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KAUKAZ W OSTATNIM ROKU ĩYCIA I TWÓRCZOĝCI
MICHAIŁA LERMONTOWA
CAUCASIA IN THE LAST YEAR OF MIKHAIL LERMONTOV·S
LIFE AND LITERARY OUTPUT

GRAĩYNA JATCZAK

ABSTRACT. The theme of Caucasia is present in all of Lermontov’s works. In the last year
of his life the poet altered the way Caucasia and its inhabitants were perceived. He changed this
from a romantic to a realistic description and began the process of deglorifying his characters, as
he was interested in the Eastern mentality and philosophy.
GraĪyna Jatczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PoznaĔ – Polska.

Mówienie o „dojrzałym okresie” w twórczoĞci Michaiła Lermontowa jest
naduĪyciem, wziąwszy pod uwagĊ fakt, Īe los obdarzył poetĊ zaledwie dwudziestoma siedmioma latami Īycia. A jednak w odniesieniu do autora Demona,
który pierwsze poetyckie próby podjął w wieku lat czternastu, jest to okreĞlenie
czĊsto spotykane w literaturze krytycznej. Mimo wielkiej łatwoĞci pisania cenił
słowo tak dalece, Īe długo jeszcze po pierwszej redakcji szlifował i dopracowywał utwory, szukając satysfakcjonujących go rozwiązaĔ. DąĪąc do perfekcji,
nieustannie doskonalił zarówno technikĊ literackiego rzemiosła, jak i swoje
teksty – od pierwszego do ostatniego napisanego wiersza. Zatem ewolucyjnoĞü
twórczoĞci Lermontowa jest faktem, choü badacze róĪne lata i róĪne utwory
wskazują jako graniczne w periodyzacji spuĞcizny literackiej poety.
Przedmiotem naszego zainteresowania bĊdzie ostatni rok Īycia i twórczoĞci
Lermontowa – okres wyraĨnie wyodrĊbniony w jego biografii i wypełniony
utworami dowodzącymi, Īe talent i determinacja poety prowadziły go na najwyĪsze szczyty sztuki poetyckiej i ujawniły wielki, zgaszony przez Ğmierü potencjał.
Latem 1840 roku autor Ɇɰɵɪɢ został za pojedynek z Ernestem de Barantem po raz drugi zesłany na Kaukaz. Przydzielono go do „oddziału czeczeĔskiego” dowodzonego przez Apołona Gałafiejewa. Lermontow prawie pół roku
spĊdził w Czeczenii i Dagestanie, biorąc czynny udział w walkach. Na początku
1841 roku otrzymał urlop. Wyjechał na dwa miesiące do Petersburga, a 9 maja
znów był przy swoim oddziale. Niedługo potem, w Piatigorsku, 15 lipca 1841 ro-
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ku, zginał w pojedynku. Prawie cały ostatni rok swego Īycia spĊdził wiĊc poeta
na Kaukazie. Jego obraz towarzyszył Lermontowowi przez wszystkie twórcze
lata, zaistniał w pierwszych i w ostatnich utworach, był niewyczerpanym Ĩródłem inspiracji, zrealizowanych pomysłów literackich i malarskich.
ĩadnej innej epoce Kaukaz nie zawdziĊczał tak rozbudowanego i zróĪnicowanego wizerunku jak Romantyzmowi, pomimo tego (a moĪe właĞnie dlatego),
Īe w pierwszej połowie XIX wieku ten rejon znalazł siĊ w wyjątkowym momencie swojej historii. Literatura romantyczna inspirowana Kaukazem (utwory
Aleksandra Puszkina, Aleksandra BiestuĪewa-MarliĔskiego, Władimira Odojewskiego, Lermontowa) stała siĊ odzwierciedleniem i Ğwiadectwem niezwykłej złoĪonoĞci panującej tam sytuacji. Znane były zamiary i intencje imperialnej
Rosji wzglĊdem Kaukazu, logiczne i zrozumiałe wydawaü siĊ mogły decyzje
i postawy władz paĔstw kaukaskich, w szczególnoĞci Gruzji. Natomiast sytuacja
i postawy narodów zamieszkujących te tereny oraz setek ludzi, którzy z róĪnych
przyczyn tam siĊ znaleĨli (np. polscy zesłaĔcy, dekabryĞci), nie były juĪ takie
oczywiste i jednoznaczne.
Lermontow bywał na Kaukazie w róĪnych okresach swojego Īycia i od
pierwszego spotkania darzył go wielkim uczuciem przełoĪonym na słowa wierszy
i poematów (Ʉɚɜɤɚɡ, ɑɟɪɤɟɫɵ, Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ ɩɥɟɧɧɢɤ, Ʉɚɥɥɵ, Ⱥɭɥ Ȼɚɫɬɭɧɞɠɢ,
ɂɡɦɚɢɥ-ɛɟɣ, ɏɚɞɠɢ Ⱥɛɪɟɤ, Ʌɸɛɥɸ ɹ ɰɟɩɢ ɫɢɧɢɯ ɝɨɪ, Ɍɟɛɟ Ʉɚɜɤɚɡ, ɫɭɪɨɜɵɣ
ɰɚɪɶ ɡɟɦɥɢ). Początkowo stanowisko młodego poety co do oceny wydarzeĔ
w tym regionie nie było zdecydowane, bliskie jednak przekonaniu rosyjskiej
inteligencji ɨ słusznoĞci polityki cara wzglĊdem tego kraju. Lermontowa kraina
ta interesowała przede wszystkim jako kwintesencja romantycznej egzotyki,
którą opisywaü uczył siĊ od Byrona i Puszkina. Z kolei w ostatnich miesiącach
Īycia stosunek Lermontowa do „błĊkitnych gór”, ich mieszkaĔców i przebywających tam Rosjan uległ istotnej zmianie. Dojrzał jego warsztat poetycki, a doĞwiadczenia minionych lat kazały inaczej: głĊbiej i szerzej spojrzeü na po wielokroü opracowywane wczeĞniej tematy.
Gdy w 1837 poeta jechał na Kaukaz na swoje pierwsze zesłanie, nie był
zrozpaczony. Wprawdzie miejsce to nazywano wówczas „ciepłą Syberią” i niebezpieczeĔstwo utraty Īycia było tam równie wysokie, to jednak odczucia poety
były ambiwalentne. Smutek i Īal z powodu wyznaczonej kary ustĊpowały radoĞci na myĞl o spotkaniu z ukochanymi, poznanymi w dzieciĔstwie górami.
Nawet stosunkowo krótki pobyt na Kaukazie, jak ten z 1837 roku, wystarczył,
by zaowocowaü napisanymi w kolejnych latach „kaukaskimi” utworami, zaliczanymi do najlepszych w całym dorobku literackim pisarza: Ƚɟɪɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, Ɇɰɵɪɢ, Ⱦɟɦɨɧ, Ɍɚɦɚɪɚ, Ʉɢɧɠɚɥ, Ʉɚɡɚɱɶɹ ɤɨɥɵɛɟɥɶɧɚɹ ɩɟɫɧɹ.
Tym razem, w roku 1840, było inaczej: poeta zmierzał na Wschód rozgoryczony, wciąĪ młody, ale z niemałym bagaĪem smutnych refleksji i przemyĞleĔ.
To wtedy powstał wiersz ɂ ɫɤɭɱɧɨ ɢ ɝɪɭɫɬɧɨ, utwór wyjątkowo osobisty, który stał siĊ tragicznym głosem pokolenia, bezskutecznie poszukującego sensu
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Īycia. Temat ten podejmował Lermontow nie pierwszy raz: w 1838 roku napisał Ƚɥɹɠɭ ɧɚ ɛɭɞɭɳɧɨɫɬɶ ɫ ɛɨɹɡɧɢɸ, rok póĨniej powstała Ⱦɭɦɚ. Wszystkie
trzy stanowią swoisty cykl poetycki połączony wspólną ideą, ale dopiero wiersz
z 1840 roku w pełni oddaje tragizm bohatera lirycznego ujĊty w doskonałą artystycznie formĊ. Obecne w tekĞcie motywy samotnoĞci, miłoĞci i namiĊtnoĞci
nie uzyskują typowego romantycznego kontekstu. W systemie myĞlenia bohatera pojawia siĊ natomiast rozsądek, pragmatyzm i trzeĨwoĞü w ocenie sytuacji
(„ɢɫɱɟɡɧɟɬ ɩɪɢ ɫɥɨɜɟ ɪɚɫɫɭɞɤɚ...”, „…ɤɚɤ ɩɨɫɦɨɬɪɢɲɶ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɶɟɦ ɜɨɤɪɭɝ...”). Konkluzja, Īe „Īycie jest tylko głupim Īartem”, nie pozostawia wątpliwoĞci, Īe wypowiada je człowiek Ğwiadomy znaczenia słów i, niestety, przekonany o ich słusznoĞci.
W ostatnim okresie Īycia Lermontow daleki był od wyłącznie romantycznego postrzegania rzeczywistoĞci. W utworach ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ, ɱɢɬɚɬɟɥɶ ɢ ɩɢɫɚɬɟɥɶ i ɂɡ ɚɥɶɛɨɦɚ ɋ.ɇ. Ʉɚɪɚɦɡɢɧɨɣ wymienił szereg ulubionych przez romantyków motywów, z których sam juĪ rezygnował. ĩegnał siĊ wiĊc z poetyką
romantyczną:
Ʌɸɛɢɥ ɢ ɹ ɜ ɛɵɥɵɟ ɝɨɞɵ,
ȼ ɧɟɜɢɧɧɨɫɬɢ ɞɭɲɢ ɦɨɟɣ,
ɂ ɛɭɪɢ ɲɭɦɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɵ,
ɂ ɛɭɪɢ ɬɚɣɧɵɟ ɫɬɪɚɫɬɟɣ.
ɇɨ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢɯ ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɨɣ
ə ɫɤɨɪɨ ɬɚɢɧɫɬɜɨ ɩɨɫɬɢɝ,
ɂ ɦɧɟ ɧɚɫɤɭɱɢɥ ɢɯ ɧɟɫɜɹɡɧɵɣ
ɂ ɨɝɥɭɲɚɸɳɢɣ ɹɡɵɤ1.

