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Abstract: This article aims at reviewing the novel Eves by Vasilii Belov to find a connection
between the Vologda's region and the work. The author devotes particular attention to
the space and the social order that are shown in the novel. The writer also emphasizes
and describes traditions, customs, merits and characters' perception of the world.
The analysis demonstrates the description of the Vologda's region in Belov's novel
proves its special features that make this area different from other regions of Russia.
Moreover, there are some circumstances of the novel's appearance and publication
presented in the article.
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Wasilija Bie owa wybitnego pisarza, jednego z czo owych przedstawicieli literatury rosyjskiej drugiej po owy XX wieku, oraz ziemi woogodzk
czy wiele. Bie ow nie tylko pochodzi z tego regionu i sp dzi
w nim wi kszo swojego ycia, ale tak e uczyni z niego wa n cz
swojej twórczo ci literackiej. Ziemia wo ogodzka sta a si znakiem rozpoznawczym takich utworów pisarza, jak: Wieś Bierdiajka (Д
Б а, 1961), Za trzema przenoskami (За
а , 1962), Ludzka
rzecz (П
, 1966), Ład (Ла , 1982), Przeddzień. Kronika lat dwudziestych (Ка
.Х
а
а 20, 1972–1984) i inne. Zwi zek
ten ujawnia si na wielu p aszczyznach, poczynaj c od miejsca akcji
i problematyki charakterystycznej dla tego regionu do zachowania i j zyka bohaterów1. Swoj twórczo ci pisarz przyczyni si do populary______________
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: http://www.booksite.ru/belov/seleznyov/2.html (10.09.2017).
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zacji ziemi wo ogodzkiej w spo ecze stwie rosyjskim. Wa nym wydaje
si fakt, e Bie ow tak e i dzi pozostaje pisarzem popularnym oraz
szanowanym przez mieszka ców regionu, czego dowodzi szereg wydarze kulturalnych po wi conych jego osobie oraz twórczo ci. W ród
nich wyró ni mo na literacko-turystyczny szlak Droga do domu ,
prowadz cy od Harowska do rodzinnej wsi pisarza Timonichy2, tzw.
Bie owskije cztenija , czyli ogólnorosyjskie forum naukowe po wi cone pisarzowi3, a tak e dzia alno Muzeum Dom Wasilija Bie owa
w Wo ogdzie4.
Najpe niejszy obraz ziemi wo ogodzkiej pisarz przedstawi w powie ci historycznej Przeddzień. Utwór, opublikowany po raz pierwszy
w czasopi mie Siewier w 1972 roku, za w wersji nieokrojonej przez
cenzur w 1984 roku, zajmuje szczególne miejsce w twórczo ci pisarza
nigdy wcze niej, ani te pó niej Bie ow nie stworzy powie ci, przedstawiaj cej tak obszern panoram swojej ma ej ojczyzny5.
Pomys stworzenia dzie a po wi conego yciu ch opów pochodz cych z ziemi wo ogodzkiej powsta jeszcze w latach 60. XX wieku. By o
to zwi zane z wcze niejsz twórczo ci Bie owa. W utworach poprzedzaj cych Przeddzień pisarz porusza podobn tematyk i przedstawia
szeroki zakres problemów rosyjskiej wsi6.
