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MEMUARY ANNY JEWDOKIMOWNY ŁABZINY – PRZYCZYNEK
DO POZNANIA OBYCZAJAWOĝCI KOBIETY ROSYJSKIEJ
KOēCA XVIII WIEKU
ANNA EVDOKIMOVNA LABZINA’S MEMOIRS – A CONTRIBUTION
TO RECOGNIZING RUSSIAN WOMEN’S CUSTOMS
IN THE 18th CENTURY

GRAĩYNA WALISZEWSKA

ABSTRACT. Anna Labzina, born in the eighteenth century in a gentry family, left extraordinary
memoirs. Her diaries are not a testimony of time but rather reflect her very own experiences and
emotions connected with her unsuccessful marriage, a decision which was made when she was
thirteen years old. Her notes confirm the eighteenth-century principle of absolute dependence
on one’s husband. Labzina accepts and suffers dependence meekly, but from her words the picture
of a “pained soul” emanates – the only thing she can rebel against is her fate.
GraĪyna Waliszewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PoznaĔ – Polska.

Memuary, wspomnienia, korespondencja – to literatura prywatna, autobiograficzna. Jak pisze Jurij Łotman, powstaje ona w Ğcisłych związkach z ideami epoki,
wpisuje siĊ w jej kulturĊ i historiĊ, a w rezultacie „epoka i Īycie konkretnego człowieka, odbite w jego autoprezentacji, oĞwietlają siĊ wzajemnie. Biografia zyskuje
dziĊki temu inny ciĊĪar gatunkowy”1.
Memuary są zawsze unikalne, szczególnie te z minionych wieków. Unikalne są
takĪe Wspomnienia Anny Łabziny, które po raz pierwszy opublikowane zostały
w 1903 roku przez Borysa Modzelewskiego2.
Wspomnienia są rozwiniĊtą autobiografią, w której autorka opowiada o swoim
Īyciu, tworząc własny portret oceniany przez nią z perspektywy czasu3. Taki rodzaj,
jakim są memuary Anny Łabziny, róĪni siĊ od podobnych gatunkowo kobiecych