Analizując „kaukaskie” utwory Lermontowa, moĪemy utoĪsamiaü wystĊpujący
w nich podmiot liryczny i autora. Zwracali na to uwagĊ badacze, m.in. Władimir Zacharow, który wrĊcz sugerował, by ze wzglĊdu na ewidentny autobiografizm nie
odrywaü twórczoĞci poety od realnych wydarzeĔ osobistych, społecznych i politycznych mających miejsce w Īyciu jego i Rosji2. Sam Lermontow, spotkawszy
w przeddzieĔ ostatniego wyjazdu na Kaukaz wydawcĊ Andrzeja Krajewskiego,
zwierzył mu siĊ:
ə ɦɧɨɝɨɦɭ ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɭ ɚɡɢɚɬɨɜ, ɢ ɦɧɟ ɛɵ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɬɚɢɧɫɬɜɚ ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ
ɦɢɪɨɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ, ɡɚɱɚɬɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ ɚɡɢɚɬɨɜ ɢ ɞɥɹ ɧɚɫ ɟɳɟ ɦɚɥɨ ɩɨɧɹɬɧɵ. ɇɨ,
ɩɨɜɟɪɶ ɦɧɟ, ɬɚɦ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤɟ, – ɬɚɣɧɢɤ ɛɨɝɚɬɵɯ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɣ3.

________________
1

Ɇ.ɘ. Ʌ ɟ ɪ ɦ ɨ ɧ ɬ ɨ ɜ, ɂɡ ɚɥɶɛɨɦɚ ɋ.ɇ. Ʉɚɪɚɦɡɢɧɨɣ, [w:] tegoĪ, ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ.
ɉɨɷɦɵ. Ɇɚɫɤɚɪɚɞ. Ƚɟɪɨɣ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 1972, s. 182. Wszystkie cytaty z utworów
Lermontowa pochodzą z tego wydania. Strony podano w nawiasach.
2
ȼ.Ⱥ. Ɂ ɚ ɯ ɚ ɪ ɨ ɜ, Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ ɧɚ Ʉɚɜɤɚɡɟ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɪɢɟɧɬɚɥɢɡɦɚ, http://www.mgimo.
ru/fileserver/books/ /rami4konvent/t8-zakharov.pdf (15.12.2011).
3
Zob. ɂ. Ⱥ ɧ ɞ ɪ ɨ ɧ ɢ ɤ ɨ ɜ, ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ, [w:] Ɇ.ɘ. Ʌ ɟ ɪ ɦ ɨ ɧ ɬ ɨ ɜ, ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ.
ɉɨɷɦɵ. Ɇɚɫɤɚɪɚɞ…, dz. cyt., s. 726.
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Niemal analogiczne refleksje przełoĪył poeta na strofy wiersza:
Ȼɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɧɟɛɟɫɚ ɜɨɫɬɨɤɚ
Ɇɟɧɹ ɫ ɭɱɟɧɶɟɦ ɢɯ ɩɪɨɪɨɤɚ
ɇɟɜɨɥɶɧɨ ɫɛɥɢɡɢɥɢ4.