Przed rozpocz ciem pracy nad utworem Bie ow wiele czasu po wi ci na zapoznanie si z literatur historyczn dotycz c sytuacji rosyjskiej wsi w latach 20.-30. Korzysta równie z gazet publikowanych
w tych latach. Wielokrotnie odwiedza archiwa w poszukiwaniu dokumentów przedstawiaj cych dok adny obraz rozgrywaj cych si wówczas wydarze . Pisarz spotyka si tak e z naocznymi wiadkami kolektywizacji w celu lepszego zrozumienia realiów tamtych lat. Jego celem
by o stworzenie powie ci, w której fikcyjne wydarzenia rozgrywa yby
si na najbardziej zbli onym do rzeczywistego stanu rzeczy oraz zgodnym z prawd historyczn tle. Po jednym z wyst pie Bie owa, w któ______________
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rym zdradzi on, e pracuje nad obszern powie ci historyczn z czasów kolektywizacji, pisarz zacz otrzymywa setki listów od czytelników opisuj cych ich wspomnienia z tamtych lat. Utwierdzi y go one ostatecznie w przekonaniu o konieczno ci stworzenia dzie a, które przedstawia oby zmiany zachodz ce na rosyjskiej wsi w latach 20.–30. XX wieku
w innym wietle, ni dotychczas opublikowane utwory7.
Powie Bie owa nie by a jedynym utworem traktuj cym o sytuacji
rosyjskiej wsi w czasie socjalistycznych przemian. Szczególn popularno ci wówczas cieszy a si powie ko chozowa, w pe ni odpowiadaj ca tym wymogom. Szablonowymi dla tego gatunku by y opublikowane
pod koniec lat 20., a tak e w latach 30. utwory: Zaorany ugór (П
а
а, 1932) Michai a Szo ochowa, Bruski (Б
, 1928–1937) Fiodora
Panfiorowa oraz Nienawiść (Н а
, 1931) Iwana Szuchowa8. Nieco
pó niej powsta y takie utwory, jak: Kawaler Złotej Gwiazdy (Ка а
, 1948) Siemiona Babajewskiego, Szczęście (С а
, 1947)
Piotra Pawlenki i Z całego serca (О
а, 1948) Jelizara Malcewa9.
W latach 60.–80. XX wieku sytuacja ta uleg a zmianie. Powie
ko chozowa przesta a by dominuj cym gatunkiem traktuj cym o rosyjskiej wsi. Tacy pisarze, jak: Siergiej Za ygin, Boris Mo ajew, Fiodor Abramow, W adimir Tiendriakow i inni, odeszli od dotychczasowych tendencji w obrazowaniu wsi rosyjskiej. Dzi ki nim do literatury rosyjskiej
powróci wiat warto ci, wierze oraz obyczajów mieszka ców wsi
i zosta przedstawiony konflikt pomi dzy interesami w adzy komunistycznej a rzeczywistymi potrzebami ch opów. Szczególne miejsce w tym
procesie odegra Bie ow oraz jego powie Przeddzień. Pisarz jako jeden
z pierwszych podj prób reinterpretacji wydarze zwi zanych z kolektywizacj , przedstawiaj c jej rzeczywisty przebieg i odrzucaj c ideologi komunistyczn . Oryginalno utworu polega a na ukazaniu tego
procesu nie jako sukcesu krajowego rolnictwa, jak do tej pory powszechnie przej te by o o nim mówi , lecz jako tragedii ca ego narodu rosyjskiego10. Cho ju w latach 30., a wi c bezpo rednio w czasie kolektywizacji,
analogiczn tez postawi w powie ci pod tytu em Wykop (К
а ,
1929–1930) Andriej P atonow, publikacja tego utworu by a niemo liwa.
Po raz pierwszy opublikowano j w Rosji w 1987 roku. W konsekwencji
Przeddzień sta si dost pny dla rosyjskich czytelników 15 lat wcze niej
ni powie P atonowa11.
______________

Ibidem.
Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997, s. 354.
9 A. Wawrzy czak, Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego”.
Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin, Kraków 2005, s. 21.
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Do kolektywizacji Bie ow nawi zywa ju w tytule utworu. Wed ug
pisarza by a ona jedn z najwa niejszych przemian w kraju w ci gu caego XX wieku. Pojawienie si w asno ci kolektywnej autor Ludzkiej rzeczy uwa a za moment prze omowy, dziel cy histori Rosji na dwie
epoki
przed i po kolektywizacji. Dlatego te wydarzenia w utworze
rozgrywaj si w przededniu tej fundamentalnej dla gospodarki ZSRR
reformy12.