________________
1

J. Ł o t m a n, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, GdaĔsk
1999, s. 455.
2
Ɇ.Ȼ. Ʌ ɚ ɪ ɢ ɨ ɧ ɨ ɜ ɚ, ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɜɨɪɹɧɫɤɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XVIII
ɜɟɤɚ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣ Ⱥ.ȿ. Ʌɚɛɡɢɧɨɣ), http://www.uran.ru/reports/usspe_c_2003/
thesesofreports/t44.htm (5.01.2012).
3
ȼ.Ɇ. Ȼ ɨ ɤ ɨ ɜ ɚ, Ɍɪɢ ɠɟɧɳɢɧɵ, [w:] Ɋɨɫɫɢɹ ɜ ɦɟɦɭɚɪɚɯ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɠɢɡɧɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ, Ɇɨɫɤɜɚ 1996, s. 7.
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memuarów XVIII wieku tym, Īe pisany jest na podobieĔstwo „ɢɫɩɨɜɟɞɢ ɫɜɹɬɨɣ
ɞɭɲɢ ɜ ɩɨɭɱɟɧɢɟ ɞɭɲɚɦ, ɜɡɩɟɤɭɸɳɢɦ ɫɩɚɫɟɧɢɟ”4.
PamiĊtniki Łabziny zajmują w rosyjskiej memuarystyce miejsce wyjątkowe.
Najprawdopodobniej bowiem są one jedynym takim tekstem z drugiej połowy
XVIII wieku napisanym przez kobietĊ, która nie była arystokratką, a pochodziła ze
Ğrodowiska drobnej szlachty. Ciekawe jest w nich równieĪ to, iĪ w przeciwieĔstwie
do wiĊkszoĞci kobiecych memuarów swoich czasów skupia siĊ ona nie tylko na
opisach wydarzeĔ, ale takĪe próbuje przedstawiü Ğwiat swych przeĪyü wewnĊtrznych („ɦɢɪ ɞɭɲɢ”)5. Stąd pewna tematyka i wątki z tym związane przewijają siĊ
przez całoĞü wspomnieĔ po to, by zwróciü uwagĊ na stałoĞü i niezmiennoĞü wyznawanych przez nią zasad, dotyczących moralnej prawoĞci i czystoĞci, wpojonych
jej w dzieciĔstwie przez matkĊ i nianiĊ.
Jak wynika z danych biograficznych zawartych w opracowaniu Wiery Bokowej, Anna Jewdokimowna Łabzina (primo voto Karamyszewa) urodziła siĊ 28 listopada 1758 roku. DzieciĔstwo spĊdziła w niewielkim rodzinnym majątku pomiĊdzy
Jekaterynburgiem a CzelabiĔskiem. W wieku trzynastu lat została wydana za mąĪ
za starszego od niej o lat czternaĞcie Aleksandra Matwiejewicza Karamyszewa6.
W niedokoĔczonych przez nią memuarach znajdują siĊ wspomnienia z krótkiego
okresu dzieciĔstwa i lat nieszczĊĞliwego, pierwszego małĪeĔstwa z Karamyszewem.
Forma wybrana przez autorkĊ dla opisania swego Īycia, w którym zmaga siĊ
z grzesznymi pokusami, przezwyciĊĪa je dąĪąc do ĞwiĊtoĞci, przypomina miejscami
literaturĊ hagiograficzną7. Jest ona szczególnie wyraĨna w opisach matki, którą
córka traktuje jak ĞwiĊtą i bierze z niej przykład. WyraĨnie natomiast odgranicza
ona swoje Īycie od Īycia mĊĪa. Łotman stwierdza, Īe
[…] jest to Ğwiat poboĪnoĞci, na który składają siĊ jej gabinet i sypialnia. Z tego Ğwiata
prowadzi tylko dwoje drzwi: jedne wychodzą na DrogĊ Zbawienia, po której prowadzi ją Nauczyciel, drugie – na drogĊ grzechu. Ten przestrzenny model dla samej pamiĊtnikarki w pełnym znaczeniu tego słowa utoĪsamia siĊ z realnoĞcią Īyciową8.

Czytając pamiĊtniki odnosi siĊ wraĪenie, Īe Łabzina inscenizuje swoje Īycie,
dobierając do tego odpowiadających jej zamysłowi aktorów. Przedstawia wiĊc siebie jako osobĊ głĊboko nieszczĊĞliwą, czĊsto płaczącą nad swoim losem, któremu
z pokorą siĊ poddaje. Sądzimy, Īe wspomniane juĪ podobieĔstwo gatunkowe do Īywotów ĞwiĊtych daje jej prawo, by ukazaü siebie właĞnie jako ĞwiĊtą, a jednoczeĞnie
móc osądzaü innych.
________________
4

ɘ.Ɇ. Ʌ ɨ ɬ ɦ ɚ ɧ, Ȼɟɫɟɞɵ ɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ. Ȼɵɬ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ (XVIII – ɧɚɱɚɥɚ XIX ɜɟɤɚ), ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 1994, s. 304.
5
ȼ.Ɇ. Ȼ ɨ ɤ ɨ ɜ ɚ, dz. cyt., s. 5.
6
TamĪe, s. 6–7.
7
J. Ł o t m a n, dz. cyt., s. 354.
8
TamĪe, s. 346.
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Z lektury memuarów wynika wyraĨny i jednoznaczny cel jej zapisu jako
dokumentu duszy i cierpienia. Nie przesłania on jednak zawartych w nich cennych,
realnych faktów. Realia te, które kształtowały osobowoĞü młodej dziewczyny dotyczą na przykład kształcenia dzieci w rodzinie prowincjonalnej, niezamoĪnej szlachty, do której naleĪała Anna Jewdokimowna. Wspomina ona surowoĞü matczynego
wychowania, mającego przygotowaü ją do przyszłego, trudnego Īycia. Zapytana
o przyczynĊ takiego postĊpowania matka odpowiadała:
ə ɧɟ ɡɧɚɸ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɨɧɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɛɭɞɟɬ; ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɢ ɜ ɛɟɞɧɨɦ, ɢɥɢ ɜɵɣɞɟɬ ɡɚɦɭɠ
ɡɚ ɬɚɤɨɝɨ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɟɡɞɢɬɶ: ɬɨ ɧɟ ɧɚɫɤɭɱɢɬ ɦɭɠɭ ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ
ɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɢɯɨɬɶ, ɚ ɜɫɟɦ ɛɭɞɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɚ ɢ ɜɫɺ ɜɵɬɟɪɩɢɬ: ɢ ɯɨɥɨɞ, ɢ ɝɪɹɡɶ, ɢ ɩɪɨɫɬɭɞɵ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɡɧɚɬɶ. Ⱥ ɟɠɟɥɢ ɛɭɞɟɬ ɛɨɝɚɬɚ, ɬɨ ɥɟɝɤɨ ɩɪɢɜɵɤɧɟɬ ɤ ɯɨɪɨɲɟɦɭ9.