Kaukaz stał siĊ dla Lermontowa, jak i dla wielu Rosjan tego czasu, Wschodem,
pojĊciem odnoszącym siĊ do innych niĪ czysto estetyczne czy literackie wartoĞci.
Poecie nie wystarczały juĪ emocjonalne opisy przyrody, wyznania uczuü czynione
„krainie cudów”. Zrodziła siĊ refleksja związana z duchowoĞcią i filozofią Wschodu. Jak stwierdził Jurij Łotman, rosyjska inteligencja dyskutowała wówczas na temat historiotwórczej roli Rosji, okreĞlanej mianem Północy, i przeciwstawiała ją
zarówno Wschodowi (Kaukaz), jak i Zachodowi (Europa)5. Sytuacja była wprawdzie skomplikowana, bowiem, zdaniem badacza, Północ była Wschodem dla Zachodu i Zachodem dla Wschodu, ale Lermontowa interesowały oba typy kultury. Za
sprawą kontrastu miał nadziejĊ odnaleĨü istotĊ kultury rosyjskiej.
Dla poety jednym z symboli Zachodu (kultury europejskiej) był kult Napoleona.
Pojawił siĊ juĪ we wczesnej twórczoĞci (Ⱦɜɚ ɜɟɥɢɤɚɧɚ, ɋɜɹɬɚɹ ȿɥɟɧɚ) i powrócił
w 1840 roku w utworach ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ ɤɚɪɚɛɥɶ, ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɧɨɜɨɫɟɥɶɟ, w których
Napoleon wystąpił jako wielka, silna, decydująca o losach Europy osobowoĞü, geniusz z tragicznym losem. Kaukaz natomiast był z pewnoĞcią odpowiedzialny za
obecny w dojrzałym okresie twórczoĞci wątek fatalizmu, który traktował Lermontow jako jeden z głównych elementów mentalnoĞci Wschodu. PróbkĊ interpretacji
problemu dał pisarz w Bohaterze naszych czasów (Ɏɚɬɚɥɢɫɬ), a w ostatnich miesiącach Īycia wracał do niego coraz czĊĞciej. Niejako dewizą stały siĊ wyraĪające
filozofiĊ Wschodu słowa bohatera z „tureckiej” opowieĞci Ⱥɲɢɤ-Ʉɟɪɢɛ: „ɑɬɨ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɥɛɭ ɩɪɢ ɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɢ, ɬɨɝɨ ɨɧ ɢ ɧɟ ɦɢɧɭɟɬ”6. Wiersz
ȼɚɥɟɪɢɤ tylko potwierdzał fatalistyczną postawĊ poety:
ə ɠɢɡɧɶ ɩɨɫɬɢɝ;
ɋɭɞɶɛɟ ɤɚɤ ɬɭɪɨɤ ɢɥɶ ɬɚɬɚɪɢɧ
Ɂɚ ɜɫɟ ɹ ɪɨɜɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧ;
ɍ ɛɨɝɚ ɫɱɚɫɬɶɹ ɧɟ ɩɪɨɲɭ
ɂ ɦɨɥɱɚ ɡɥɨ ɩɟɪɟɧɨɲɭ [171].

Wniosek nasuwał siĊ jeden: bezsensowny jest bunt przeciw przeznaczeniu.
Motyw fatalizmu w dojrzałej twórczoĞci Lermontowa czĊsto prowadził badaczy do
konstatacji o odejĞciu pisarza od buntowniczych, wolnoĞciowych ideałów młodoĞci.
Tymczasem analiza wielu wierszy z tego okresu przeczy takim ocenom. W lirykach
Ɇɨɥɢɬɜɚ ɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ podmiot liryczny rzuca wyzwanie Bogu, w utworze
________________
4