Powie Bie owa jest tak e obszern panoram ma ej ojczyzny pisarza u progu historycznych przemian. Ukazane w niej zagadnienia
spo eczne, obyczajowe i gospodarcze by y prób zachowania pami ci
o tradycyjnym charakterze ziemi wo ogodzkiej, kszta towanym na przestrzeni wieków przez kolejne pokolenia tutejszych mieszka ców.
Ziemia wo ogodzka w Przededniu to cz
Rosyjskiej Pó nocy, uto samiana najcz ciej z guberni wo ogodzk . Akcja utworu toczy si jednak nie w Wo ogdzie, administracyjnym centrum guberni, lecz na wsi.
Obraz wsi dominuje w utworze, to z ni Bie ow uto samia poj cie ma ej
ojczyzny.
Szczególnie dok adnie w powie ci zosta a przedstawiona Szybanicha, wie , której prototypem by a rodzinna miejscowo pisarza Timonicha. Szybanicha to du a wie po o ona na wzgórzu, licz ca co najmniej kilkadziesi t drewnianych domów. Bie ow drobiazgowo opisuje
topografi miejscowo ci, otaczaj cy j pejza , wygl d poszczególnych
gospodarstw i domów oraz wa nych budynków, w tym przede wszystkim cerkwi i m yna. Równie bogaty w szczegó y jest opis innej wsi,
Olchowicy, z charakterystycznymi dla jej wizerunku cerkwi , zarz dem
spó dzielni, sk adem narz dzi rolniczych i by ym dworkiem ziemia skim, zamieszka ym przez wiejsk biedot .
Pejza u ziemi wo ogodzkiej w Przededniu dope niaj inne wsie, wszystkie one sk adaj si na obraz regionu o silnych tradycjach rolniczych,
które na oczach bohaterów ulegaj znacz cym przeobra eniom. Ukazane w powie ci wsie po czone s ze sob w struktury kolektywne,
dzia aj w nich: spó ka kredytowo-maszynowa, artel mleczarski i produkcji lnu, a tak e spó ka kolektywnej uprawy ziemi. Organizacje te
przez bohaterów Przedednia okre lane s mianem ko chozów. Utworzenie ko chozu w duchu ideologii komunistycznej nast puje jednak dopiero pod koniec powie ci, w zwi zku z przeprowadzan w ówczesnym
ZSRR przymusow kolektywizacj rolnictwa. Powstaje wówczas ko choz Pierwsza pi ciolatka , do którego wst puje wi kszo mieszka ców Szybanichy i Olchowicy. Kolektywizacja, która oznacza schy ek
funkcjonowania wielowiekowego porz dku obowi zuj cego na ziemi
______________
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wo ogodzkiej, na zawsze zmienia jej oblicze. Ch opi odnosz si do niej
niech tnie. Zw aszcza przedstawiciele starszego pokolenia dochodz do
wniosku, e obowi zek przyst pienia do ko chozu prowadzi do ich zubo enia, uderza w ich status materialny. Proces, którego nikt nie jest
w stanie zatrzyma , urasta do rangi tragedii.
W swojej powie ci Bie ow wiele uwagi po wi ca zasadom warunkuj cym ycie mieszka ców oraz relacjom mi dzyludzkim, obowi zuj cym w wiejskiej spo eczno ci bezpo rednio przed kolektywizacj . Pisarz
ukazuje rozmaite sfery ycia ch opów, ich sposób postrzegania wiata
oraz hierarchi warto ci.
Dla bohaterów utworu podstawowe znaczenie ma przyrodniczy i religijny rytm ycia, wyznaczany z jednej strony przez kalendarz wi t
prawos awnych, z drugiej - przez prace polowe. W oparciu o nie mieszka cy wsi wo ogodzkiej organizuj obowi zki codzienne oraz ycie rodzinne i towarzyskie.