OdstĊpstwem od tradycyjnego wychowania dziewczynek były opisane przez
autorkĊ hartujące ją üwiczenia fizyczne, spacery w chłodne dni i codzienne kąpiele
w jeziorze. Sugeruje to wpływ cieszącej siĊ w Rosji w XVIII wieku koncepcji Jean-Jacques Rousseau o modnym wówczas „naturalnym wychowaniu”, która dotarła
nawet na prowincjĊ.
Łabzina podkreĞla teĪ, jak duĪą wagĊ przywiązywano w domu do codziennych
praktyk religijnych, do przestrzegania wyznaczonych przez religiĊ zasad moralnych, do czĊstej modlitwy:
ȿɠɟɥɢ ɬɵ ɛɭɞɟɲɶ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɟɥɚɬɶ ɞɨɛɪɨ ɞɥɹ ɛɟɞɧɵɯ ɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ, ɬɨ ɬɵ ɢɫɩɨɥɧɢɲɶ ɡɚɤɨɧ ɏɪɢɫɬɨɜ, ɚ ɦɢɪ ɜ ɫɟɪɞɰɟ ɬɜɨɺɦ ɨɛɢɬɚɬɶ ɛɭɞɟɬ, ɢ Ȼɨɠɢɟ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɟ ɫɨɣɞɺɬ ɧɚ
ɝɥɚɜɭ ɬɜɨɸ, ɢ ɭɦɧɨɠɢɬɫɹ ɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɬɜɨɺ, ɢ ɬɵ ɛɭɞɟɲɶ ɫɱɚɫɬɥɢɜɚ. Ⱥ ɟɠɟɥɢ ɬɵ ɛɭɞɟɲɶ
ɜ ɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɢ ɧɟɱɟɝɨ ɬɟɛɟ ɞɚɬɶ ɛɭɞɟɬ, ɬɨ ɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɣ ɫ ɥɸɛɨɜɶɸ, ɱɬɨɛ ɢ ɨɬɤɚɡ ɬɜɨɣ ɧɟ
ɨɝɨɪɱɢɥ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɝɨ; ɢ ɡɚ ɨɬɤɚɡ ɛɭɞɭɬ ɬɟɛɹ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹɬɶ; ɧɨ ɜ ɛɟɞɧɨɫɬɢ ɬɜɨɟɣ ɬɵ ɦɨɠɟɲɶ
ɞɟɥɚɬɶ ɞɨɛɪɨ – ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɛɨɥɶɧɵɯ, ɭɬɟɲɚɬɶ ɫɬɪɚɠɞɭɳɢɯ ɢ ɨɝɨɪɱɺɧɧɵɯ; ɢ ɩɨɦɧɢ ɜɫɟɝɞɚ,
ɱɬɨ ɨɧɢ ɟɫɬɶ ɛɥɢɠɧɢɟ ɬɜɨɢ ɢ ɛɪɚɬɶɹ ɢ ɬɵ ɡɚ ɧɢɯ ɛɭɞɟɲɶ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɚ ɨɬ ɐɚɪɹ ɇɟɛɟɫɧɨɝɨ
(s. 18–19).