Ɇ.ɘ. Ʌ ɟ ɪ ɦ ɨ ɧ ɬ ɨ ɜ, ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ. ɉɨɷɦɵ. Ɇɚɫɤɚɪɚɞ…, dz. cyt.
ɘ.Ɇ. Ʌ ɨ ɬ ɦ ɚ ɧ, ɉɪɨɛɥɟɦɚ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ Ɂɚɩɚɞɚ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɩɨɡɞɧɟɝɨ Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ,
[w:] Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1985, s. 5, http://lermontov.niv.ru/lermontov/kritika/
lotman-vostok-zapad.htm (15.12.2011).
6
Cyt. za: ɘ.Ɇ. Ʌ ɨ ɬ ɦ ɚ ɧ, dz. cyt., s. 19.
5
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ɉɪɨɪɨɤ z dezaprobatą pokazuje obojĊtny stosunek społeczeĔstwa do narodowych
wieszczów, w wierszu Ɋɨɞɢɧɚ zrywa z ideologią carskiej Rosji. Nie zachwyca go juĪ:
„cɥɚɜɚ, ɤɭɩɥɟɧɧɚɹ ɤɪɨɜɶɸ”, „ɩɨɥɧɵɣ ɝɨɪɞɨɝɨ ɞɨɜɟɪɶɹ ɩɨɤɨɣ”, „ɬɟɦɧɨɣ ɫɬɚɪɢɧɵ
ɡɚɜɟɬɧɵɟ ɩɪɟɞɚɧɶɹ”7. Nie była to wiĊc zdrada ideałów, lecz przejĞcie od romantycznych mrzonek do rzeczywistoĞci, którą poeta analizuje z pozycji dojrzałego,
Ğwiadomego sytuacji i wagi słowa poety. Fatalizm był efektem fascynacji mentalnoĞcią Wschodu i naleĪał do koncepcji traktowanych przez poetĊ jako wspomniane w cytowanym wczeĞniej liĞcie „ɬɚɢɧɫɬɜɚ ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɫɨɡɟɪɰɚɧɢɹ”.
Z tych samych zapewne powodów zgłĊbiał Lermontow kaukaski folklor, ale
zauroczenie tym aspektem kultury, naszym zdaniem, nie ma charakteru ewolucyjnego, towarzyszyło poecie przez całe twórcze Īycie. Wynikało z oczywistych dla
romantycznej poetyki zainteresowaĔ, ale i indywidualnej ciekawoĞci i dociekliwoĞci poety towarzyszącej mu przy okazji wszystkich spotkaĔ z Kaukazem i jego
mieszkaĔcami. W utworach: Ⱥɭɥ Ȼɚɫɬɭɧɞɠɢ, ɂɡɦɚɢɥ-ɛɟɣ, Ⱦɟɦɨɧ, Ɇɰɵɪɢ, Ȼɟɝɥɟɰ, Ⱦɚɪɵ Ɍɟɪɟɤɚ, Ɍɚɦɚɪɚ i wielu innych u podstaw wątków fabularnych znajdowała siĊ legenda lub mit zasłyszane w czasie osobistych kontaktów Lermontowa
z tubylczą ludnoĞcią Kaukazu.
Zachód i Wschód pojawiały siĊ czĊsto w utworach Lermontowa w asocjacji
z antytezą staroĞü–młodoĞü8. Zachód był synonimem „starej” kultury, ale okazuje
siĊ, Īe i Wschód dostarczał dowodów „staroĞci”: „Ɋɨɞ ɥɸɞɫɤɨɣ ɬɚɦ ɫɩɢɬ ɝɥɭɛɨɤɨ//ɍɠ ɞɟɜɹɬɵɣ ɜɟɤ”[185], „ɞɪɹɯɥɵɣ ȼɨɫɬɨɤ” (ɋɩɨɪ). Ⱥ wiĊc czy to nie Północ
(Rosja) była „młodą”, nieobciąĪoną przeszłoĞcią, rokującą nadziejĊ kulturą, która
niedawno, bo dopiero po 1812 roku, pojawiła siĊ na arenie „starej” Europy? Ten
historiozoficzny problem fascynował i zaprzątał uwagĊ poety w ostatnich miesiącach jego Īycia. Były dwa najwaĪniejsze tematy, które zajmowały wówczas jego
poetycką wyobraĨniĊ: Rosja i Kaukaz. W tym okresie napisał kilka tekstów związanych ze Wschodem i odzwierciedlających jego ówczesny stan ducha i myĞli
(ɋɨɧ, ɋɩɨɪ, ɋɜɢɞɚɧɶɟ, ɍɬɟɫ, ȼɵɯɨɠɭ ɨɞɢɧ ɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɭ, ɇɚ ɫɟɜɟɪɟ ɞɢɤɨɦ, Ɂɚɜɟɳɚɧɢɟ) oraz kilka, w których rozwaĪał swoje wiĊzi z Północą (Ȼɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ,
Ɍɭɱɢ, Ɋɨɞɢɧɚ, ɉɪɨɳɚɣ ɧɟɦɵɬɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ). Łączył ze sobą te dwie paradoksalne
miłoĞci (kochał i nienawidził), bliska mu była „ɫɬɪɚɧɚ ɪɚɛɨɜ, ɫɬɪɚɧɚ ɝɨɫɩɨɞ, ɩɪɟɞɚɧɧɵɣ ɧɚɪɨɞ”9 i hipnotyzujący, tajemniczy, bo odmienny od tego co rosyjskie,
Kaukaz. Szukał odpowiedzi na intrygujące go pytania i z coraz wiĊkszą uwagą
obserwował Īycie i tradycje mieszkaĔców gór, poznawał ich mentalnoĞü, historiĊ
i kulturĊ. I pisał kolejne utwory… Oprócz powstałych, w niezrealizowanych planach pozostała jeszcze powieĞü o krwawych działaniach generała Jermołowa na
Kaukazie, a takĪe cykl wierszy pod wspólna nazwą ȼɨɫɬɨɤ. Do tɟgo cyklu jeden
________________
7

Ɇ.ɘ. Ʌ ɟ ɪ ɦ ɨ ɧ ɬ ɨ ɜ, Ɋɨɞɢɧɚ, [w:] tegoĪ, ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ. ɉɨɷɦɵ. Ɇɚɫɤɚɪɚɞ…,
dz. cyt. s. 178.
8
ɘ.Ɇ. Ʌ ɨ ɬ ɦ ɚ ɧ, ɉɪɨɛɥɟɦɚ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ Ɂɚɩɚɞɚ..., dz. cyt. s. 20.
9
OkreĞlenia pochodzą z wiersza M. Lermontowa ɉɪɨɳɚɣ ɧɟɦɵɬɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ, zob. Ɇ.ɘ. Ʌ ɟ ɪ ɦ ɨ ɧ ɬ ɨ ɜ, ɋɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɩɨɷɦɵ, Ɇɨɫɤɜɚ 1974, s. 105.
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tekst juĪ powstał. Był to ɋɩɨɪ, utwór, którego pomysł zrodził siĊ po spotkaniu
poety z Jermołowem w Moskwie, zimą 1841 roku.
ɋɩɨɪ, alegoryczna ballada o nieuchronnym zaanektowaniu przez Rosjan Kaukazu, powstała w kwietniu 1841 roku. Wiersz wskazywał na historyczną koniecznoĞü, ale teĪ wyraĪał Īal i smutek z powodu nieuniknionego losu góry Kazbek,
bĊdącej do tej pory synonimem wolnoĞci, dumy i niezaleĪnoĞci. Spokojne, ciche
Īycie kaukaskiej ludnoĞci, od wieków Īyjącej w symbiozie z naturą, zostanie przerwane przez ludzi realizujących własny pomysł na zagospodarowanie Kaukazu:
ȼ ɝɥɭɛɢɧɟ ɬɜɨɢɯ ɭɳɟɥɢɣ
Ɂɚɝɪɟɦɢɬ ɬɨɩɨɪ
ɂ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɥɨɩɚɬɚ
ȼ ɤɚɦɟɧɧɭɸ ɝɪɭɞɶ
Ⱦɨɛɵɜɚɹ ɦɟɞɶ ɢ ɡɥɚɬɨ
ȼɪɟɠɟɬ ɫɬɪɚɲɧɵɣ ɩɭɬɶ [185].

