niesłusznych zarzutów były stosunkowo dość częste. W związku z powyższym, jeśli zasadność zarzutów wzbudzała wątpliwości,
to wówczas sądy sprawdzały je bardziej dogłębnie i niejednokrotnie kończyły
sprawy uniewinnieniem (Naworski 2018, s. 95). Przykładowo Szymon Ziemianin w 1692 roku ,,(…) został oskarżony o cudzołóstwo z siostrą cioteczną
swojej żony, ale ta wraz z dzieckiem uciekła ze wsi. W tej sytuacji sąd niejako
zawiesił postępowanie do jej powrotu, a wówczas oboje mieli zostać ukarani
zgodnie z prawem. Sprawa wróciła na roki sądu rugowego 22 stycznia 1698r.,
okazało się, że oskarżycielem był Jan Ziemianin, który zarzutu przed sądem
dowieść nie mógł. Sąd uznał to za złośliwość i skazał oskarżyciela, a także jego
żonę (widocznie też rozsiewała tę plotkę) za zniesławienie, każde na karę po 15
plag’’ (Naworski 2018, s.95).
Kończąc wątek rzucania podejrzeń o cudzołóstwo należy zaznaczyć, że
w związku z tym, iż w staropolskiej rzeczywistości ciężko było zapewnić sobie choćby odrobinę prywatności i intymności, to pozamałżeńska aktywność
seksualna zwykle wychodziła na jaw. Ujawnieniu zdrady małżeńskiej sprzyjała
także mentalność ówczesnego społeczeństwa, które wykazywało dość duże zainteresowanie tym co dzieje się w domostwach sąsiadów, w szczególności gdy
chodziło o ewentualną interwencję w obronie moralności.
Podsumowanie
Zdrada małżeńska już od najdawniejszych czasów stanowiła zdarzenie
haniebne i potępiane, nie inaczej było w dawnej Polsce. Jak wynika z powyższych rozważań zarówno regulacje prawne, jak i orzecznictwo sądowe stanowią
świadectwo tego, iż ówcześnie cudzołożnicy uważani byli za osoby skrzywione
moralnie i zdeprawowane, a ponadto potępiano ich w lokalnej społeczności.
Interesującą kwestią jest natomiast to, że dawniej osoby, które dopuściły się
cudzołóstwa poddawano surowym karom, które nie tylko miały czynić zadość
sprawiedliwości, ale również spełniać (poprzez ich wymyślność, dolegliwość
i często również publiczne wykonywanie) funkcję prewencyjną.

95

ROKSANA DRĄŻKOWSKA

Współcześnie cudzołóstwo karalne jest jedynie w niektórych kręgach
kulturowych i na zakończenie można zadać sobie jedynie pytanie czy jest to
rozwiązanie właściwe?
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Adultery in the former Poland

Abstract: The aim of the article is to present the legal and social aspects
of adultery in the former Poland. A few hundred years ago, it was subject to severe penalties, which over time began to be relaxed and finally
abolished completely and, as is well known, the current legislation in
Poland does not provide for sanctions for marital treason. This study
will analyse adultery in the light of both legal regulation and judicial
case law in the former Poland and will set out some examples of adultery trials. The issue of the diversity of sanctions against men and women
will also be addressed and the issue of false accusations will be discussed.
Key words. adultery, infidelity, law, penalty, Middle Ages
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Hobbit
w krainie komunistów:
przejawy kultury
tolkienowskiej w ZSRR

Streszczenie: John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) – angielski
filolog i pisarz, jeden z prekursorów współczesnej literatury fantasy
i autor wielu opowieści rozgrywających się w mitycznym świecie Śródziemia. Prace jego porodziły zjawisko tzw. kultury tolkienowskiej –
potężny ruch fantasy w wielu krajach, w ramach którego powstały nowe
utwory literackie, muzyczne, filmowe, a nawet zaszły zmiany językowe
(w wielu językach pojawiło się określenie „tolkienista” dla sympatyka
lub przedstawiciela kultury tolkienowskiej). Związek Radziecki długo
opierał się przenikaniu zjawisk tej kultury ze względu na skrajną rozbieżność pomiędzy filozofią Tolkiena a oficjalną linią Partii Komunistycznej ZSRR. Podstawą kultury tolkienowskiej w ZSRR były przede
wszystkim powieści Hobbit, czyli tam i z powrotem (pierwsze wydanie
1937) oraz Władca Pierścieni (pierwsze wydanie 1954-1955). Silmarillion, wydany w 1977 r. po śmierci Tolkiena przez jego syna nie doczekał się oficjalnego tłumaczenia w ZSRR (został wydany po raz pierwszy
dopiero w 1992 r.). Z rozpadem Związku Radzieckiego zjawisko kultury tolkienowskiej nie zanikło, wręcz przeciwnie, zaczęło rozwijać się
jeszcze prężniej, wykorzystując różne środki. Nie ulega jednak wątpliwości, że początki współczesnej rosyjskiej kultury świata tolkienowskiego, muzyki czy kostiumowych gier przestrzennych niewątpliwie leżą
w czasach ZSRR, kiedy posiadanie i wykorzystanie nielegalnych
utworów J. Tolkiena było czynem osobistej odwagi i wyrazem dążenia do kultury wyższego poziomu ponad polityką i ideologią. W niniejszym referacie zostanie przedstawiony wycinek bardzo bogatej,
lecz tyleż ukrytej historii kultury tolkienowskiej w ZSRR. Z zastosowaniem metody analizy świadectw mówionych, opublikowanych,
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a także dostępnego piśmiennictwa i wspomnień w języku rosyjskim
zostaną przywołane takie przejawy świata Tolkiena jak kultura akademicka, literatura, film, muzyka oraz spotkania tematyczne.
Słowa kluczowe: fantastyka, hobbit, kultura radziecka, tolkien, związek radziecki

Przejawy kultury tolkienowskiej w ZSRR
John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) – angielski filolog i pisarz,
jeden z prekursorów współczesnej literatury fantasy i autor wielu opowieści
rozgrywających się w mitycznym świecie Śródziemia. Prace jego porodziły zjawisko tzw. kultury tolkienowskiej – mocny ruch fantasy w wielu krajach, nowe
utwory literackie, muzyczne, filmowe, a nawet zmiany językowe (w wielu
językach pojawiło się określenie tolkienista dla sympatyka lub przedstawiciela kultury tolkienowskiej). Związek Radziecki długo opierał się przenikaniu
zjawisk tej kultury ze względu na skrajną rozbieżność pomiędzy filozofią Tolkiena a oficjalną linią Partii Komunistycznej ZSRR [Huker 2003]. Podstawą
kultury tolkienowskiej w ZSRR były przede wszystkim powieści Hobbit, czyli
tam i z powrotem (pierwsze światowe wydanie 1937) oraz Władca Pierścieni
(pierwsze wydanie 1954-1955). Silmarillion, wydany w 1977 r. po śmierci
Tolkiena przez jego syna nie doczekał się oficjalnego tłumaczenia w ZSRR
(został wydany po raz pierwszy dopiero w 1992 r.).
Czasy stalinowskie nie sprzyjały pojawieniu się w ZSRR literatury gatunku fantasy, dlatego informacja o pierwszej publikacji Hobbita dotarła do
ZSRR ponad 30 lat później (1969), natomiast wieść o publikacji Władcy Pierścieni pojawiła się prawie od razu: w bibliografii angielskiej literatury pięknej
za rok 1957 (już po śmierci Stalina) [Lewidowa 1957, s. 113-114].
Pierwszą publikacją Tolkiena w języku rosyjskim był druk 7-go rozdziału
Hobbita w czasopiśmie „Anglia” w 1969 r. [Tolkien 1969, s. 30-40]. Przy
okazji tej publikacji stowarzyszenie nauczycieli akademickich w Moskwie
„Kitowras” (ros. Китоврас) po raz pierwszy zgłosiło zastrzeżenia co do wartości moralnych Tolkiena w kulturze radzieckiej:
„W książkach Tolkiena wartości moralne Zachodu przemycone są pod
postacią wartości ogólnoludzkich, mogą one okazać negatywny wpływ
na kulturę młodzieży i dzieci, narzucając im zachodni model zachowania. Nie dziwi to nas, gdyż Tolkien pisał swoje książki m.in. jako
pedagogiczne dla dzieci na Zachodzie, lecz powstaje pytanie, na ile
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możemy pozwolić na rozpowszechnienie tej kultury w Rosji? [...] pomoc finansowa fundacji zachodnich w publikacji jego książek pozwala
ocenić to jako kolejny krok w walce ideologicznej Zachodu przeciwko
Rosji za pomocą kultury” [Archiwa Minas-Tirith…].

Pierwsza publikacja Hobbita w całości wyszła w roku 1976 w tłumaczeniu
Natalii Rachmanowej ( zob. fot. 1). Tłumaczka została uprzedzona, że druk
książki w jej tłumaczeniu będzie możliwy tylko wtedy, jeśli ukaże ona historię
hobbita Bilbo jako przykład walki „Wschodu” i „Zachodu”, czyli stworzy obraz zmagań ustroju komunistycznego z agresywnym kapitalizmem. Rachmanowa w swoich wspomnieniach pisała:
„Tłumaczyłam bajkę, nie myśląc o „zimnej wojnie” i nie korzystałam ze
słów „wschód” i „zachód” w jakimś osobliwie znaczącym kontekście.
Chciałam, żeby moje tłumaczenie było bajką o walce Dobra ze Złem,
a nie komunizmu z kapitalizmem. Tylko smok Smaug kojarzył mi się
z despotą z roku 1944 w spektaklu teatralnym E. Schwartza” [mowa
o Hitlerze – przypis autorki] [Archiwa Minas-Tirith…].