Sposób, w jaki informuje nas autorka o wyborze dla niej, wówczas trzynastoletniej dziewczynki, mĊĪa, Ğwiadczy jednoznacznie, Īe nie zamierza siĊ ona przeciwstawiaü decyzji rodziców. Wychowana w posłuszeĔstwie i pokorze bez protestów poddaje siĊ woli matki, która na nową drogĊ Īycia daje jej taką radĊ:
Ɍɟɩɟɪɶ, ɦɨɣ ɞɪɭɝ, ɬɨɬ ɞɟɧɶ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɵ ɧɚɱɧɺɲɶ ɧɨɜɭɸ ɫɨɜɫɟɦ ɢ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɭɸ ɠɢɡɧɶ. ɂ ɬɵ ɭɠ ɧɟ ɨɬ ɦɟɧɹ ɛɭɞɟɲɶ ɡɚɜɢɫɟɬɶ, ɚ ɨɬ ɦɭɠɚ ɢ ɫɜɟɤɪɨɜɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɬɵ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɵɦ ɩɨɜɢɧɨɜɟɧɢɟɦ ɢ ɢɫɬɢɧɨɸ ɥɸɛɨɜɶɸ. ɍɠ ɬɵ ɧɟ ɨɬ ɦɟɧɹ ɛɭɞɟɲɶ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɹ, ɚ ɨɬ ɧɢɯ. [...] Ʌɸɛɢ ɦɭɠɚ ɫɜɨɟɝɨ ɱɢɫɬɨɣ ɢ ɝɨɪɹɱɟɣ ɥɸɛɨɜɶɸ, ɩɨɜɢɧɭɣɫɹ ɟɦɭ ɜɨ ɜɫɟɦ: ɬɵ ɧɟ ɟɦɭ ɛɭɞɟɲɶ ɩɨɜɢɧɨɜɚɬɶɫɹ, ɚ Ȼɨɝɭ – ɨɧ ɬɟɛɟ ɨɬ ɇɟɝɨ ɞɚɧ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɝɨɫɩɨɞɢɧɨɦ ɧɚɞ ɬɨɛɨɸ. ȿɠɟɥɢ ɛɵ ɨɧ ɢ ɞɭɪɟɧ ɛɵɥ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɛɹ, ɬɨ ɬɵ ɜɫɺ ɫɧɨɫɢ ɬɟɪɩɟ________________
9

Ⱥ.ȿ. Ʌ ɚ ɛ ɡ ɢ ɧ ɚ, ȼɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, [w:] Ɋɨɫɫɢɹ ɜ ɦɟɦɭɚɪɚɯ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɠɢɡɧɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɣ ɠɟɧɳɢɧɵ, Ɇɨɫɤɜɚ 1996, s. 17. Wszystkie pozostałe cytaty pochodzą z tej ksiąĪki.
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ɥɢɜɨ ɢ ɭɝɨɠɞɚɣ ɟɦɭ, ɢ ɧɟ ɠɚɥɭɣɫɹ ɧɢɤɨɦɭ: ɥɸɞɢ ɬɟɛɟ ɧɟ ɩɨɦɨɝɭɬ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɬɵ ɨɬɤɪɨɟɲɶ ɟɝɨ
ɩɨɪɨɤɢ ɢ ɱɟɪɟɡ ɷɬɨ ɟɝɨ ɢ ɫɟɛɹ ɜ ɫɬɵɞ ɩɪɢɜɟɞɺɲɶ (s. 28).