Dumna góra Kazbek zrozumiała nieuchronnoĞü wydarzeĔ, gdy ujrzała setki
nadciągających Īołnierzy pod wodzą „siwego generała”. Zrozumiał jednak przede
wszystkim Lermontow, Īe na jego oczach toczy siĊ proces, którego wymiaru wczeĞniej nie dostrzegał, a którego skutków nie jest w stanie przewidzieü. Wschód ulegał
Północy. Pojawiła siĊ ĞwiadomoĞü, Īe coĞ siĊ zmienia w historii i kulturze Kaukazu
i to za sprawą imperium Mikołaja I. Lermontow w swoich myĞlach nie był odosobniony. W Rosji, w wielu Ğrodowiskach panowało przekonanie, Īe przyłączenie
Kaukazu nie moĪe mieü tylko terytorialnego, lecz równieĪ kulturowy wymiar i jest
„przykładem pozytywnej integracji pozwalającej osiągnąü wzajemne kulturalne
zbliĪenie ludzi”10. Co waĪne, równieĪ znaczna czĊĞü tamtejszej inteligencji, szczególnie gruziĔskiej, mówiła o pozytywnym wpływie rosyjskiej gospodarki i kultury
na Īycie narodów Kaukazu i widziała w Rosji silnego sojusznika w walce przeciw
wewnĊtrznym wrogom.
W czasie drugiego zesłania w 1841 roku przyszło Lermontowowi braü czynny
udział w wydarzeniach wojennych. Bitwa z CzeczeĔcami nad rzeczką Waleryk
11 czerwca 1840 roku, w której uczestniczył u boku generała Gałafiejewa, umocniła go w przekonaniu o bezsensie toczącej siĊ wojny. „Waleryk” w jĊzyku gruziĔskim oznacza „rzeczka Ğmierci”, i choü miejsce walki było przypadkowe, to Ğmierü
okazała siĊ główną bohaterką wydarzeĔ. Obie strony poniosły wielkie straty, na
oczach Lermontowa zginął jeden z jego najbliĪszych przyjaciół – dekabrysta Władimir Lichariew. On sam wyróĪnił siĊ walecznoĞcią i odwagą, przedstawiono go
nawet do odznaczenia (którego nie dostał), ale nie było w nim triumfu zwyciĊzcy.
„Jeszcze godzinĊ po bitwie pachniało krwią” – pisał w liĞcie do jednego z przyjaciół11. Wydarzenie opisał Lermontow w wierszu ə ɤ ɜɚɦ ɩɢɲɭ ɫɥɭɱɚɣɧɨ; ɩɪɚɜɨ,
znanym pod póĨniej dodanym tytułem ȼɚɥɟɪɢɤ.
________________
10

ȼ.Ⱥ. Ɂ ɚ ɯ ɚ ɪ ɨ ɜ, dz. cyt.
List do A. Łopuchina, [w:] Ɇ.ɘ. Ʌ ɟ ɪ ɦ ɨ ɧ ɬ ɨ ɜ, ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɜ 4-ɯ ɬɨɦɚɯ,
ɬ. 4, Ɇɨɫɤɜɚ–Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1962, s. 622–623.
11
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Utwór ten otwiera nowy rozdział w historii rosyjskiej liryki batalistycznej.
Wielkim nowatorskim dziełem było juĪ Ȼɨɪɨɞɢɧɨ z 1837 roku, w którym znane
wydarzenie historyczne przedstawione zostało z punktu widzenia zwykłego uczestnika, opis bitwy był konkretny i dokładny, a w jĊzyku narratora znalazło siĊ wiele
słów i zwrotów z jĊzyka potocznego. Jednak nie tylko wartoĞci poetyckie były w tym
wierszu waĪne. Sens utworu wiązał siĊ z negatywną oceną patriotyzmu i zaangaĪowania współczesnego Lermontowowi społeczeĔstwa i podziwem dla pokolenia
Rosjan z początku wieku. Wynik bitwy otrzymał romantyczne, metafizyczne uzasadnienie „Bóg tak chciał”. Ȼɨɪɨɞɢɧɨ było przede wszystkim utworem historycznym,
choü ujĊtym we współczesny, retrospektywny tok narracji.
ȼɚɥɟɪɢɤ natomiast to utwór na wskroĞ współczesny, przedstawione wydarzenia osobiĞcie przeĪyte, a stosunek emocji i obiektywnej relacji został w nim starannie wywaĪony. I w tym utworze bitwa przedstawiona z punktu widzenia Īołnierza,
jej uczestnika opisywana jest bez patosu, za to z wielkim szacunkiem dla Īołnierskiego trudu. Przede wszystkim uderza w niej realistyczna prostota i dokładnoĞü
oszczĊdnej w słowach opowieĞci, która skonfrontowana ze szczegółową relacją
w zachowanym Dzienniku działaĔ wojennych dowodzi dbałoĞci poety o szczegół
i dąĪenia do wiernego oddania okolicznoĞci, przebiegu i atmosfery wydarzeĔ. Koncepcja tego batalistycznego utworu jest zaskakująca. Utwór zaczyna siĊ i koĔczy
intymną rozmową z kobietą, którą podmiot liryczny kiedyĞ kochał i nadal czule
pamiĊta. Nie ma tu miejsca na wyrzuty, bunt, spór z Przeznaczeniem. Kobieta naleĪy do Ğwiata, który wydaje siĊ byü tak odległy, Īe aĪ nierzeczywisty. Tu i teraz
jest realne i okrutne. Słychaü rozmowy Īołnierzy i brzĊk broni, widaü prowadzone
do wodopoju konie i przegląd wojsk dokonywany przez generała. Zaraz potem
nastĊpuje opis starcia, w którym Ğmierü staje siĊ czymĞ naturalnym, nieuniknionym,
a Īycie ludzkie przestaje mieü jakąkolwiek wartoĞü. Jaki jest wiĊc sens wojny, czemu i komu ona słuĪy, pyta poeta, choü nie stara siĊ odpowiedzieü. Na to pytanie nie
ma odpowiedzi.
ə ɞɭɦɚɥ: ɠɚɥɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ.
ɑɟɝɨ ɨɧ ɯɨɱɟɬ!... ɧɟɛɨ ɹɫɧɨ,
ɉɨɞ ɧɟɛɨɦ ɦɟɫɬɚ ɦɧɨɝɨ ɜɫɟɦ,
ɇɨ ɛɟɫɩɪɟɫɬɚɧɧɨ ɢ ɧɚɩɪɚɫɧɨ
Ɉɞɢɧ ɜɪɚɠɞɭɟɬ ɨɧ – ɡɚɱɟɦ? [175].