Za sprawą tego wydania zaczęła przybierać określony kształt tzw. mentalność tolkienowska obywateli ZSRR. Jeśli Smaug przypominał tłumaczce faszystowskiego lidera, to dla urzędników ZSRR najbardziej podejrzana wydawała
się postać dysponującego pokaźną siłą Gandalfa – wędrownego maga, wtrącającego się we wszystkie sprawy. Gandalf najlepiej pasował do obrazu nienawistnego dysydenta, szpiega imperialistycznych potęg Zachodu, który próbuje
zbałamucić „naiwnych i czystych sercem” krasnoludów, aby tamci wyruszyli
w podróż po złoto, które „im się należy”. Nie cieszył się też popularnością
w komunistycznym społeczeństwie hobbit Bilbo Baggins. Był przykładem
typowego mieszczucha, niezdolnego do budowania prawdziwie komunistycznego państwa. Jak pisał Tolkien: miał wygodny dom, odziedziczony po rodzicach, był zamożny, skłonny do tycia, bo jadał po kilka razy dziennie, ubierał
się kolorowo, śmiał się dużo, basowo i serdecznie. Wszystko to były przymioty
typowo mieszczańskie, których obywatel ZSRR powinien był się wstydzić.
Najbardziej jednak odrażającymi dla radzieckiej cenzury postaciami byli
elfowie. Byli symbolem znienawidzonej arystokracji, która gromadziła skarby, władała wiedzą tajemną (m.in. magią) i ubierała się w ozdobne, bogate
szaty. Oprócz tego mężczyźni ci nosili długowłose fryzury, lubili pić wino,
a większość z nich strzelała z łuków, co od razu kojarzyło się ze zbójcami Robina Hooda. O mistrzu Elrondzie, władcy Rivendell, Tolkien pisał, że w jego
domu każdemu było dobrze, czy kto lubił jeść, czy spać, czy opowiadać różne
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historie, czy śpiewać, czy po prostu siedzieć i rozmyślać, czy też wszystko to po
trosze łączyć w przyjemną całość – czyli w domu elfów raczej nikt ciężko nie
pracował.
Fot. 1. Okładka pierwszego wydania Hobbita w ZSRR w tłumaczeniu Natalii
Rachmanowej.

Źródło: archiwum prywatne autorki.
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Ulubieńcami komunistycznej elity byli oczywiście krasnoludowie1. To
oni najlepiej pasowali do obrazu prawdziwego komunisty. Typowi proletariusze, krasnoludowie wykonywali ciężką pracę bez przerwy na odpoczynek.
Wszystkie siły poświęcali tworzeniu bogactw potrzebnych nie dla własnej przyjemności (jak u elfów), tylko do budowy wspólnej „światłej przyszłości”. Wykorzystywani nie tylko poprzez elfów, lecz i przez królów, będących symbolem
zachodniej burżuazji, krasnoludowie zawsze trzymali się razem. Zwartą grupą,
w pokorze znosili głód i ciężką pracę fizyczną, były kolektywistami, pielęgnowali nacjonalistyczne wartości, stosowali regułę zbiorowej odpowiedzialności
oraz cenili interes społeczny wyżej od indywidualnego. Byli idealnymi kandydatami na członków partii i pracownikami kołchozu. Można śmiało stwierdzić,
że Hobbit został opublikowany w Związku Radzieckim tylko za sprawą krasnoludów. Dla funkcjonariuszy partyjnych w ZSRR rzeczą niezwykle ważną
była sytuacja, w której pracujący „mieszczuch” został upokorzony przez „lud
pracujący” - dzięki tym utartym schematom interpretacyjnym i radzieckim
stereotypom Hobbit nagle znalazł się w krainie komunistów [Sherengovskaya
2013].
Drugim filarem kultury tolkienowskiej była oczywiście trylogia Władca
Pierścieni. Pierwsze nieoficjalne tłumaczenie-przekład książki na początku lat
sześćdziesiątych wykonała Zinaida Bobyr (zob. fot. 2). W tym przekładzie pominięto prawie 1/3 oryginalnego tekstu i wszystkie wiersze. Jako adaptacja dla
dzieci ujrzał światło dzienne dopiero w 1990 r. pod nazwą Powieść o pierścieniu.
Około 1976 r. lingwista z Piermi Aleksander Gruzberg wykonał pełne
tłumaczenie Władcy Pierścieni, które przez bardzo długi okres pozostawało
zakazanym przez cenzurę i rozpowszechniało się w II obiegu, tzw. samizdat
(pierwszy tom opublikowany dopiero w roku 1988, reszta – po rozpadzie
ZSRR). Oryginał dla tłumaczenia A. Gruzberg odnalazł w Bibliotece Literatury Obcej w Moskwie i zamówił mikrofilm-kopię z trzech tomów utworu. Pierwsza wersja jego tłumaczenia, ukończona w ciągu roku, zapisana jest
wyłącznie odręcznie – w tamtych czasach maszyny do pisania były rzadkością.
Wiersze dla utworu przetłumaczyła córka Gruzberga – Julia [Huker 2003].

Użycie formy gramatycznej „krasnoludowie” w języku polskim oraz stosowanie formy męskiej
w czasownikach czasu przeszłego wprowadziła po raz pierwszy tłumacz Maria Skibniewska, zob.
przypisy tłumacza w Dodatku F w: Tolkien J.R.R. Władca Pierścieni, T.3, Warszawa 2012,
s. 452.

1
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Fot. 2. Władca Pierścieni w tłumaczeniu Zinaidy Bobyr w wersji samizdatu.

Źródło: [Huker 2003].

Rozpowszechnienie utworów Tolkiena w ZSRR z powodu cenzury jest
ściśle związane ze specyficzną radziecką kulturą drugiego obiegu. Rękopisy
samizdatu (m. in. również tłumaczenia Gruzberga) były przedrukowywane
na maszynach w 6 kopiach za pomocą podkładanego papieru do kopiowania
i wysyłane do Leningradu, do nieformalnych grup samizdatowskich, skąd rozchodziły się po całym kraju. Działalność takich „wydawnictw” była nielegalna,
ale nie zważając na niebezpieczeństwo zrzeszała wiele ludzi. Z drugiej strony czytanie rękopisów samizdatu sprawiało obywatelom niezwykłe wrażenia.
Czytało się w zamknięciu, bez świadków – przecież samo posiadanie zakazanej
książki było przestępstwem. Czytanie rękopisu uważało w niektórym stopniu
za podział niebezpieczeństwa ze wszystkimi członkami kultury samizdatu –
co z kolei wywoływało u ludzi poczucie bractwa i wspólnoty. Idee, które
zawierała zakazana książka, wpływały na czytelnika w niezwykły sposób – bardzo ryzykował, by je poznać. Rękopisy samizdatu pożyczane były z reguły nie
dłużej niż na 3-4 dni, większość czytelników opuszczało studia i pracę, żeby
zdążyć je przeczytać. Mark Huker opowiadał, że jeden z aktywnych uczestników drugiego obiegu nauczył się tekstu Władcy Pierścieni na pamięć i sam został chodzącą książką, ożywiając w ten sposób świat innej zakazanej w ZSRR
książki 451 stopni Fahrenheita Raya Bradbury’ego [Huker 2003].
Można stwierdzić z pewnością, że książki Tolkiena nie były więc czytane pobieżnie, szybko i bez zastanowienia się. Każdy rękopis, każdy wycinek
i utwór były dogłębnie analizowane, przetwarzane i brane do serca czytelnikami,
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którzy świadomie decydowali się na zapoznanie się z nimi i byli gotowi zapłacić
za mityczny świat Śródziemia drogą cenę: narażać się na groźby i przesłuchania
w KGB (ówczesna służba bezpieczeństwa), kary finansowe, utratę możliwości
kształcenia lub pracy, a nawet na karę więzienia.
Kultura akademicka
Mark Huker wskazuje, że największy rozgłos w ZSRR utwory Tolkiena
znalazły w środowisku „pracujących inteligentów”: wykładowców, naukowców, nauczycieli, lekarzy [Huker 2003]. Tłumaczono to tym, że przedstawiciele środowisk inteligencji byli najbliżej kultury książki i tekstu: posiadali dostęp
do bibliotek i w konsekwencji do oryginałów utworów. Najszybciej informacje
o publikacjach tolkienowskich i o samym autorze stawały się ogólnodostępne
za pośrednictwem naukowców – autorów encyklopedii, podręczników akademickich i pomocy dydaktycznych, jako przykłady można podać następujące
wzmianki i prace:
•
•

•

•

•

J. Tolkien po raz pierwszy wymieniony w Małej Encyklopedii Literatury w haśle Fantastyka (1972 r.) [Surkow 1972, s. 894];
krótki artykuł o Tolkienie i jego twórczości po raz pierwszy pojawił
się w podręczniku dla wydziałów bibliotekoznawstwa i kulturoznawstwa Obca Literatura Dziecięca (1974 r.) [Archiwa Minas-Tirith…];
pierwsza w ZSRR praca magisterska poświęcona twórczości Tolkiena
zawierała dwa przetłumaczone rozdziały Władcy Pierścieni i komentarze do nich (1975 r.) [tamże];
J. Tolkien został wymieniony w Dużej Encyklopedii Radzieckiej w haśle Fantastyka za sprawą bibliotekarza i literaturoznawcy Władimira
Murawiowa, pracownika Biblioteki Literatury Obcej w Moskwie
(1977) [Prochorow 1997, s. 595];
druga w ZSRR praca magisterska poświęcona twórczości Tolkiena autorstwa L.J. Linask: А critical survey of J.R.R. Tolkien’s fantasy
world (1980) [Archiwa Minas-Tirith].