Opisywane przez AnnĊ i akceptowane uzaleĪnienie Īony od mĊĪa jest smutną
kontynuacją staroruskiej, patriarchalnej tradycji Domostroja – obowiązku bezwzglĊdnego posłuszeĔstwa wobec mĊĪczyzny i jego rodziny.
Łabzina w ciemnych tonach wspomina rozmowy, jakie prowadził z nią po Ğlubie Karamyszew. Ostrym i nieznoszącym sprzeciwu tonem przypominał on trzynastoletniej Īonie o swoich wobec niej prawach, czym doprowadzał ją do łez i rozpaczy:
Ɍɟɩɟɪɶ ɬɜɨɹ ɥɸɛɨɜɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɫɹ ɤɨ ɦɧɟ, ɢ ɧɢ ɨ ɱɺɦ ɬɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɨɥɶɲɟ ɞɭɦɚɬɶ
ɤɚɤ ɨɛ ɭɝɨɠɞɟɧɢɢ ɦɧɟ; ɬɵ ɬɟɩɟɪɶ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɠɢɜɺɲɶ, ɚ ɧɟ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ. [...] ȿɫɥɢ ɬɵ ɟɳɺ ɧɟ
ɡɧɚɟɲɶ ɬɟɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɵ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɤ ɦɭɠɭ, ɬɨ ɹ ɬɟɛɹ ɧɚɭɱɭ!
ɂ ɫɤɚɡɚɥ ɬɚɤɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ, ɱɬɨ ɭ ɦɟɧɹ ɫɟɪɞɰɟ ɡɚɦɟɪɥɨ ɨɬ ɫɬɪɚɯɚ. ə ɡɚɦɨɥɱɚɥɚ, ɧɨ ɫɥɺɡ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟ ɦɨɝɥɚ (s. 29).

Nie wiemy, co tak naprawdĊ działo siĊ w duszy młodej dziewczyny, kiedy mąĪ
wprowadzał ją do małĪeĔskiej sypialni, czyniąc ją Ğwiadkiem scen miłosnych z leĪącą w małĪeĔskim łoĪu krewną. Po latach Łabzina napisze:
ɉɨɲɥɚ ɹ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɩɨɤɨɟɧ ɥɢ ɦɨɣ ɦɭɠ, ɢ ɧɚɲɥɚ ɟɝɨ ɩɨɤɨɣɧɨ ɫɩɹɳɟɝɨ ɧɚ ɨɞɧɨɣ
ɤɪɨɜɚɬɢ ɫ ɩɥɟɦɹɧɧɢɰɟɣ, ɨɛɧɹɜɲɢɫɶ (s. 31).

W memuarach Anny Jewdokimowny przeplatają siĊ obrazki z codziennego
Īycia. OĪywają w nich kolory i ludzie z nieistniejącego juĪ Ğwiata. Ale i postacie
i zdarzenia są dla niej tylko tłem do rozmyĞlaĔ nad sobą i swoim losem.
W dalszej czĊĞci wspomnieĔ informacje o mĊĪu autorki są wciąĪ zdecydowanie negatywne i krytyczne. Łabzina rysuje obraz despotycznego, surowego i egoistycznego współmałĪonka, nietolerancyjnego wobec jej praktyk religijnych i oddającego siĊ cielesnym uciechom. Z tekstu wynika wiĊc, Īe nadal Īyli oni kaĪdy
swoim Īyciem, w dwóch róĪnych Ğwiatach. Pokorna, cnotliwa i religijna kobieta
trwała w tym małĪeĔstwie niechĊtna i wroga wobec wykształconego na Zachodzie
Karamyszewa. ObojĊtna na to, gdzie był i czym siĊ zajmował, nie mogła i nie chciała
go polubiü. J. Łotman nazywa to „wzajemną Ğlepotą przeciwstawnych kultur”10.
Zmiany, jakie zachodzą w Īyciu Łabziny po przyjeĨdzie małĪonków do Petersburga, powodują równieĪ zmianĊ nastroju w jej memuarach. PiĊtnastoletnia juĪ
wówczas Anna zostaje oddana przez mĊĪa na wychowanie do domu Michaiła Matwiejewicza Chieraskowa. I jak sama pisze – miało to byü wychowanie Ğwieckie,
i w takim duchu próbowano kształtowaü młodą kobietĊ.
Przyjazd do stolicy i pobyt w nowym otoczeniu rozjaĞnił jej codziennoĞü i nastawił pozytywnie do Īycia. Egzaltacja, krytyka, pesymizm i ciągłe odwoływanie
siĊ do boskich przykazaĔ ustĊpują miejsca w jej pamiĊtnikach nastrojowi radoĞci
i szczĊĞcia. Anna pisze o tym w taki właĞnie sposób:
________________
10