Lermontow spogląda na teatr toczącej siĊ bitwy z szerszej, niĪ autopsja,
perspektywy. Czeczeniec z wiersza ȼɚɥɟɪɢɤ, „fałszywie siĊ uĞmiechając, tylko głową pokiwał”. Poeta jest przekonany, Īe historia kaukaskich zmagaĔ z Rosją zapisze
jeszcze niejedną kartĊ12. Utwór ma klamrową kompozycjĊ, a wiĊc koĔczy siĊ ponownym zwrotem do kochanej niegdyĞ kobiety. Jest jednak róĪnica w tonie i emocjach obu fragmentów. Podmiot liryczny jest teraz przekonany o nieprzystawalnoĞci
________________
12

ɋ. ɇ ɚ ɪ ɨ ɜ ɱ ɚ ɬ ɨ ɜ, Ʌɢɪɢɤɚ Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1964, s. 62.
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dwóch Ğwiatów, w których Īyją on i ona. „Rzeczka Ğmierci” zwiĊkszyła miĊdzy
nimi przepaĞü.
W 1841 roku ukazał siĊ, wydany przez Aleksandra Baszuckiego, pierwszy zeszyt z cyklu ɇɚɲɢ ɫɩɢɫɚɧɧɵɟ ɫ ɧɚɬɭɪɵ ɪɭɫɫɤɢɦɢ. Wydanie to rozpoczynało historiĊ rosyjskiego szkicu fizjologicznego, gatunku reprezentatywnego dla europejskiego wczesnego realizmu. Obok wielu szkiców opisujących rosyjskie „typy” znalazła siĊ w nim informacja o planowanych utworach do drugiego zbiorku. Zapowiedziano szkic Ʉɚɜɤɚɡɟɰ bez podania nazwiska autora. JednakĪe, jak ustalono, bez
wątpienia był nim Lermontow. Z powodu cenzury utwór w kolejnym zeszycie nie
ukazał siĊ, a opublikowano go po raz pierwszy dopiero w 1928 roku. Co zaniepokoiło cenzorów, Īe napisany zgodnie z konwencją gatunku, z załoĪenia apolityczny,
afabularny krótki szkic nie uzyskał zgody na publikacjĊ?
„Kaukazczyk”, zdaniem pisarza, to „stworzenie” na poły rosyjskie, na poły
azjatyckie, to rosyjski oficer oddelegowany na liniĊ frontu kaukaskiego i związany
w ten sposób z Kaukazem na długie lata. Lermontow dokonał analizy procesu,
w wyniku którego Rosjanin stawał siĊ „kaukazczykiem”. Socjologiczno-typologiczny portret tytułowego bohatera obejmuje trzy zasadnicze etapy jego Īycia: pełen
euforii i optymizmu okres początków kariery wojskowej, czas dojrzałoĞci i refleksji
oraz lata po skoĔczonej słuĪbie. Okazuje siĊ, Īe kaĪdy młody rosyjski oficer oddelegowywany na Kaukaz spoglądał na miejsce swojej słuĪby przez pryzmat puszkinowskiego JeĔca Kaukazu i jechał tam w nadziei na wielką romantyczną przygodĊ,
perspektywĊ bohaterskich czynów, awansów oficerskich i towarzyskich. Rozczarowanie pojawiało siĊ stopniowo, ale weryfikowało marzenia i złudzenia. Lermontow
obalał mit o ekscytującej misji i karierze rosyjskiego oficera w carskiej słuĪbie.
Wojenna rzeczywistoĞü niewiele miała wspólnego z romantycznym wyobraĪeniem,
ale najgorsze było pojawiające siĊ z czasem przekonanie o niedocenianiu staraĔ
zwykłego Īołnierza i poczucie bezsensu wojny. Stąd brało siĊ rozĪalenie i zgorzknienie „kaukazczyków”, na pozór tylko toĪsame z rozczarowaniami bohaterów bajronicznych.
Rosyjski oficer tĊsknił za domem i bliskimi. Kaukaz uczył go skromnoĞci i pokory, ale jeĞli udało mu siĊ wróciü do Rosji, odgrywał tam sam sobie narzuconą rolĊ: udając zadowolonego, podtrzymywał mit o bohaterskiej, romantycznej słuĪbie
na kaukaskim froncie. O ile wrócił. WiĊkszoĞü nie wracała, cyt.: „ɇɨ ɭɜɵ, ɛɨɥɶɲɟɸ ɱɚɫɬɶɸ ɨɧ ɫɥɚɝɚɟɬ ɫɜɨɢ ɤɨɫɬɨɱɤɢ ɜ ɡɟɦɥɟ ɛɚɫɭɪɦɚɧɫɤɨɣ”13. Stwierdzenie
nader prawdziwe, ale z pewnoĞcią niemiłe uszom cenzorów, którzy bacznie czuwali, by wizerunek rosyjskiego oficera pełniącego zaszczytną, misyjną słuĪbĊ na Kaukazie tchnął optymizmem i Ğwiecił przykładem. Tymczasem Lermontow okazał siĊ
znakomitym obserwatorem. Nie wprowadzał w błąd czytelnika ironiczny ton i styl
narracji. To nie „kaukazczyk” był przedmiotem ironii, ale rosyjska rzeczywistoĞü,
________________
13