W latach osiemdziesiątych XX w., kiedy cenzura w ZSRR słabła coraz
bardziej, tematyka tolkienowska w środowisku akademickim zrobiła się modna. Corocznie publikowano kilka artykułów naukowych, recenzji czy pozycji
poświęconych twórczości Tolkiena. W 1981 roku literaturoznawca Siergiej
Koszelew wprowadza do słownika radzieckiej nauki nowe hasło tolkienoznawstwo [Koszelew 1981].
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Kultura tolkienowska przedostała się nawet do strefy nauki użytkowej:
w 1988 r. dwóch inżynierów Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu Dymitry Michajłow i Michał Osetiński stworzyli na podstawie architektury ZX-Spectrum model komputera osobistego, któremu nadali nazwę „Hobbit” (zob.
fot. 3). Komputer przedstawiał sobą monoblok klawiatury z zewnętrznym
zasilaniem i możliwością podłączenia do TV, magnetofonu oraz odtwarzacza dyskietek. Do 1990 r. firmą InterCompex zostało wyprodukowano ponad
15 tysięcy egzemplarzy „Hobbita”, większość z których znajdowała się w domach mieszkańców Moskwy i Petersburga [Hobbit – 8-bitowy komputer…].
Fot. 3. Model 8-bitowego komputera Hobbit.

Źródło: [Hobbit – 8-bitowy komputer…].

Literatura
Popularność utworów Tolkiena porodziła na całym świecie (również
i w Związku Radzieckim) szeroki potok wariacji literackich stworzonych na
podstawie oryginalnych tekstów Hobbita i Władcy Pierścieni (później – także
innych utworów Tolkiena). Obecnie dla takich utworów przyjęło się określenie fanfik (ang. fan fiction): są wśród nich wolne kontynuacje oryginałów,
polemika i próba spojrzenia z innej strony, parodie humorystyczne i satyryczne. Stopień zgodności z kanonem i poziom fanfików skrajnie różni się i nie
wszyscy badacze kultury tolkienowskiej odbierają je na poważnie: przykładem
może być seminarium zorganizowane w Tomsku „Kontynuacje i dopiski do
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książek Tolkiena: mocne i słabe strony”, przedstawione w postaci humorystycznego sądu nad tolkienowskimi fanfikami w Rosji [Kocurbienko 2001].
Tylko na terenie ZSRR, który dołączył do Berneńskiej Konwencji o
ochronie praw autorskich z roku 1886 już po śmierci J. Tolkiena, można było
legalnie drukować utwory-fanfiki bez specjalnego zezwolenia posiadacza praw
autorskich na oryginalny tekst. Publikacje niektórych z fanfików miały duży
sukces komercyjny. Najbardziej znany z nich to przede wszystkim trylogia
Pierścień Mroku Nika Perumowa – swoista kontynuacja Władcy pierścieni. Perumow został porwany utworami Tolkiena w latach osiemdziesiątych, kiedy
za pomocą znajomych otrzymał z magazynów bibliotecznych tomy Hobbita,
Władcy Pierścieni i Silmarillionu w języku oryginału. Tłumaczył te utwory dla
siebie, świat Śródziemia i kultura tolkienowska zafascynowały go, chociaż nie
zgadzał się we wszystkim z moralnym przesłaniem książek. Perumow zdecydował się więc napisać książkę o tym, jak wyglądałoby Śródziemie 300 lat później
po zakończeniu wojny o pierścień. W 1988 roku brudnopis książki Pierścień
Mroku był gotowy i pojawił się przedrukowany w drugim obiegu. Perumow
pożyczał rękopisy samizdatu swoim przyjaciołom i kolegom na nieformalnych
spotkaniach tolkienowskich (pierwsze dwa tomy zostały opublikowane legalnie dopiero w 1993 roku).
Motywy tolkienowskie pojawiają się również w radzieckiej poezji. Najbardziej popularnym, rozpowszechnianym w ręcznych spiskach był wiersz
Mariny Awdoninej, piszącej pod pseudonimem Elrin, Oda do dziewczynki kupującej Władcę Pierścieni na czarnym rynku książki (opublikowany oficjalnie
w 1992 r.). Wiersz satyrycznie opisuje wszystkie cechy radzieckiego członka
społeczności tolkienowskiej:
Dziwne imię będziesz miała,
Uszyjesz ciuchy, nauczysz się języka elfów,
Z drewnianej laski zrobisz sobie miecz,
Nawieszasz na siebie elfickie bibeloty,
A tam – zobaczysz – pojedziesz już na Grę
I będziesz biegała z łukiem po lasach,
Będziesz biła orków, tańce dziwne tańczyła,
A wieczorami zaśpiewasz wiersze w quenya…
[Awdonina 1992, tłumaczenie autorskie].

Liczby utworów literackich w ZSRR na podstawie Tolkienia nie da się
dokładnie określić. Prawie wszystkie one pojawiały się w drugim obiegu i za
jego pomocą były rozpowszechniane. Natomiast liczbę utworów, które w ogóle
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nie ujrzały światła dziennego (schowane w szufladach lub zniszczone), obecnie nie da się ustalić.
Film
Do radzieckiej kultury filmowej Tolkien wszedł poprzez teatr.
W 1985 r. w ZSRR został nagrany kombinowany film-sztuka Przygody Hobbita (pełna nazwa Magiczna podróż pana Bilbo Bagginsa, hobbita, przez dziką
krainę, Czarny Las, za Mgliste Góry, tam i z powrotem) – główne role w filmie
zagrali najpopularniejsi radzieccy aktorzy (m. in. Daniłow, Dmitriew, Krasko), a tekst autorski czytał najpopularniejszy lektor Związku Radzieckiego
Zenobiusz Gierdt [Kino-Teatr.ru…]. Poza tą próbą w ZSRR w czasach reżymu pieriestrojki fani Tolkiena podejmowali wiele innych, przy tym producenci filmów w żaden sposób nie byli związani z właścicielami praw autorskich na
teksty Tolkiena i nie próbowali ich wykupić. Często podobne wersje filmowe
pozostawały nieznane szerokiemu kręgu odbiorców i nie osiągały żadnych
sukcesów komercyjnych.
Jeszcze przed rozpadem ZSRR w 1991 r. firma „Argus” rozpoczęła tworzenie animowanej bajki Skarb pod Górą na postawie Hobbita. Rolę Gandalfa
w nim miał zagrać jeden z najbardziej znanych radzieckich aktorów Nikołaj
Karaczencow. Jednak zmiana ustroju politycznego przerwała prace nad filmem, dotychczas zachowało się wyłącznie sześć minut wstępu (obecnie nagranie udostępniono na serwisie YouTube) [zob. Hobbit in USSR: intro…].
Muzyka
Kulturę muzyki tolkienowskiej w ZSRR rozpowszechniały przede
wszystkim nieformalne zespoły rockowe, m. in. „Aria”, „Arda”, „Epidemia”
i „Wehikuł Czasu” (ros. Машина времени). Piosenki ich były nagrywane
w domach za pomocą prymitywnej techniki i sprzętu do odtwarzania taśm na
bobinach (magnetofony pojawiły się o wiele później).
Na podstawie utworów Tolkiena w ZSRR (chociaż nie tylko) zrodził się
ruch piosenki autorskiej, uczestnicy którego nazywali się minstrelami. Piosenki te prezentowane były przede wszystkim na spotkaniach tolkienistów, gdzie
były śpiewane w ramach konkursów i rozrywki. Często na podobnych spotkaniach pojawiała się również muzyka w stylu folk: utwory z wykorzystaniem
tradycyjnej rosyjskiej muzyki ludowej na podstawie tekstów Tolkiena.
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Najczęściej jednak były przekładane na muzykę wiersze z publikacji Hobbita i nieopublikowanego tłumaczenia Władcy Pierścieni. Teksty nosiły pieczęć
wpływu ideologii, np. w tłumaczeniu Piosenki Krasnoludów – Far over the misty
mountains cold została zawarta nienawiść radzieckiej cenzury do „elfickiej arystokracji”. Następujące słowa:
For ancient king and elvish lord
There many a gloaming golden hoard
They shaped and wrought

zostały przetłumaczone przez petersburską tłumaczkę Irinę Komarową jako:
На эльфа-соседа, царя, богача
Трудились они, молотками стуча

– czyli w radzieckiej wersji sugerowało to tyle, że biedni, wykorzystywani krasnoludowie, wymachując młotami, wręcz harowali na bogatego sąsiada – elfickiego króla [Sherengovskaya 2013].
W tej wersji Piosenka Krasnoludów była śpiewana przez nieznany zespół
muzyczny. Autorka miała okazję słyszeć ją jeszcze w roku 1989, nagraną na
bobinie (autor muzyki również pozostał nieznany) – chociaż istnieją świadectwa, że nagranie pojawiło się o wiele wcześniej. W 2011 roku utwór został
odtworzony na nowo przez zespół rockowy „Dersu Uzala” z Władywostoku,
z zachowaniem oryginalnego tekstu i muzyki z czasów radzieckich (nagranie
zostało udostępnione na serwisie „Muzofon.ru”) [Dersu Uzala…].
Spotkania tolkienowskie i gry przestrzenne
Nieformalne grupy tolkienowskie zaczęły pojawiać się w ZSRR wraz
z rozpowszechnieniem tłumaczeń jego utworów w postaci samizdatu. Marina
Awdonina w swoim wierszu ironicznie opisuje takie imprezy:
Tak, tolkieniści my…zbieramy się w czwartki…
Tak, przeważnie gitara, gadki i hałas.
Przyjdziesz?.. [Awdonina 1992].