Szczególnie wa nym dla ich postrzegania wiata jest poj cie wspólnoty. Bohaterowie tworz zbiorowo opart na silnych i ró norodnych
wi ziach. Ich bliskie relacje uwarunkowane s zamieszkiwaniem ziemi
wo ogodzkiej od pokole , wi zami rodzinnymi oraz przynale no ci
wi kszo ci z nich do jednej grupy spo ecznej ch opstwa. Pomimo tego, e w utworze pojawiaj si reprezentanci innych grup, nie wyró niaj si oni na tle otaczaj cych ich ch opów oraz stanowi integraln
cz
tej wspólnoty. Decyzje mieszka ców ziemi wo ogodzkiej podejmowane s grupowo. Wielokrotnie bohaterowie wypowiadaj si w imieniu ca ej spo eczno ci, ch tnie pomagaj innym, nie oczekuj c za to zap aty oraz wychodz c z za o enia, e by mo e kiedy równie im
potrzebna b dzie pomoc. Wsparcie okazywane jest nie tylko indywidualnie, ale tak e poprzez tak zwane pomoce , czyli zorganizowane
dzia ania wspólnoty na korzy jednego z jej cz onków.
Znamiennym wydaje si fakt, e ch opi niech tnie odnosz si do
osób spoza wspólnoty. Nieufno wobec przybyszy oraz podzia y na
naszych i obcych podkre laj zamkni ty charakter tej spo eczno ci.
Bohaterowie yj wed ug ci le okre lonych regu , przestrzeganych na
tym terenie od wieków. Porz dek ten odzwierciedla hierarchia warto ci,
obowi zuj ca w ród mieszka ców wsi wo ogodzkiej. Warunkuje ona
podej cie bohaterów do religii, rodziny, pracy, ojczyzny, tradycji, obrz dów oraz wierze , przyrody, historii i innych.
Szczególnie wa n rol w ich yciu pe ni religia. Religijno ci cechuj przede wszystkim przedstawiciele starszego pokolenia. M odzi
odchodz od wiary, ulegaj c antyreligijnej propagandzie w adz oraz
propagowanemu przez nie ateizmowi. Nie jest to jednak akceptowane
przez wspólnot . Ponadto cerkiew w powie ci podlega wci narasta-

190

A. R u t k o w s k a

j cym represjom: konfiskacie maj tku, prze ladowaniu duchownych
oraz zamykaniu wi ty .
Równie istotne jest dla bohaterów tak e przywi zanie do tradycji.
yj oni tak, jak yli ich dziadkowie i pradziadkowie. Przekazane przez
przodków nauki s przyswajane przez kolejne pokolenia i wydaj si
by czym naturalnym i bezdyskusyjnym. Z przywi zaniem do tradycji
zwi zana jest tak e niech wi kszo ci ch opów do zmian wprowadzanych przez lokalne w adze. Preferuj oni ustalony od dawna sposób
ycia i staraj si go utrzyma , pomimo przeszkód stwarzanych przez
urz dników. Potwierdzaj ten fakt liczne obrz dy, obyczaje i wierzenia,
tak e poga skie, kultywowane przez mieszka ców ziemi wo ogodzkiej.
Bie ow opisuje liczne wi ta religijne i towarzysz ce im obrz dy oraz
zwyczaje, jak np. Bo e Narodzenie, Maslenica, dzie Iwana Kupa y,
wi to Kaza skiej Ikony Matki Bo ej. Mieszka ców ziemi wo ogodzkiej
cechuj tak e wierzenia, nawi zuj ce do folkloru. W utworze zostaj
wspomniane takie postaci z mitologii s owia skiej jak bannik, starzec
owinnik oraz demony, nie posiadaj ce okre lonych kszta tów.