Ɇ.ɘ. Ʌ ɟ ɪ ɦ ɨ ɧ ɬ ɨ ɜ, Ʉɚɜɤɚɡɟɰ, http://lermontov.niv.ru/lermontov/text/kavkazec.htm
(15.12.2011).
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polityka, która tysiące rosyjskich oficerów i Īołnierzy wyznaczyła do realizacji
prestiĪowego dla cara zadania – zdobycia Kaukazu.
Prototypem „kaukazczyka” był prawdopodobnie Szan-Girej, krewny poety,
uczestnik wyprawy generała Jermołowa, doskonale znający rzemiosło wojenne
i obyczaje narodów kaukaskich. Ale bohater szkicu ma równieĪ swój literacki pierwowzór. Maksym Maksymicz z Bohatera naszych czasów, prosty, skromny oficer,
w powieĞci zaledwie naszkicowany, bez poetyckiego, romantycznego patosu, niejako zapowiedział Kaukazczyka. W 1841 roku, gdy powstawał ów utwór, Lermontow
rozstał siĊ juĪ z romantycznym „zbĊdnym człowiekiem”, wyraĨnie zmierzając ku
realizmowi i nowemu odheroizowanemu bohaterowi. Był na początku drogi do budowania realistycznego wizerunku Rosjanina na Kaukazie, ale to właĞnie jemu naleĪy siĊ pierwszeĔstwo w tym wzglĊdzie.
Tymczasem w ĞwiadomoĞci czytelników i krytyków taką rolĊ przypisuje siĊ
Lwu Tołstojowi. Z cała pewnoĞcią Tołstoj szkicu Lermontowa nie miał okazji poznaü.
Gdyby go znał, zapewne inaczej odniósłby siĊ do poety w napisanym w 1856 roku
szkicu ɇɚɛɟɝ. Powołał w nim do Īycia dwóch oficerów słuĪących w rosyjskim wojsku na Kaukazie. Jeden z nich, Rozenkranc, to parodia na bohaterów bajronicznych. Tołstoj, wyraĨnie pogardliwie, wskazuje na pokrewieĔstwo Rozenkranca
z bohaterami Lermontowa, cyt.:
ɗɬɨ ɛɵɥ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɲɢɯ ɦɨɥɨɞɵɯ ɨɮɢɰɟɪɨɜ, ɭɞɚɥɶɰɨɜ-ɞɠɢɝɢɬɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɩɨ
Ɇɚɪɥɢɧɫɤɨɦɭ ɢ Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɭ. ɗɬɢ ɥɸɞɢ ɫɦɨɬɪɹɬ ɧɚ Ʉɚɜɤɚɡ ɧɟ ɢɧɚɱɟ, ɤɚɤ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɝɟɪɨɟɜ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, Ɇɭɥɥɚ-ɇɭɪɨɜ ɢ ɬ.ɩ., ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɬɫɹ ɧɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɷɬɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ14.

Drugi z bohaterów opowiadania Tołstoja – Chłopow, oficer skromny, zwyczajny,
odheroizowany, dla którego wojna pozbawiona była romantycznego czaru i patosu,
to tylko nastĊpna postaü w szeregu po Maksymie Maksymiczu i kaukazczyku. NajwyraĨniej Tołstoj podszedł do twórczoĞci Lermontowa wybiórczo i zgodnie z panującym stereotypem w postrzeganiu dokonaĔ poprzednika. On swój „materiał kaukaski” kształtował zgodnie z duchem czasu oraz kierunkiem ówczesnej ĞwiadomoĞci i praktyki poetyckiej. Literatura rosyjska przeszła juĪ przez doĞwiadczenia
wczesnego realizmu spod znaku szkoły naturalnej, a wiec znana jej była prostota
i „obiektywnoĞü” maniery narracyjnej, opisowoĞü i „publicystycznoĞü” stylu.
Na jeszcze jeden aspekt omawianego szkicu Lermontowa naleĪy zwróciü uwagĊ. OtóĪ „kaukazczyk” po kilku latach spĊdzonych wĞród „dzikich plemion”, zauroczony ich stylem Īycia i mentalnoĞcią, dąĪył do integracji z nimi. ZaprzyjaĨniał
siĊ z Czeczenami, Czerkiesami, OsetyĔczykami, Kabardyjczykami, przejmował ich
tradycje, poznawał historiĊ i obyczaje, zachwycał siĊ prostotą Īycia, próbował siĊ
do nich upodobniü, w tym równieĪ strojem (słynna kaukaska burka stała siĊ symbolem przynaleĪnoĞci Rosjanina do Kaukazu) i znajdował w tym przyjemnoĞü,
________________
14

Ʌ.ɇ. Ɍ ɨ ɥ ɫ ɬ ɨ ɣ, ɇɚɛɟɝ. Ɋɚɫɫɤɚɡ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ, http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/
text_0170.shtml (15.12.2011).
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głĊbszy sens i przekonanie o zbawiennym wpływie „dzikusów” na psychikĊ człowieka zmĊczonego cywilizacją. A jednak młodych adeptów sztuki wojennej na Kaukazie lojalnie uprzedzał: „ɏɨɪɨɲɢɣ ɧɚɪɨɞ, ɬɨɥɶɤɨ ɭɠ ɬɚɤɢɟ ɚɡɢɚɬɵ! ɑɟɱɟɧɰɵ,
ɩɪɚɜɞɚ, ɞɪɹɧɶ, ɡɚɬɨ ɭɠ ɤɚɛɚɪɞɢɧɰɵ, ɩɪɨɫɬɨ ɦɨɥɨɞɰɵ...”15. To brak konsekwencji w ocenie czy Ğwiadome podkreĞlanie wyĪszoĞci Europejczyka nad Azjatą? Po
czĊĞci i jedno i drugie.
Fascynacja Īyciem i kulturą podbijanych narodów była zjawiskiem czĊsto spotykanym. Na ten fenomen kulturowy niepoddający siĊ łatwym wyjaĞnieniom zwraca uwagĊ wielu badaczy, m.in. Łucja Kusiak-Skotnicka, która zauwaĪa, Īe „wĞród
kadry oficerskiej armii rosyjskiej byli ludzie autentycznie zafascynowani podbijanym krajem, gotowi go poznawaü, zrozumieü i zaakceptowaü w całej odmiennoĞci”16. WiĊkszoĞü z nich nie wątpiła w słusznoĞü sprawy, dla której poĞwiĊcała Īycie, ale jednoczeĞnie odczuwała bliskoĞü z przeciwnikiem i identyfikacjĊ z podbijanym krajem. Ponadto nastĊpowała u nich swoista dezorientacja, co jest „swoje”,
a co „obce”. Stosunek Rosjan do tego problemu nie był jednakowy. Zwolennicy imperialistycznej polityki (ale takĪe wielu demokratów) podbity kraj zaczynali traktowaü jako „swój” i narzucaü mu własną kulturĊ, cywilizowaü, upodobniaü do
swoich standardów i oczekiwaĔ. Dla nich „obce” stało siĊ „swoje” – z tej pozycji
oceniali i dlatego pogardliwie odnosili siĊ do tubylczych narodów. Zacharow zwraca uwagĊ na fenomen opozycji „swoje” – „cudze” i fundamentalne znaczenie uĞwiadomienia sobie tych kategorii w okreĞlaniu specyfiki dowolnej kultury w dowolnej
epoce. Zdaniem badacza tylko w kontaktach z cudzą kulturą nastĊpuje ĞwiadomoĞü
specyfiki własnej kultury17.
Typowy „kaukazczyk” ciągle jeszcze wydaje siĊ mieü ambiwalentny stosunek
do rdzennych mieszkaĔców Kaukazu. UĪyte przez rosyjskiego oficera pogardliwe
okreĞlenie „ɬɚɤɢɟ ɚɡɢɚɬɵ” zyskuje zrozumiałą motywacjĊ. JeĞli natomiast słowa te
miałyby wyraĪaü równieĪ stanowisko Lermontowa w tej sprawie, to sugerowałyby
i w tym okresie Īycia poety bliskoĞü jego poglądów z poglądami zesłanych na Kaukaz dekabrystów, z którymi siĊ spotykał, przyjaĨnił, wymieniał poglądy, a którzy
najczĊĞciej przy swoich wolnoĞciowych zamiłowaniach byli przekonani o koniecznoĞci „europeizacji” Kaukazu dla dobra ich mieszkaĔców i chwały paĔstwa rosyjskiego. Zachowane Ĩródła podają w wątpliwoĞü taką interpretacjĊ. Dekabrysta Michaił Nazimow pozostawił wspomnienie:
Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ... ɨɯɨɬɧɨ ɢ ɦɧɨɝɨ ɝɨɜɨɪɢɥ ɫ ɧɚɦɢ ɨ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɥɢɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. ɋɨɡɧɚɸɫɶ, ɦɵ ɩɥɨɯɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɩɨɧɢɦɚɥɢ. […] ɧɚɫ ɩɨɪɚ________________