Trzeba zaznaczyć, że właśnie na takich spotkaniach wypożyczane były
teksty tłumaczeń Tolkiena, prezentowało się stroje bohaterów jego utworów,
chwaliło się własną twórczością tolkienowską. Kultura tolkienowska w Związku Radzieckim kwitła przede wszystkim poprzez takie spotkania jego fanów.
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W artykule postsowieckim Swietłana Kiriłłowa ironicznie opisała przedstawicieli kultury tolkienowskiej jako chorych na Mythomania Tolkienensis – tolkienomanię, wykorzystując do nazwy tej choroby rosyjski slangowy neologizm
толкиенутость (dosłownie tolkienoświr, odpowiednik w języku polskim:
tolknięty), nawiązujący do podobnych w rosyjskim brzemieniu słów „Tolkien”
i „wariactwo” [Kiriłłowa 1993]. Kiriłłowa ponadto opisuje 4 stopnie tolkienomanii, każdy z których charakteryzuje się jednak odbiorem Tolkiena jako
wizjonera, który nie wymyślił Śródziemia, lecz opisał go jako prawdziwie istniejący równoległy świat. Artykuł Kiriłłowej napisany był raczej jako humorystyczny esej, lecz zawierał w sobie ziarno prawdy. Marek Huker pisze, że spotkania tolkienistów przeważnie przedstawiały sobą rodzaj agresywnej debaty
filozoficznej o poszukiwaniu prawdy w książkach Tolkiena [Huker 2003].
Niektóre nieformalne grupy tolkienistów z czasów radzieckich po rozpadzie ZSRR przekształciły się w organizacje niekomercyjne propagujące
kulturę tolkienowską w Rosji. Wśród nich największymi są: „Stowarzyszenie
TolkienTextsTranslation” (TTT) i „Tolkienowskie Stowarzyszenie Petersburga” [Huker 2003]. Większość grup jednak przyjęła postać klubów gier
przestrzennych.
Nieoficjalne tolkienowskie gry przestrzenne (inaczej – konwenty, czy
później określane jako cosplay, czyli gra kostiumowa) odbywały się w ZSRR
już w środku lat osiemdziesiątych. Jednak powszechnie znanym to zjawisko
stało się po zarządzeniu Ogólnoradzieckich Igrzysk Hobbickich w 1990 r. niedaleko miasta Krasnojarsk, na rzece Manie. Tematycznie gra była poświęcona Trzeciej Erze walki o pierścień i zgromadziła 127 uczestników, również
z republik radzieckich (Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu). Do potencjalnych
uczestników wysyłano również zaproszenie w języku angielskim:
The club „Eternal Sails” (Krasnoyarsk) plans to conduct „Hobbit’s
Games” on the Mana River not far from Krasnoyarsk in the camp
„Valinor” from 4 to 11 September 1990 first in the USSR [Igrzyska
Hobbickie].

Kolejne Igrzyska Hobbickie w ZSRR odbyły się w sierpniu 1991 (niedaleko Moskwy) i zgromadziły ok. 300 uczestników (zob. pamiątkowe zdjęcie
na fot. 4). Po rozpadzie ZSRR Igrzyska o zasięgu ogólnorosyjskim odbywały
co rok do 2006 r. [tamże].
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Wnioski
Podstawą kultury tolkienowskiej w ZSRR były przede wszystkim powieści Hobbit, czyli tam i z powrotem (pierwsze wydanie 1937) oraz Władca Pierścieni (pierwsze wydanie 1954-1955). Silmarillion, wydany w 1977 r.
po śmierci Tolkiena przez jego syna nie doczekał się oficjalnego tłumaczenia
w ZSRR (został wydany po raz pierwszy dopiero w 1992 r.). Z rozpadem
Związku Radzieckiego zjawisko kultury tolkienowskiej nie zanikło, wręcz
przeciwnie, zaczęło rozwijać się jeszcze prężniej i wykorzystywać różne środki.
Trzeba jednak stwierdzić, że początki współczesnej rosyjskiej kultury tolkienowskiego fanfiku, muzyki czy gier przestrzennych niewątpliwie leżą w czasach ZSRR, kiedy posiadanie i wykorzystanie nielegalnych utworów J. Tolkiena było czynem osobistej odwagi i wyrazem dążenia do kultury wyższego
poziomu ponad polityką i ideologią.
Fot. 4. Zdjęcie z Igrzysk Hobbickich w 1991 r. przedstawiające elfickich królów.

Źródło: [Igrzyska Hobbickie].
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The Hobbit
in the land of communists:
manifestations of Tolkien's
culture in the USSR
Summary: John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) - English philologist and writer, one of the precursors of modern fantasy literature and
the author of many stories set in the mythical world of Middle-Earth.
His works gave birth to the phenomenon of the so-called Tolkien culture - a powerful fantasy movement in many countries, within which
new literary, music and film works were created, and even linguistic
changes took place (the term „Tolkienistic” appeared in many languages for a sympathizer or representative of Tolkien culture). The Soviet
Union long resisted the penetration of this culture due to the extreme
divergence between Tolkien’s philosophy and the official line of the
USSR Communist Party. The basis of Tolkien’s culture in the USSR
were primarily the novels The Hobbit, That is There and Back (first
edition 1937) and The Lord of the Rings (first edition 1954-1955).
The Silmarillion, published in 1977 after Tolkien’s death by his son,
was not officially translated in the USSR (it was first published only
in 1992). With the collapse of the Soviet Union, the phenomenon of
Tolkien’s culture didn’t disappear, it began to develop even more dynamically, using various means. There is no doubt, however, that the origins of contemporary Russian culture in the Tolkien world, music and
costume play games undoubtedly lie in the times of the USSR, when
the possession and use of J. Tolkien’s illegal works was an act of personal courage and an expression of the pursuit of a culture of a higher
level than politics and ideology. This paper presents only a fragment of
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the very rich, but as much hidden history of Tolkien’s culture in the
USSR. Using the method of analyzing spoken and published testimonies, as well as available literature and memories in Russian, such
manifestations of Tolkien’s world as academic culture, literature, film,
music and thematic meetings will be recalled.
Key words: fantasy, hobbit, soviet culture, soviet union, tolkien
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Aż po krańce ziemi,
czyli o małej bibliotece
na Kamczatce