J. Ł o t m a n, dz. cyt., s. 358.

Memuary Anny Jewdokimowny Łabziny – przyczynek do poznania obyczajowoĞci…

359

ɂ ɬɚɤ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɫɨɜɫɟɦ ɧɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ, ɢ ɦɨɢ ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɢ, ɭɜɢɞɹ ɦɨɸ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ, ɜɡɹɥɢ ɦɟɧɹ ɤɚɤ ɞɨɱɶ, ɢ ɧɚɱɚɥɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ. ɇɚɱɚɥɢɫɶ ɦɨɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɢ ɦɧɟ ɫɨɜɟɬɨɜɚɥɢ, ɱɬɨɛ ɜɫɺ ɦɨɺ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɨ ɜ ɡɚɧɹɬɢɢ, ɞɚ ɢ ɧɚɡɧɚɱɢɥɢ ɦɧɟ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɬɚɜɚɬɶ ɢ ɤɨɝɞɚ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ. [...] Ⱦɚɠɟ ɹ ɨɬɭɱɟɧɚ ɛɵɥɚ ɢ Ȼɨɝɭ ɦɨɥɢɬɶɫɹ, – ɫɱɢɬɵɜɚɥɢ ɷɬɨ ɧɟɧɭɠɧɵɦ; ɜ ɰɟɪɤɨɜɶ ɦɚɥɨ ɯɨɞɢɥɚ; ɞɚɧɧɵɟ ɦɧɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɚɬɟɪɢ ɦɨɟɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɫɬɚɥɚ ɡɚɛɵɜɚɬɶ;
ɨ ɛɟɞɧɵɯ ɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɧɢ ɠɟ ɤɨɝɞɚ ɜɫɩɨɦɧɢɥɚ, ɞɚ ɦɧɟ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ ɞɚɠɟ ɢ ɫɥɭɱɚɢ
ɤ ɬɨɦɭ. ɀɢɜɲɢ ɭ ɦɨɢɯ ɩɨɱɬɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɟɣ, ɜɫɺ ɛɵɥɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɨ. [...] Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɫɢɟ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɨɜɨɟ: ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɦɧɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɫɺ ɧɚɞɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɭɦɚɟɲɶ; ɧɟ
ɜɟɪɢɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɚɫɤɚɸɬ ɦɧɨɝɨ; ɧɟ ɫɥɭɲɚɬɶ ɬɟɯ ɦɭɠɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɯɜɚɥɢɬɶ, ɢ ɧɢ ɫ ɤɚɤɢɦ ɦɭɠɱɢɧɨɣ ɧɟ ɛɵɬɶ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɞɪɭɠɛɟ; ɧɟ ɜɵɛɢɪaɬɶ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ
ɜɤɭɫɭ; ɥɸɛɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɬɟɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɬɜɨɢ ɩɨɪɨɤɢ, ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ (s. 46).

Wielokrotnie w pamiĊtniku opisuje ona chwile, w których jest wesoła, otoczona Īyczliwymi jej ludĨmi:
ɇɚ ɞɚɱɟ ɦɧɟ ɛɵɥɨ ɜɟɫɟɥɨ; ɟɳɺ ɫɨ ɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɧɟ ɧɚɱɢɧɚɥɢ, ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɢ ɫɨ
ɜɫɟɦɢ ɪɨɞɧɵɦɢ ɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ [...] ɢ ɹ ɜɫɟɦ ɫɞɟɥɚɥɚɫɶ ɥɸɛɢɦɢɰɟɣ; ɦɟɧɹ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛɨɥɶɲɟ
ɪɨɞɧɵɯ ɥɸɛɢɬɶ, ɢ ɹ, ɤɪɨɦɟ ɪɚɞɨɫɬɟɣ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɜɢɞɟɥɚ (s. 47).

UwaĪny czytelnik memuarów zauwaĪy, Īe ten jasny okres w Īyciu Łabziny
trwał zaledwie dwa lata. Powrót pod opiekĊ mĊĪa sprawił, Īe jej notatki znów stają
siĊ relacją nieszczĊĞliwej rozgoryczonej małĪonki, która pocieszenie znajduje
w modlitwach. Potrzebą miłoĞci i serdecznoĞci obdarza nielicznych przyjaciół,
w których gronie czuje siĊ szczĊĞliwa. Nie moĪna siĊ tu jednak dopatrzyü zabarwienia erotycznego:
Ⱦɜɚ ɦɨɢɯ ɞɪɭɝɚ, ɨɞɢɧ – ɩɥɟɦɹɧɧɢɤ ɦɨɢɯ ɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɟɣ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ – ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɦ ɤɭɩɢɥ
ɧɚɦ, ɥɸɛɢɥɢ ɦɟɧɹ ɨɛɚ. [...] ə ɠɟ ɩɨ ɩɪɨɫɬɨɬɟ ɦɨɟɣ ɧɟ ɢɧɚɱɟ ɢɯ ɫɱɢɬɚɥɚ ɤɚɤ ɛɪɚɬɶɹɦɢ, – ɬɨ,
ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɩɪɢɟɡɠɚɥɢ ɤɨ ɦɧɟ, ɹ ɫ ɪɚɞɨɫɬɶɸ ɛɪɨɫɚɥɚɫɶ ɤ ɧɢɦ, ɨɛɧɢɦɚɥɚ ɢɯ, ɰɟɥɨɜɚɥɚ, ɧɚɡɵɜɚɥɚ ɫɚɦɵɦɢ ɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɢɦɟɧɚɦɢ, ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɢ ɭɬɟɲɢɬɟɥɹɦɢ. Ɉɧɢ ɫɚɦɢ ɦɟɧɹ ɥɚɫɤɚɥɢ ɢ ɱɚɫɬɨ,
ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɜɢɧɧɨɟ ɦɨɺ ɨɛɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫ ɧɢɦɢ, ɩɥɚɤɚɥɢ. [...] ə ɬɨɝɞɚ ɧɟ ɡɧɚɥɚ ɞɪɭɝɨɣ ɥɸɛɜɢ
ɢ ɛɵɥɚ ɫ ɷɬɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɱɚɫɬɥɢɜɚ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɚ, ɢ, – ɩɪɢɡɧɚɬɶɫɹ, – ɱɬɨ ɹ ɛɵɥɚ ɝɨɪɚɡɞɨ ɫɩɨɤɨɣɧɟɟ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɦɨɟɝɨ ɦɭɠɚ ɞɨɦɚ, ɞɚɠɟ ɢ ɜɟɫɟɥɟɟ (s. 47).

KreĞlony przez autorkĊ memuarów obraz Īycia małĪeĔskiego coraz bardziej
akcentuje sytuacje, w których wzajemne oczekiwania małĪonków rozmijają siĊ. ĩycie rodzinne związane jest chyba tylko z pracą zawodową mĊĪa, który zabiera ĪonĊ
i wyjeĪdĪa z nią na SyberiĊ11, angaĪując siĊ w badania naukowe na tym terenie.
Zaskakuje moralnoĞü Karamyszewa, który, jak wynika z tekstów pamiĊtników,
czyni jej obraĨliwą propozycjĊ, przeĪywaną przez nią i nawet po dwudziestu piĊciu
latach nie wymazaną z pamiĊci:
ə (Karamyszew – G.W.) ɫɬɚɧɨɜɥɸɫɶ ɫɥɚɛ, ɞɟɬɟɣ ɭ ɧɚɫ ɧɟɬ; ɞɟɪɟɜɧɢɲɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭ ɦɟɧɹ
ɟɫɬɶ, – ɦɨɢ ɪɨɞɧɵɟ ɭ ɬɟɛɹ ɜɨɡɶɦɭɬ, – ɫ ɱɟɦ ɬɵ ɨɫɬɚɧɟɲɶɫɹ? [...] Ɉɧ ɩɨɫɦɨɬɪɟɥ ɧɚ ɦɟɧɹ
ɫ ɭɫɦɟɲɤɨɣ ɢ ɫɩɪɨɫɢɥ: – ɇɟɭɠɬɨ ɬɵ ɫɱɢɬɚɟɲɶ ɝɪɟɯɨɦ ɢɦɟɬɶ, ɤɪɨɦɟ ɦɟɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɭɠɱɢɧɭ,
________________
11