15
Ɇ.ɘ. Ʌ ɟ ɪ ɦ ɨ ɧ ɬ ɨ ɜ, Ʉɚɜɤɚɡɟɰ, dz. cyt., http://lermontov.niv.ru/lermontov/text/
kavkazec.htm (15.12.2011).
16
Ł. K u s i a k - S k o t n i c k a, Kaukaz, cudza przestrzeĔ jako własna w ĞwiadomoĞci
Rosjan pierwszej połowy XIX wieku, [w:] Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach
i kulturach słowiaĔskich, pod red. Cz. Andruszki, B. ZieliĔskiego, PoznaĔ 2005, s. 21–22.
17
ȼ.Ⱥ. Ɂ ɚ ɯ ɚ ɪ ɨ ɜ, dz. cyt.
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ɠɚɥɚ ɤɚɤɚɹ-ɬɨ ɫɥɨɜɧɨ ɫɛɢɜɱɢɜɨɫɬɶ, ɧɟɹɫɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ. Ɉɧ ɹɜɥɹɥɫɹ ɩɨɞɱɚɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ
ɪɟɚɥɢɫɬɨɦ, ɩɪɢɥɟɩɥɟɧɧɵɦ ɤ ɡɟɦɥɟ, ɛɟɡ ɩɨɥɟɬɚ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɩɨɷɡɢɢ ɨɧ ɪɟɹɥ ɜɵɫɨɤɨ ɧɚ ɦɨɝɭɱɢɯ ɫɜɨɢɯ ɤɪɵɥɚɯ18.

Zdaniem polskiego pisarza i publicysty Marka Nowakowskiego,
Lermontow ani przez moment nie wątpił w wyĪszoĞü Rosjan nad prymitywnymi góralami
i wcale nie uwaĪał, Īe to przecieĪ podbój wolnych narodów, kolonialna ekspansja imperium. Opór
górali traktował w kategoriach krnąbrnej i ciemnej złej woli dzikusów wobec dobroczyĔców19.

Przypomnijmy, Īe Lermontow juĪ wczeĞniej, w Bohaterze naszych czasów, kazał
Maksymowi Maksymowiczowi wygłaszaü szereg spostrzeĪeĔ na temat ludzi i stosunków panujących na zdobywanym przez Rosjan terytorium. Oceniając tubylców,
z jednej strony obdarzał ich niewybrednymi epitetami, a z drugiej podziwiał ich za
odwagĊ i umiłowanie wolnoĞci. Czeczenów cenił za walecznoĞü, wielkodusznoĞü,
goĞcinnoĞü, lecz równoczeĞnie przypisywał im zdradliwą zmiennoĞü, wybuchowoĞü
i niezrozumiałą nienawiĞü wobec Rosjan. „Straszne szelmy ci Azjaci! ...Straszne
oszusty! ...Strasznie głupi! …rozbójnicy …diabły kosmate” – to tylko kilka okreĞleĔ,
jakimi obdarza szczególnie krytykowanych OsetyĔców, poczciwy skądinąd, Maksym Maksymicz. Dla Nowakowskiego z prezentowanego opisu wynika oczywista
konkluzja:
Wynarodowieni, rozpici, pozbawieni toĪsamoĞci. Skutki rusyfikacji… Lermontow nie dostrzega problemu i dziwi siĊ, Īe okrzyk „Urus jaman!” (Rusek zły!) jest w górach powszechnie
uĪywany nawet przez zrusyfikowanych OsetyĔców20.

Wydaje siĊ, Īe przywołane słowa są w pełni zasadne przy ocenie poglądów pisarza
sprzed 1840 roku, a wiĊc z czasów pisania Bohatera naszych czasów, a niekoniecznie dla pisarza tworzącego Kaukazczyka. Kontrowersyjne słowa bohatera szkicu
są wiĊc raczej dowodem realizmu i wiarygodnoĞci budowanego obrazu postaci.
W 1840 roku ambiwalentny stosunek do „azjatów” mógł mieü typowy rosyjski oficer
„kaukazczyk”, a nie Lermontow.
Lermontow przeszedł drogĊ od romantycznego, w duchu Byrona i Puszkina,
postrzegania Kaukazu do własnych psychologicznych i filozoficznych realizacji. Literackie obrazy, które tworzył przez całe swoje artystyczne Īycie, to spójny i piĊkny
wyraz bardzo osobistego i emocjonalnego, ale teĪ w ostatnim roku twórczoĞci
obiektywnego stosunku do krainy, którą pokochał i która zaistniała w jego Īyciu
w sposób szczególny.
________________
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Ɇ.Ⱥ. ɇ ɚ ɡ ɢ ɦ ɨ ɜ, Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɫɤɢɣ Ʉɚɜɤɚɡ, [w:] ɉɨ ɥɟɪɦɨɧɬɨɜɫɤɢɦ ɦɟɫɬɚɦ: Ɇɨɫɤɜɚ
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