Streszczenie: Kamczatka to półwysep na Dalekim Wschodzie Rosji, ziemia srogiego klimatu i setek wulkanów. W grudniu 1999 roku
w Pietropawłowsku Kamczackim została zarejestrowana katolicka
parafia pod wezwaniem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Doktora
Kościoła. Wraz z powstaniem parafii rozpoczęła się historia jednej
z najmniejszych i najdalej wysuniętych na wschód bibliotek parafialnych w Rosji. Początkowo zasilały ją dary parafian, a także prywatne
zbiory administratora parafii. W listopadzie 2006 roku obok parafii
narodziła się polska wspólnota – organizacja „Narodowo-Kulturalne
Centrum Dom Polski”. Organizacja mieściła się w jednym z pokojów
mieszkania parafialnego, a książki należące do „Domu Polskiego” były
częścią biblioteki parafialnej, korzystali z nich nie tylko członkowie
wspólnoty, ale również i pozostali parafianie. W latach 2007-2009 została przeprowadzona częściowa inwentaryzacja zasobów drukowanych
biblioteki parafialnej, a w latach 2008-2011 powstał pierwszy w historii
biblioteki katalog w postaci bazy danych. Zawierał on 570 opisów bibliograficznych książek drukowanych i 100 rekordów materiałów audiowizualnych. Katalog był rozbudowywany i w roku 2014 liczył 1167
rejestry druków zwartych. Klasyfikacja zbiorów dla potrzeb parafii zawierała 23 działy. Biblioteka parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
Doktora Kościoła jest najmniejszą biblioteką religijną na Kamczatce,
lecz ma potencjał, który niestety ograniczają częste zmiany kapłanów
i zmniejszenie liczby wiernych, wyprowadzających się z Kamczatki
w poszukiwaniu lepszego życia. Przyszłość tej małej biblioteki zależy
przede wszystkim od tego, czy będzie ona potrzebna czytelnikom, również tym spoza parafii, a jej historia stanowi interesujący wycinek kultury, historii i życia mieszkańców tak niesamowitego regionu Rosji, jakim
jest Kamczatka.
Słowa kluczowe: biblioteka parafii świętej teresy na kamczatce, biblioteki syberii, kościół katolicki, pietropawłowsk kamczacki, zbiory polskie za granicą
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W polskim i rosyjskim piśmiennictwie naukowym nigdy nie podejmowano tematu losów jednej z najmniejszych i najdalej wysuniętych na wschód
bibliotek parafialnych w Rosji - biblioteki katolickiej parafii w Pietropawłowsku Kamczackim. Przedmiotem niniejszego artykułu będą dzieje i zakres
zbiorów parafii świętej Teresy na Kamczatce, zbadane za pomocą metod historycznych (analiza dokumentów źródłowych, w tym zachowanej kroniki
parafialnej, statutów parafii i wspólnoty polskiej, notatek o historii parafii
sporządzonych przez pierwszych członków rady parafialnej) i metody bibliograficznej (analiza katalogu bibliotecznego z lat 2007-2014). Dzieje te stanowią mały, lecz bardzo ciekawy, wycinek kultury, historii i życia mieszkańców
tak niesamowitego regionu Rosji, jakim jest Kamczatka.
Zrozumienie losów księgozbioru wspomoże krótki opis sylwetek Polaków zamieszkujących Kamczatkę. Historia Kamczatki została opisana od końca XVII wieku, w dziejach półwyspu ślad po sobie zostawiło sporo Polaków
i ludzi związanych z Polską. Wspomnienie tych osób jest o tyle ważne, że
obecnie Kościół katolicki i katolicka parafia na Kamczatce kojarzy się mieszkańcom przede wszystkim z polskimi kapłanami i pomocą materialną dla parafii i biblioteki parafialnej z Polski. Pamięć o osobach polskiego pochodzenia
wpływa więc bezpośrednio na zainteresowanie miejscowej ludności (w większości niewierzącej) działalnością parafii katolickiej i pośrednio - na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
Polacy w historii Kamczatki
Pierwszą osobą, której działalność na Kamczatce została udokumentowana, był Iwan Kozyriewski (w zakonie – Ignacy), wnuk polskiego szlachcica,
zesłanego do Jakucka. Kozyriewski trafił na Kamczatkę w 1701 roku, wraz
z ojcem zesłanym za zabójstwo matki Iwana. Około 1703 roku jako pierwszy znany podróżnik zdobył najwyższy wulkan Kamczatki Kluczewską Sopkę
(4850 metrów). Późniejsze jego losy nie są znane, aż do 1717 roku, kiedy został
prawosławnym zakonnikiem. Kozyriewski założył na brzegu rzeki Kamczatki Pustelnię Uspieńską, gdzie wraz ze współbraćmi zajmował się rolnictwem
i gdzie prawdopodobnie zmarł [Богданов 2002, c. 92-96]. Na jego cześć
nazwano wioskę Kozyriewsk, około 400 km na północ od Pietropawłowska.
Kozyriewski jest jednym z potomków Polaków, informacji o losach którego
najczęściej szukają czytelnicy w zbiorach bibliotek kamczackich – konkurować z nim może tylko Maurycy Beniowski, o którym wspomnę poniżej.
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Kolejnym znanym Polakiem, pamięć po którym została zachowana, był
Wasyl Chmietewski – kapitan marynarki i badacz Kamczatki, który urodził się
w Rosji w polskiej rodzinie szlacheckiej. W 1734 roku dołączył on do Drugiej
Kamczackiej Wyprawy (1734-1743). W 1741 roku był jednym z tych, którzy
uczestniczyli w założeniu Pietropawłowska nad brzegiem Zatoki Awaczyńskiej.
W latach 1771-1777 pełnił funkcję zarządcy Kamczatki. Zasłynął nie tylko
z mądrego zarządzania powierzonym mu mieniem, ale i ze skutecznej walki
z chorobami tubylców [Пирагис 2008].
W 1746 roku na Kamczatkę dotarł biskup Kościoła prawosławnego polskiego pochodzenia, Jozafat Hotuncewski (Hotuncewicz). Był też inicjatorem
spisu tamtejszej ludności; według jego obliczeń cały półwysep w tamtych czasach zamieszkiwało około 12 tysięcy osób. Biskup osobiście ochrzcił ponad
4 tysięcy przedstawicieli miejscowych, założył na półwyspie trzy cerkwie i cztery szkoły. Chociaż biskup Jozafat należał do Kościoła prawosławnego, postać
jego na Kamczatce jest często kojarzona z Kościołem katolickim, uważany był
bowiem przez miejscowych za Polaka.
Jedną z najbardziej ekscentrycznych postaci w historii Kamczatki był
Maurycy August Beniowski, podróżnik, żołnierz i awanturnik; pomimo słowacko-węgierskiego pochodzenia, uważał się jednak za Polaka i był bardzo
znany w literaturze polskiej. W 1769 roku został dożywotnio zesłany do
Bolszerecka na Kamczatce za uczestnictwo w walkach konfederacji barskiej
i ucieczkę z pierwszego miejsca zesłania - Kazania. W 1771 roku zorganizował
spisek, w wyniku którego zesłańcy zdobyli miejscowość i uciekli z Kamczatki na statku „Św. Piotr i Paweł” [Wielka encyklopedia powszechna… T. 7-8,
s. 403-404]. W pamięci mieszkańców Kamczatki zapisał się jako bohater
i awanturnik, historia którego inspiruje nie tylko naukowców i badaczy, ale
wszystkich zainteresowanych dziejami Polaków na Półwyspie Kamczackim.
Kamczacka Wojewódzka Biblioteka Publiczna kilkakrotnie organizowała konferencje poświęcone zbiorom bibliotecznym o Beniowskim.
W latach 1795-1796 na Kamczatce na zesłaniu po powstaniu kościuszkowskim przebywał jeszcze jeden polski oficer - Józef Kopeć, etnograf. Kopeć jest autorem opisu Niższej Kamczatki, ludów ją zamieszkujących i ich
obyczajów, który zamieścił w swoim Dzienniku podróży [Wielka encyklopedia
powszechna… T. 37-38, s. 856; Kopeć 1837]. Pierwsze wydanie Dziennika
w języku rosyjskim jest przechowywane w oddziale ksiąg rzadkich Kamczackiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
Bardzo znany polski badacz Benedykt Dybowski herbu Nałęcz był profesorem zoologii i paleontologii. Po zakończeniu zesłania na Syberii marzył
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o wyprawie na Kamczatkę. Otrzymał stanowisko lekarza okręgowego w Pietropawłowsku i w czerwcu 1879 roku dotarł na półwysep. Dybowski założył
na Kamczatce szpitale dla trędowatych, uczestniczył w walce z epidemiami,
kupił za własne pieniądze konie i renifery dla mieszkańców Wyspy Beringa,
założył hodowle kóz i królików na wyspach Komandorskich i na Kamczatce oraz rezerwaty dla soboli. Udokumentowano, że uczestniczył w wyprawie
etnograficznej do regionu Ust’-Kamczackiego [Wielka encyklopedia powszechna… T. 17-18, s. 427-428].
Są to tylko najbardziej znane wśród miejscowej ludności osoby. Zainteresowanie ich losem często kieruje mieszkańców Kamczatki do katolickiej parafii w poszukiwaniu informacji o Polakach. Poza wyżej wspomnianymi (brakuje dokładnych statystycznych danych dotyczących liczby zesłanych Polaków
na Kamczatkę, ale według niektórych ustaleń w XIX wieku do wschodniej
Syberii zostało zesłanych ponad 8 tysięcy osób [Иванов, Кузнецов 2015])
na Kamczatce mieszkało wielu Polaków i osób polskiego pochodzenia, którzy
nie zostali zesłani, tylko przyjeżdżali tu w poszukiwaniu pracy lub z powodów
osobistych. Dzięki zaangażowaniu ich potomków dopiero w końcu XX wieku
na Kamczatce została założona pierwsza parafia katolicka.
Parafia katolicka na Kamczatce
Kościół katolicki dotarł na Daleki Wschód Rosji i na Kamczatkę dzięki
XVIII-XIX-wiecznym zesłańcom, a także tym, którzy w XX wieku wyemigrowali ze Wschodniej Europy w poszukiwaniu większych i szybkich zarobków. Pierwsza parafia katolicka na tym terenie została założona w 1820 roku
w Irkucku. Później pojawiły się parafie w Krasnojarsku (1836) i Władywostoku (1890). W 1913 roku na Kamczatce zarejestrowano 80 wyznawców
katolicyzmu (mówi o tym Kronika Katolickiej Parafii Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus – Doktora Kościoła w Pietropawłowsku Kamczackim zachowana w maszynopisie w archiwum prywatnym autorki). W czasach Związku Radzieckiego
Kościół katolicki był zmuszony do zaprzestania oficjalnie swojej działalności
na terenie całej Rosji.
Losy katolików na Kamczatce w tym okresie nie są dokładnie znane. Kościół katolicki w Rosji został odbudowany dopiero po rozpadzie
ZSRR – w kwietniu 1991 roku powstała Administratura Apostolska Syberii
(od 2002 roku – diecezja świętego Józefa w Irkucku). Według danych statystycznych, w 2014 roku w diecezji posługiwało 40 księży (wśród nich
12 diecezjalnych), na jednego księdza przypadało 1312 wiernych
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[Cheney 2020]. Jest to największa katolicka diecezja na świecie pod względem
powierzchni.
W 1999 roku 10 mieszkańców Kamczatki (pochodzących z miejscowości
Pietropawłowsk, Jelizowo i Klucze) złożyło wniosek o wpisanie do rejestru
wspólnot wyznaniowych w Rosji parafii katolickiej pod wezwaniem świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus Doktora Kościoła. Katolicka parafia w Pietropawłowsku Kamczackim została zarejestrowana 22 grudnia 1999 roku. Parafia
obejmuje obszar półwyspu Kamczackiego oraz Czukotki (równa się trzykrotnemu obszarowi Polski).
Pierwszym administratorem parafii został Polak – ks. Jarosław Wiśniewski. Z jego inicjatywy w 2000 roku zakupiono mieszkanie w bloku w celu
odprawiania nabożeństw. W tym mieszkaniu rozpoczęła się także historia biblioteki parafialnej – początkowo były to książki przyniesione w darze przez
parafian, a także zbiory osobiste administratora parafii.
Pierwszym proboszczem kamczackiej parafii w 2001 roku został Słowak
– ks. Marcin Sebiń. Z powodu skarg okolicznych mieszkańców w związku
z odprawianiem nabożeństw w mieszkaniu lokatorskim, ks. Sebiń zarządził
kupno wolnostojącego domu w centrum Pietropawłowska, który został przebudowany na kaplicę. W tym domu Msze święte były odprawiane poczynając
od grudnia 2002 roku, natomiast mieszkanie pełniło funkcję plebanii, miejsca
spotkań, kancelarii parafialnej oraz małej biblioteki.
W kronice parafialnej z roku 2005, sporządzonej przez kolejnego proboszcza parafii ks. Krzysztofa Kowala, biblioteka została opisana w następujący sposób: „Parafianie przychodzili na pokazy filmowe i mogli korzystać
z biblioteki parafialnej, skompletowanej dzięki darom samych parafian oraz
gości parafii. Każdy parafianin miał możliwość zakupu prasy katolickiej (Syberyjska Gazeta Katolicka, Światło Ewangelii i inne). Do nabożeństw parafialnych do biblioteki zostały zakupione Сборники церковных молитв и песен
(Zeszyty modlitw kościelnych i piosenek), a także drukowane śpiewniki parafialne
w liczbie 50 egzemplarzy”. W kronice zapisano, że w tym czasie w życie parafii
czynnie angażowało się około 40 osób.
W latach 2006-2009 trwała przebudowa domu, w którym mieściła się
kaplica. Została wyremontowana plebania, pomieszczenie biurowe i sala spotkań. Od roku 2008 w mieszkaniu, należącym do parafii, znajdowała się tylko
kancelaria parafialna, a większość zbiorów bibliotecznych (drukowanych i audiowizualnych) po inwentaryzacji przeniesiono do pomieszczenia biurowego
przy kaplicy.
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Wśród kamczackich katolików pojawił się pomysł zorganizowania wspólnoty polskiej – pomysłodawcami byli nie tylko Polacy i ich potomkowie, ale
również ludzie interesujący się polską kulturą i tradycjami. Celem powstałej
organizacji było zaangażowanie się w szerzenie kultury polskiej wśród osób,
przede wszystkim polskiego pochodzenia oraz kontakty kulturowe z Polską
(mówił o tym Statut Autonomicznej Niekomercyjnej Organizacji Narodowo-Kulturalne Centrum „Dom Polski” z dnia 10.11.2006, zachowany w maszynopisie w archiwum prywatnym autorki). 30 listopada 2006 roku została
urzędowo zarejestrowana najbardziej oddalona od Polski na wschód wspólnota – organizacja non-profit „Narodowo-Kulturalne Centrum Dom Polski”
w Pietropawłowsku Kamczackim. Początkowo organizacja dzięki uprzejmości
proboszcza kamczackiej parafii, ks. Krzysztofa Kowala, mieściła się w jednym
z pokojów mieszkania należącego do parafii. W latach 2006-2010 książki
należące do „Domu Polskiego” (zakupione ze środków pomocy materialnej
fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”) były częścią biblioteki parafialnej,
a korzystać z nich mogli nie tylko członkowie wspólnoty, ale także wszyscy
parafianie. Działalność wspólnoty nie ograniczała się do udostępniania księgozbioru. „Dom Polski” prowadził dla chętnych lektoraty języka polskiego,
wspólnie z parafianami i gośćmi świętowano dni polskiej kultury i kuchni,
a także oferowano usługi tłumaczeniowe dokumentów z i na język polski (na
Kamczatce wówczas i obecnie brakuje tłumacza przysięgłego języka polskiego).
Wspólne zbiory biblioteczne parafii i „Domu Polskiego” w latach 20102015 często zmieniały swoje miejsce z powodu przebudowy domu parafialnego, w którym znajduje się kaplica, plebania i sala spotkań. Książki znajdowały
się w pokoju przeznaczonym na spowiedź (w kaplicy nie ma tradycyjnego
konfesjonału), w pomieszczeniach księży, w sali spotkań i na specjalnie przygotowanych półkach pod schodami na piętrze domu parafialnego. Część zasobów wciąż pozostawała w pokoju kancelarii parafialnej, w mieszkaniu będącym własnością parafii.
Obecnie proboszczem parafii świętej Teresy w Pietropawłowsku Kamczackim jest ks. Mariusz Koluczek (od sierpnia 2015 roku), kapłan diecezji
szczecińsko-kamieńskiej. Biblioteka parafialna znajduje się w sali spotkań przy
kaplicy, zajmuje kilka regałów, skorzystać z niej mogą wszyscy nawiedzający
parafię (zob. fot. 1).
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Fot. 1. Biblioteka parafialna w sali spotkań przy kaplicy Św. Teresy w 2015 r.