Zob. ɇ.ɉ. Ɇ ɚ ɬ ɯ ɚ ɧ ɨ ɜ ɚ, ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɠɟɧɫɤɚɹ ɦɟɦɭɚɪɢɫɬɢɤɚ XIX ɜɟɤɚ, http://new.hist.
asu.ru/biblio/skubnevski/Mathanova.html (5.01.2012).
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ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɡɚɦɟɧɢɥ ɦɟɧɹ ɢ ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛ ɬɵ ɦɨɝɥɚ ɢɦɟɬɶ ɞɟɬɟɣ. [...] ə ɛɵ ɫɚɦ ɬɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɹ ɦɨɝɭ ɛɵɬɶ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɨɯɪɚɧɢɬ ɫɢɸ ɬɚɣɧɭ ɢ ɬɜɨɸ ɱɟɫɬɶ.
Ⱥ ɨ ɤɨɦ ɹ ɝɨɜɨɪɸ, ɹ ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɨɧ ɬɟɛɹ ɥɸɛɢɬ. ɇɟɭɠɬɨ ɬɵ ɦɧɟ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɤɚɠɟɲɶ? (s. 77).

MałĪonek pozostawił Īonie trzy dni do podjĊcia decyzji, która miała byü po jego
myĞli, w przeciwnym zaĞ razie rozgniewany, obraĪając ją obelĪywymi słowami,
uprzedził ją, Īe „ɹ ɬɨ ɫ ɬɨɛɨɣ ɫɞɟɥɚɸ, ɱɟɝɨ ɬɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɠɢɞɚɥɚ” (s. 78).
Sami dziĞ zaskoczeni tą postawą nie dziwimy siĊ, Īe i memuarystka nie mogła
nie byü zaskoczona i nie potrafiła znaleĨü wyjĞcia z tej sytuacji. Pocieszenia szuka
w Īarliwej modlitwie, w rozmowach z Bogiem i wyznaje, Īe wszystkie cierpienia
były jej od Stwórcy przeznaczone. DziĊkuje NajwyĪszemu:
[…] ɡɚ ɬɟ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ Ɉɧ ɧɚ ɦɟɧɹ ɳeɞɪɨ ɩɨɫɵɥɚɟɬ. Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɛɵɬɶ, ɱɬɨ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɟɟ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɤɚɤ ɢɦɟɬɶ ɦɭɠɚ ɬɚɤɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜɦɟɫɬɨ ɞɪɭɠɟɫɤɨɝɨ ɭɫɩɨɤɨɟɧɢɹ, ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɨɸ ɠɢɡɧɶ ɫɚɦɨɸ ɧɟɫɱɚɫɬɧɨɸ (s. 88).

Nie oznacza to jednak załamania i całkowitej rezygnacji. WspółczeĞnie moĪna
by to okreĞliü, Īe wybrała lepszą jakoĞü Īycia, gdyĪ pogodziła siĊ ze swoją sytuacją
rodzinną i z przeznaczeniem. Ta postawa nie przekreĞliła w niej nadziei. ĩycie pokazało, Īe miała racjĊ, gdyĪ z przekazu historycznego wiemy, iĪ w okresie póĨniejszym weszła w udany związek małĪeĔski. Nie wiemy natomiast, czy napisała dalsze
wspomnienia.