W ród prymarnych na ziemi wo ogodzkiej warto ci znajduje si
równie rodzina. Jej poprawnemu funkcjonowaniu podporz dkowane
s niemal e wszystkie dzia ania bohaterów utworu. Osoby posiadaj ce
rodzin d
do piel gnowania wi zi rodzinnych oraz zapewnienia
najbli szym godnych warunków do ycia. Ci, którzy jej nie maj , pragn
mi o ci, której owocem mog oby by w przysz o ci potomstwo. Zauwa aln cech wi kszo ci rodzin w utworze jest wielopokoleniowo
oraz wielodzietno . We wspólnocie powszechnie uznawany jest tradycyjny model rodziny, oparty na uk adzie patriarchalnym. M czyzna
jest najwa niejsz osob w domu, lecz na nim ci y te najwi ksza odpowiedzialno . Po lubie buduje on dom oraz odpowiada za dobro caej rodziny, reprezentuj c j na zewn trz. Podejmuje równie wszystkie
najwa niejsze decyzje w imieniu domowników i rozdziela obowi zki
mi dzy nimi. Inny za jest kr g zainteresowa kobiety, gdy koncentruje si on g ównie wokó opieki nad dzie mi oraz obowi zków domowych.
Wa n rol w domu pe ni dziadkowie. Opiekuj si oni wnukami
oraz prawnukami, odci aj c tym samym rodziców. S to pierwsi nauczyciele, przekazuj cy swoje do wiadczenie yciowe najm odszym
cz onkom rodziny. Cz sto przedstawiciele starszego pokolenia pe ni
równie rol doradców, wspieraj c krewnych w ci kich chwilach.
Szczególnie oczekiwanym potomkiem jest syn, uwa any za wsparcie dla gospodarza oraz opiekuna w staro ci. Córka to przede wszystkim pomoc dla matki, która od najm odszych lat uczy si dba o ognisko
domowe. Niektóre z obowi zków wype niaj domownicy wspólnie. S
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to przygotowania do ró norodnych uroczysto ci, wo enie nawozu oraz
m ócenie zbo a. W Przededniu poj cie rodziny nie ogranicza si tylko do
najbli szych. W jej sk ad wchodz tak e wszystkie osoby spokrewnione
z rodzin w wi kszym lub mniejszym stopniu.
ycie bohaterów utworu podporz dkowane jest trudom dnia codziennego: utrzymaniu gospodarstwa oraz pracy na roli. Surowy klimat
Rosyjskiej Pó nocy wp ywa na ich codzienno . Przetrwanie na tym terenie wymaga wielu stara , ci ki trud towarzyszy ch opom od dzieci stwa. Praca to dla nich nie tylko sens ycia oraz ród o satysfakcji,
lecz tak e kryterium ich oceny aksjologicznej. Zaradni gospodarze cenieni s przez reszt spo eczno ci, natomiast osoby le zarz dzaj ce swoim dobytkiem oraz rezygnuj ce z uprawy ziemi, spotykaj si z negatywnym nastawieniem ze strony wspólnoty.
Obraz wspólnoty przedstawionej w utworze dope nia charakterystyka relacji, jakie cz bohaterów powie ci z natur . Ch opi yj w g bokiej harmonii z przyrod , podporz dkowuj c si narzucanemu przez
ni rytmowi. Zawdzi czaj jej swoj egzystencj , dzi ki czemu zyskuje
ona wymiar opiekunki, otaczanej przez nich czci . Wi kszo postaci
cechuje si przywi zaniem do zwierz t, nadaje im imiona oraz otacza je
szczególn opiek . mier poszczególnych zwierz t staje si nie tylko
osobist tragedi ich w a cicieli, lecz tak e ca ej spo eczno ci wsi wo ogodzkiej.