Źródło: archiwum prywatne autorki.

Zbiory biblioteki
Niewiele można powiedzieć na temat form działalności biblioteki. Wiadomo, że biblioteka parafialna nie funkcjonowała jako odrębna jednostka, nigdy nie została zatrudniona osoba do jej obsługi - zwykle książki wypożyczali
księża lub inne osoby obecne w kancelarii parafialnej, o dowolnej godzinie
(przewodniczący rady parafialnej, sekretarz lub wolontariusze). W bibliotece
nie było również regulaminu udostępniania zbiorów. Notatki o wypożyczeniu
książek były stopniowo usuwane z bazy, pomimo tego, że od roku 2007 powstał i funkcjonował katalog w formie bazy danych, co niestety uniemożliwia
odtworzenie statystyk wypożyczeń.
Liczba książek w zbiorach parafii świętej Teresy na Kamczatce od chwili
jej założenia do roku 2007 nie jest znana. W latach 2007-2009 przeprowadziłam osobiście częściową inwentaryzację zasobów drukowanych biblioteki parafialnej (zob. fot. 2), przechowywanych w mieszkaniu, należącym do parafii.
Z powodu braku wystarczającego miejsca do przechowania część zasobów
została przeniesiona do pomieszczeń należących do plebanii. Każdy egzemplarz był wpisany na listę pod numerem inwentarzowym w formacie 9999
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(zakładano, że zbiory biblioteki parafialnej nie osiągną więcej niż 10 tysięcy woluminów). W zbiorze nie było książek wydanych przed 1980 rokiem,
m.in. z tego powodu ich stan był ogólnie dobry. Na stronach redakcyjnych
książek została wpisana ołówkiem sygnatura, zawierająca numer inwentarzowy, oznaczenie działu klasyfikacji oraz numer egzemplarza (jeśli podobnych
wydań było kilka). Na przykład, książka Benedykt Dybowski. Życie i dzieło
autorstwa Gabriela Brzęka posiadała sygnaturę 0324 PL-01 1/2 (pierwszy
z dwóch egzemplarzy).
Klasyfikacja zbioru została opracowana na potrzeby parafii. W miarę
wzbogacania się zbioru książkowego, powstawały nowe działy klasyfikacji. Początkowo takich działów było 8: Pismo Święte (kod późniejszej ujednoliconej
klasyfikacji: DU-01), Modlitwy (DU-02), Śpiewniki (DR-02), Duchowość
(DU-05), Materiały do katechezy (KA-01), Literatura piękna (DR-05), Literatura dziecięca (KA-03) i Psychologia (DR-08). Kodem działów zostały
oznakowane półki w kancelarii parafialnej, gdzie była udostępniana część
księgozbioru.
Fot. 2. Inwentaryzacja zbiorów w pomieszczeniach plebanii.

Źródło: oprac. własne.

W latach 2008-2011 powstał pierwszy katalog biblioteki w postaci bazy
danych w oparciu o oprogramowanie MS Access©. Baza danych zawierała
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podstawową tabelę „Książki” i trzy tabele relacyjne (klasyfikacja, język utworu
i miejsce przechowywania), połączone z podstawową relacją „jeden-dowielu”, a także jedną kwerendę (wyszukiwarka egzemplarzy) i jeden formularz
dla wprowadzenia i przedstawienia danych. Powiązania typu „jeden-do-wielu” pozwalały jednym kliknięciem określić liczbę egzemplarzy w dowolnym
języku lub dziale klasyfikacji. Liczba pól tabeli podstawowej była zależna od
potrzeb parafii. Początkowo były to pola: numer inwentarzowy (pole kluczowe
– unikalne), tytuł, autor, dział klasyfikacji, ISBN, język utworu. Ostatnie pole
zostało określone jako wieloparametrowe – można było zaznaczyć jednocześnie kilka języków (np. w przypadku słowników). Później dodano pola: opis
zawartości książki, miejsce przechowywania (kancelaria lub plebania), liczba
podobnych wydań, uwagi ogólne oraz uwagi o migracji książki (dane wypożyczenia). Baza zawierała 570 opisów bibliograficznych książek drukowanych
i 100 materiałów audiowizualnych (kasety wideo, płyty CD i DVD przeważnie o tematyce religijnej).
Wspólnota polska „Dom Polski” dzięki dofinansowaniu z Senatu RP za
pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” jesienią 2008 roku
kupiła 43 książki w Warszawie (z nich 6 podręczników i poradników językowych w języku rosyjskim). Wśród książek w języku polskim było 27 podręczników, poradników i zestawów ćwiczeń do nauki języka rosyjskiego dla Polaków
i języka polskiego dla Rosjan (w tym podręczniki Z polskim na Ty, Język polski
w 4 tygodnie, Polski od zera i inne). Pozostałe książki – to literatura piękna
w języku polskim (m.in. Cień Ojca Jana Dobraczyńskiego i Mały światek Dona
Camillo Giovanniego Guareschiego), a także książki o charakterze religijnym
(m.in. Świadectwo kardynała Stanisława Dziwisza, Aktualność katechezy Ojców
Kościoła, Rozważania ewangeliczne na cały rok). Zakupione książki zasiliły zbiory biblioteki parafialnej (zob. fot. 3).
„Dom Polski” jesienią 2008 roku dzięki dofinansowaniu Ambasady
RP w Rosji za pośrednictwem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie dokupił dodatkowo 27 książek w języku polskim, pomocnych
w prowadzeniu szkoły języka polskiego. Są to podręczniki do nauki języka
polskiego dla obcokrajowców (wśród nich po 6 egzemplarzy podręczników
Dzień dobry, Hurra! Po polsku części 1 i 2). Z tych zbiorów aktywnie korzystali członkowie „Domu Polskiego”, parafianie i goście parafii świętej Teresy.
W 2010 roku organizacja „Dom Polski” została przeniesiona do innego lokalu
i wycofała swoje zbiory z biblioteki parafii, a w roku 2015 zakończyła swoją
działalność.
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Fot. 3. Wystawa książek zakupionych przez organizację „Dom Polski”, zorganizowana w kancelarii parafialnej.

Źródło: oprac. własne.
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Poza zbiorami „Domu Polskiego” parafia stale powiększała własny księgozbiór dzięki darom parafian oraz gości nawiedzających parafię (przede wszystkim księży, osób konsekrowanych i świeckich z Polski). Swoje własne książki
podarował parafii ks. Krzysztof Kowal i kolejny proboszcz, ks. Jan Radoń (od
2007 roku – wikary, a od 2012 – proboszcz). Pierwszy katalog biblioteki został
rozbudowany i w roku 2014 liczył już 1167 opisów bibliograficznych druków
zwartych. Klasyfikacja na potrzeby katalogu została rozbudowana do 23 działów (zob. tab. 1).
Tabela 1. Liczba egzemplarzy książkowych w bibliotece parafii św. Teresy z ich
przyporządkowaniem do odpowiednich działów.
L.p.

Dział klasyfikacji

Kod

Liczba
egzemplarzy

1

Pismo Święte

DU-01
(duchowość)

46

2

Modlitwy

DU-02

71

3

Teologia

DU-03

50

4

Święci i męczennicy

DU-04

75

5

Duchowość

DU-05

179

6

Protestantyzm

DU-06

15

7

Prawosławie

DU-07

20

8

Materiały do katechezy

KA-01 (katecheza)

69

9

Pedagogika i katecheza dzieci

KA-02

55

10

Literatura dziecięca

KA-03

9

11

Katolicki kurs „Alpha”

22

12

Języki obce

13

Śpiewniki

KA-04
DR-01
(od ros. drugjie –
„inne”)
DR-02

14

Turystyka

DR-03

19

15

Informatyka
i obsługa komputera

DR-04

3

16

Literatura piękna

DR-05

70

9
9
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17

Filozofia i historia

DR-06

23

18

Anonimowi Alkoholicy

DR-07

75

19

Psychologia

DR-08

84

20

Literatura dla dzieci i
młodzieży

DR-09

4

21

Bajki

DR-10

3

22

Książki w języku polskim

PL-01 (polskie)

207

23

Inne

DR-11

50

Razem:

1167

Źródło: oprac. własne

Spis książek w postaci bazy danych jest niepełny, w niektórych opisach
bibliograficznych brakuje oznaczenia języka utworu, działu klasyfikacji lub
pewnych danych bibliograficznych. Spis ten na potrzeby artykułu został przeanalizowany z zastosowaniem metody bibliograficznej, z wykorzystaniem jednego z jej wariantów (dekomponowanie istniejącego spisu na poszczególne
jednostki i ich interpretacja) [Bednarska-Ruszajowa 1989]. Po uzupełnieniu
brakujących elementów w rekordach bibliograficznych jednostkowe opisy
bibliograficzne zostały pogrupowane według kryteriów autorstwa, zasięgu
językowego i przydzielenia do działów klasyfikacji, które było kluczowym
w interpretacji otrzymanych danych.
Całość książek w języku rosyjskim i ukraińskim została podzielona na
trzy duże kategorie: Duchowość (oznaczona kodem DU, książki o religii, Kościele, szeroko pojętej duchowości), Katecheza (kod KA) i Inne (kod DR, od
ros. drugije). W pierwszej kategorii wyróżniono działy Pisma Świętego i modlitw – różne wydania Biblii, poszczególne części Biblii (Ewangelia, Apokalipsa), materiały do kursów biblijnych, opracowania Starego i Nowego Testamentu, czytania liturgiczne, modlitwy kościelne (różaniec, Droga Krzyżowa,
nowenny), śpiewniki kościelne i mszalne, teksty Mszy Świętej.
W dziale teologicznym znajdują się dokumenty Kościoła (encykliki,
adhortacje, wytyczne, dokumenty II Soboru Watykańskiego), dzieła świętych
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Kościoła (np. Historia jednej duszy autorstwa świętej Teresy z Lisieux), a także
5 egzemplarzy rosyjskiego czasopisma teologicznego Symbol.
W dziale literatury o świętych są opracowania w języku rosyjskim o życiu
św. Antoniego Marii Clareta, bł. Jose Marii Escrivy, św. Matki Teresy z Kalkuty, św. Joanny Beretty Molli, św. Jana Bosko, św. Jana Pawła II, św. Franciszka
i św. Klary z Asyżu, św. Teresy z Lisieux, św. Antoniego z Padwy, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Benedykta, św. Dominika Savio, a także o życiu
i męczeństwie rzymskich katolików z rosyjskiego Dalekiego Wschodu.
W dziale piątym „Duchowość” kategorii DU jest najwięcej dzieł. Trafiły
tutaj wszystkie książki, które nie pasowały do innych działów. Są to utwory
z pogranicza religii i psychologii, a przede wszystkim tłumaczenia utworów autorstwa kapłanów i pastorów z USA. Znajduje się tutaj także kilka egzemplarzy
autorstwa polskiego zakonnika o. Józefa Augustyna SJ przetłumaczonych na
język rosyjski (Spragnieni miłości. Medytacje rekolekcyjne i Jak kochać dzieci?).
Rzymscy katolicy w Rosji stanowią mniejszość religijną, a sąsiadują z nimi
przede wszystkim wyznawcy Kościoła prawosławnego, a także wielu przedstawicieli wspólnot protestanckich (na Kamczatce do najliczniejszych należy wspólnota Pięćdziesiątników). Z tego powodu wśród książek religijnych
pojawiły się dwa działy poświęcone literaturze teologów i działaczy Kościoła
prawosławnego i wspólnot protestanckich. Są to dary kapłanów i wyznawców,
w tym dzieła o podstawach wiary i statuty protestanckich wspólnot aktywnych
na Kamczatce (Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła nowoapostolskiego).
Wśród książek o tematyce katechetycznej znajdują się materiały do katechezy dorosłych (kod KA-01, różne wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego
i jego opracowania), dzieci (kod KA-02, Katechizm dla dzieci, książeczki religijne i kolorowanki), literatura dziecięca, pomocna w katechezie (bajki i opowieści religijne), a także materiały dotyczące przeprowadzenia katolickiej odmiany kursu „Alpha” w parafii (jest to seria spotkań, w trakcie których wierni
w niewymuszony sposób zgłębiają podstawy wiary chrześcijańskiej). Podobny
kurs w parafii na Kamczatce kilka razy organizowali wierni z parafii katolickiej
w Magadanie. To właśnie oni podarowali bibliotece parafialnej książki i materiały związane z tą tematyką.
Kategoria „Inne” w katalogu zawiera pozostałe książki o tematyce niereligijnej. Ze względu na to, że księża w parafii św. Teresy są obcokrajowcami,
w dziale języków obcych (DR-01) mieszczą się podręczniki języka rosyjskiego,
angielskiego, a także słowniki polsko- i łacińsko-rosyjskie. W kolejnych trzech
działach (Śpiewniki DR-02, Literatura turystyczna DR-03 i Informatyczna
DR-04) znajdują się nuty, piosenki młodzieżowe i wojskowe, książki i albumy
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turystyczne (przede wszystkim o Kamczatce i rosyjskim Dalekim Wschodzie)
oraz 4 podręczniki obsługi komputera i oprogramowania dla biura.
Dział literatury pięknej (DR-05) warto opisać osobno. Składają się
nań rzadkie wydania wierszy kamczackich poetów (Свой вечный путь
продолжу вновь Aleksandry Judynej, Разожги во мне огонь Aleksandry
Wasilenko, zbiór wierszy studentów Kamczackiego Uniwersytetu Pedagogicznego Тетрадь в клетку oraz zbiory wierszy mieszkańca Jelizowa, należącego
do parafii św. Teresy, Aleksandra Wiaziemskiego: Беспечность, Салонная
лирика, Утраченный рай). W bibliotece parafialnej są również dzieła klasyków literatury rosyjskiej i światowej: Lwa Tołstoja, Michaiła Sałtykowa-Szczedrina, Aleksandra Ostrowskiego, Michaiła Bułhakowa, Władimira Majakowskiego, Antoniego Makarenki, Aleksandra Dumasa, Jamesa Joyce’a, Stefana
Zweiga, Stanisława Lema. Wśród darów parafialnych w bibliotece znalazło się
kilka egzemplarzy literatury współczesnej (kryminały rosyjskiej pisarki Darii
Doncowej, utwory rosyjskiej pisarki Jeleny Hajeckiej z kategorii fantastyka).
Podarunkiem od gości z Polski są tłumaczone na język rosyjski powieści polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego (Listy Nikodema i Cień Ojca).
Do działu filozofii i historii zostały przypisane encyklopedie historyczne,
opracowania dotyczące różnych okresów historii Kościoła katolickiego w Rosji, a także różnych aspektów historycznych (Собаководство на Камчатке
в XVIII-XX вв.).
Duża liczba książek w dziale poświęconym problematyce alkoholizmu
jest związana z tym, że parafia św. Teresy od 2005 roku zapraszała specjalistów z grupy Anonimowych Alkoholików oraz konsultantów pracujących
zgodnie z programem „12 kroków” z alkoholikami, narkomanami i innymi
uzależnionymi. Parafia współpracowała z psychologami, psychiatrami i narkologami Wojewódzkiego Szpitala dla Uzależnionych w Pietropawłowsku Kamczackim. Parafię nawiedzali również goście z Polski (m.in. Ewa Woydyłło-Osiatyńska i Barbara Zięba), animatorzy parafialni i wolontariusze z Irkucka,
a dwóch parafian z Kamczatki uczestniczyło w kursach specjalistycznych dla
konsultantów grup Anonimowych Alkoholików w Petersburgu. To właśnie
po nich w bibliotece parafialnej pozostały przetłumaczone z języka polskiego
poradniki autorstwa Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej (Uwolnić się od uzależnienia,
Mój wybór – wolność), Wiktora Osiatyńskiego (Alkoholizm: grzech czy choroba, Rehabilitacja), Barbary Zięby (Zestaw materiałów dotyczących problematyki
uzależnienia od alkoholu), egzemplarze czasopisma „Arka” z lat 2000-2010
(wydawane przez wspólnotę Anonimowych Alkoholików w Irkucku), a także opracowania zakonników Kościoła prawosławnego dotyczące alkoholizmu
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(В плену греха o. Walerego Ławiczewa, Сладкий плод горького дерева o.
Jony Zajowskiego).
Dział poświęcony psychologii (DR-08) jest podobny do działu „duchowość” (DU-05) – trafiły tu wszystkie opracowania psychologiczne, poradniki rodzinne i wychowawcze, a także dzieła z pogranicza psychologii i religii
(np. książka Wandy Półtawskiej Życie i tylko życie o problemach współczesnych rodzin).
Do działów Literatury dziecięcej (DR-09) i Bajek (DR-10) zostało wpisanych łącznie tylko 7 książek (w tym bajki arabskie, włoskie, opowieści dla
dzieci pióra radzieckich pisarzy).
Ostatni dział „Inne” w kategorii DR-11 zawiera wszystkie książki, których nie można było wpisać do omówionych wyżej działów. Znajdują się tutaj
różne mapy, encyklopedie (np. 12 tomów Encyklopedii dziecięcej, 6 tomów
encyklopedii Życie zwierząt, 3 tomy Encyklopedii katolickiej) i informatory diecezjalne z lat 2000-2009.
Zasięg językowy zbiorów kamczackiej parafii jest dosyć bogaty: w języku
rosyjskim – 940 egzemplarzy, polskim – 225, angielskim – 13, niemieckim
– 13, łacińskim – 6, ukraińskim – 3, francuskim – 3, włoskim – 2. Niektóre
z książek należą do wielojęzycznych (przede wszystkim słowniki).
Warto zaznaczyć, że wszystkie książki w języku polskim zostały przydzielone do odrębnego działu klasyfikacji PL-01, poza poświęconymi nauce języków obcych (przydzielone do działu DR-01) i dotyczącymi tematyki grup
Anonimowych Alkoholików (DR-07). W dziale polskich książek znajdują się
wydania Pisma Świętego, utwory o tematyce szeroko pojętej duchowości (modlitewniki, śpiewniki, rozważania itd.), opowieści o życiu świętych i błogosławionych (Teresa z Lisieux – patronka parafii, Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko, o. Pio, Gwidon z Montpellier), czasopisma „Arka”, „Listy z Syberii”,
„Ocalenie” i „Fronda”, książki o zasłużonych Polakach w historii ZSRR (np.,
Benedykt Dybowski. Życie i dzieło, Апостол Казахстана).
Wnioski
Biblioteka katolickiej parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Pietropawłowsku Kamczackim istnieje dzięki zaangażowaniu wiernych i kapłanów opiekujących się parafią. Zasoby biblioteki powoli, ale nieustannie się powiększają,
przede wszystkim dzięki darom czytelników. W roku 2014 katalog biblioteczny zawierał 1167 książek, poza tym w zbiorach były czasopisma niesygnowane i materiały audiowizualne o tematyce religijnej (kasety VHS, płyty CD
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i DVD). Wszystkie omówione w artykule książki obecnie są udostępniane
w parafialnej sali spotkań.
Biblioteka parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Doktora Kościoła
jest najmniejszą biblioteką religijną na Kamczatce, lecz ma potencjał, który
niestety ograniczają częste zmiany kapłanów i zmniejszenie się liczby wiernych, wyprowadzających się z Kamczatki w poszukiwaniu lepszego życia.
Przyszłość tej małej biblioteki zależy przede wszystkim od tego, czy będzie
ona potrzebna czytelnikom, również tym spoza parafii, a jej historia stanowi
wycinek kultury, historii i życia mieszkańców tak niesamowitego regionu Rosji, jakim jest Kamczatka.
Bibliografia
1. Bednarska-Ruszajowa Krystyna, Metoda bibliograficzna i jej zastosowanie,
„Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie” 1989, z. 74, s. 37-54.
2. Beniowski Maurycy August, Historya podrozy y osobliwszych zdarzeń sławnego Maurycego-Augusta hrabi Beniowskiego szlachcica polskiego i węgierskiego, zawieraiąca w sobie jego czyny woienne w czasie konfederacyi barskiey,
wygnanie iego nayprzód do Kazanu, potym do Kamczatki, waleczne iego
z tey niewoli oswobodzenie się, iego podróż do Kalifornii, potym przez Ocean
Spokoyny do Japonii, Formozy, Kantonu w Chinach, założenie przez niego
osady na wyspie Madagaskarze, z zlecenia francuzkiego rządu, iego na tey
wyspie woienne wyprawy, uznanie iego nareszcie najwyższym iey rządzcą,
Warszawa 1806.
3. Bergman Sten, Na nartach i sankach przez Kamczatkę, Poznań 1929.
4. Bogdanow Walery, Issledowatel’ Kurił i Japonii, „Priroda” 2002, nr 5,
s. 92-96.
5. Cheney D., Diocese of San Giuseppe a Irkutsk, http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dirku.html (dostęp: 29.08.2020).
6. Dybowska Maria (oprac.), Kamczatka i jej ludy autochtoniczne: w fotografii, tekstach i eksponatach Benedykta Dybowskiego, Warszawa 2003.
7. Dybowska Maria (oprac.), Zapisane w śniegu: czyli polska wiedza o Kamczatce i sąsiednich wyspach, Warszawa 2006.