Mieszka cy Szybanichy, Olchowicy i okolicznych ziem charakteryzuj si tak e okre lonym podej ciem do otaczaj cego ich wiata, czasu
oraz miejsca, w którym przysz o im y . wiatopogl d ten warunkuje
relacje mi dzyludzkie obowi zuj ce w danej wspólnocie, a tak e kontakt z osobami spoza ten spo eczno ci. Istotn w tym wypadku wydaje
si definicja szcz cia wed ug bohaterów. W Przededniu przypisuje jej si
spe nienie, osi gane w wyniku pracy na roli oraz zarz dzania gospodarstwem. W a nie takie pojmowanie szcz cia cechuje wi kszo bohaterów utworu. Dla m odszego pokolenia kobiet szcz cie oparte jest na
wzajemnej mi o ci, cz cej kobiet i m czyzn . W mniejszo ci s bohaterowie powie ci, którzy upatruj szcz cia w piastowaniu stanowiska
oraz wspó pracy z w adz .
Mieszka cy ziemi wo ogodzkiej cechuj si równie przywi zaniem
do swojej ma ej ojczyzny. Przejawia si to poprzez blisk wi
cz c
ich z pó nocnorosyjsk przyrod oraz niech do opuszczania rodzimych stron. W czasie wyjazdów wszystko przypomina ch opom o ma ej
ojczy nie. Znacz cym wydaje si równie fakt, e wi cej osób przyje d a oraz osiedla si na ziemi wo ogodzkiej wsi ni j opuszcza. Powodem wyjazdów s zazwyczaj czynniki ekonomiczne b d inne, zawsze
jednak wyjazd wynika ma charakter przymusowy, nie dobrowolny. Dla
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bohaterów ziemia wo ogodzka jest ziemi wi t , jedynym miejscem,
w którym mog osi gn pe ni szcz cia.
Inaczej natomiast charakteryzuj oni czas, w którym przysz o im y .
Pomimo tego, e wielu z bohaterów utworu pami ta czasy Imperium
Rosyjskiego, rewolucji pa dziernikowej, I wojny wiatowej oraz wojny
domowej, nie uwa aj oni swojej codzienno ci za lepsz . Cz sto równie z sentymentem wracaj do wydarze z przesz o ci, niejednokrotnie
zwracaj c uwag na pogorszenie sytuacji na rosyjskiej wsi. Wielu bohaterom doskwiera prze wiadczenie o nadchodz cej tragedii.
Nakre lona w Przededniu panorama ziemi wo ogodzkiej, ukazana
przeze mnie w du ym skrócie, cechuje si wieloaspektowo ci oraz potwierdza odr bny charakter tego regionu Rosji. Obraz ziemi wo ogodzkiej wykreowany w utworze charakteryzuje si harmonijno ci , ycie
bohaterów toczy si w zgodzie z wielowiekow tradycj i w g bokiej
harmonii z przyrod . Wspólnota mieszka ców Szybanichy, Olchowicy
i okolicznych ziem broni wiata obyczajów, obrz dów, wierze oraz tradycyjnej hierarchii warto ci obowi zuj cych na ziemi wo ogodzkiej od
wieków, a pod wp ywem polityki ekonomicznej ZSRR chyl cych si ku
upadkowi.
Bie ow w swojej powie ci, bez w tpienia, przedstawia wyidealizowany obraz swojej ma ej ojczyzny. Wynika to z funkcji, jak pisarz przypisuje rosyjskiej wsi. Wed ug niego kultura jej mieszka ców stanowi
podstawowy filar kultury rosyjskiej, a tak e jest ród em duchowo ci
narodu rosyjskiego. Rosjanie, odwracaj c si od kultury ludowej, zatracaj swoj odr bno narodow , staj c si jednocze nie ofiarami eksperymentów, których ród em jest my l charakterystyczna dla krajów Zachodu, a wi c niezgodna z mentalno ci rosyjsk i d ca do destrukcji
spo ecze stwa rosyjskiego. Tym samym prób obrony kultury ludowej
przez Bie owa jako jednej z nadrz dnych warto ci narodu rosyjskiego
staje si idealizacja ziemi wo ogodzkiej.
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