130

AŻ PO KRAŃCE ZIEMI, CZYLI O MAŁEJ BIBLIOTECE NA KAMCZATCE

8. Kajdański Edward, Maurycy Beniowski na Pacyfiku: odkrywca czy blagier?,
Gdańsk 2015.
9. Kajdański Edward, Niezwykły rejs «Św. Piotra i Pawła», Szczecin 1989.
10. Kopeć Józef, Dziennik podróży Józefa Kopcia przez całą wzdłuż Azyą, lotem
od portu Ochotska, oceanem przez Wyspy Kurlandzkie do niższéj Kamczatki,
a ztamtąd na powrót do tegóż portu na psach i jeleniach, Wrocław 1837.
11. Korczagin Jurij (red.), Iz istorii narodow Kamczatki, Pietropawłowsk Kamczacki 2000.
12. Łoginow Dmitrij, Bolszerieckij Ostrog, Pietropawłowsk Kamczacki 2012.
13. Piragis Aleksandr, Prawitieli Kamczacki, 1700—2007: kratkij bibliograficzeskij sprawocznik, Pietropawłowsk Kamczacki 2008.
14. Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, pod red. J. Aleksandrowicza,
T. 7-8, Warszawa 1892.
15. Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, pod red. J. Aleksandrowicza,
T. 17-18, Warszawa 1896.
16. Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, pod red. J. Aleksandrowicza,
T. 37-38: Serya 1: Kolberg Oskar – Kororofa, Warszawa 1905.

To the ends of the world,
about a small library in Kamchatka

Summary: Kamchatka is a peninsula in the Far East of Russia, a land of
harsh climate and hundreds of volcanoes. In December 1999, a Catholic parish of Saint Teresa of the Infant Jesus, Doctor of the Church,
was registered in Petropavlovsk Kamchatsky. With the establishment
of the parish, the history of one of the smallest and most eastern parish libraries in Russia began. Initially, it was supplied with gifts from
parishioners, as well as private collections of the parish administrators.
In November 2006, next to the parish, a Polish community was born the organization «National-Culture Centre House of Poland». The
organization was located in one of the rooms of the parish flat, and
the books belonging to the «House of Poland» were part of the parish library, used not only by members of the community, but also by
other parishioners. In the years 2007-2009 a partial inventory of the
printed resources of the parish library was carried out, and in the years
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2008-2011 the first in the history of the library catalog in the form of
a database was created. It contained 570 bibliographic descriptions of
printed books and 100 records of audiovisual materials. The catalog
was expanded and in 2014 it had 1167 registers of prints. The classification of collections for the needs of the parish included 23 sections.
The library of the parish of Saint Teresa of the Infant Jesus is the smallest religious library in Kamchatka, but it has a potential that unfortunately is limited by frequent changes of priests and a reduction in the
number of believers moving out from Kamchatka in search of a better life. The future of this small library depends primarily on whether
it will be needed by readers, including those outside the parish,
and its history is an interesting part of the culture, history and life
of the inhabitants of such an amazing region of Russia as Kamchatka is.
Key words: catholic church, library of saint teresa parish in kamczatka,
libraries of siberia, petropavlovsk kamchatsky, polish libraries abroad
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