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Krajobrazowe opisy i pejza¿

w korespondencjach Franciszka Bahuszewicza

publikowanych w tygodniku �Kraj�

Franciszek Bahuszewicz (1840�1900) � typowy przedstawiciel pogranicza
kulturowego szlachecko-inteligenckiej polsko�ci i ludowo-ch³opskiej bia³oru-
sko�ci, u¿ywaj¹cy dwu jêzyków: polskiego i bia³oruskiego � odzwierciedla³
wspó³¿ycie ró¿nych narodowo�ci, polsko-bia³oruskie koneksje, kulturowe filia-
cje, historyczn¹, religijn¹, narodow¹, spo³eczno-polityczn¹ i etnograficzn¹ spe-
cyfikê regionu.

Przez lata Bahuszewicz pozostawa³ w cieniu innych pisarzy i poetów bia³o-
ruskich. Dopiero w ostatnich latach wzbudzi³ wiêksze zainteresowanie badaczy,
zosta³ uznany za jednego z czo³owych przedstawicieli bia³oruskiego odrodzenia
narodowego i narodzin bia³oruskiego procesu literackiego. Z Polsk¹ i polsko�ci¹
³¹czy³y go g³êbokie korzenie spo³eczne, literackie i kulturalne, z wieloma Pola-
kami wspó³pracowa³ i rozwija³ kontakty towarzyskie, wiêzi przyja�ni i dzia³ania
wydawniczo-literackie. W 1884 r. Bahuszewicz zamieszka³ w Wilnie i wykony-
wa³ zawód adwokata przysiêg³ego w Izbie Skarbowej. W 1885 r. podj¹³ wspó³-
pracê z czasopismem �Kraj�, która trwa³a z ró¿n¹ intensywno�ci¹ do 1891 r.
Wysy³a³ do ró¿nych dzia³ów korespondencje, obejmuj¹ce wiele problemów sta-
nowi¹cych okazjê do wypowiedzi w kwestiach agrarnych, spo³ecznych, ekono-
micznych, socjalnych, kulturalnych i przyrodniczych. Podpisywa³ siê pseudoni-
mami: Huszicz, B. Huszicz, H-cz, Demos, Dem, Ten, Temten, A.D., Vester, gdy¿
jego krytyczne uwagi i materia³y wywo³ywa³y ostre repliki, reakcje i wypowie-
dzi w ró¿nych gazetach i czasopismach.

�Kraj�1 � to tygodnik polityczny, spo³eczny, ekonomiczny i literacki, wyda-
wany w Petersburgu w jêzyku polskim w latach 1882�1906 nak³adem i pod

1 Na temat czasopisma zob. m.in.: Z. Kmiecik, �Kraj� za czasów redaktorstwa Erazma Piltza,
Warszawa 1969; I. Rudziewicz, Wspó³praca Franciszka Bahuszewicza z petersburskim �Krajem�,
�Bia³ostocki Przegl¹d Kresowy�, t. IV, pod red. nauk. J. F. Nosowicza. Bia³ystok 1996, s. 156�169;
Zwierciad³o prasy (Czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej), pod red. B. Galstera, J. Ka-
mionki-Straszakowej, K. Sierockiej, Wroc³aw � Warszawa � Kraków � Gdañsk 1978, s. 315�319.
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redakcj¹ Erazma Piltza jako organ niezale¿ny. By³ prenumerowany w ca³ej Ro-
sji, na terenie Królestwa Polskiego, w ró¿nych o�rodkach polsko�ci. W �Kraju�
dzia³y korespondencyjne by³y obszerne i rozbudowane, w znacz¹cej czê�ci doty-
czy³y ¿ycia w Wilnie i powiatach bia³oruskich, omawia³y stan rolnictwa i prze-
mys³u, rozwój szkolnictwa i budownictwa, reprezentowa³y sprawy kultury i za-
bytków, ukazywa³y piêkno krajobrazów i architektury.

W czê�ci korespondencji zamieszczanych w �Kraju� Bahuszewicz skupia³
uwagê na okre�lonym wycinku przedstawianej rzeczywisto�ci. W krótkich, opiso-
wych tekstach wyra¿a³ swoje pojmowanie zachodz¹cych zjawisk w gospodar-
stwach wiejskich i wileñskich urzêdach, sygnalizowa³ spo³eczno-polityczn¹ sytu-
acjê mieszkañców, opisywa³ charakterystyczne w³a�ciwo�ci krajobrazowe regionu,
�wiat osobliwo�ci przyrodniczych, architekturê i zabytki, ubiory i obyczaje ludo-
we. Pisarz wnosi³ do literatury swoje rozumienie zagadnieñ rzeczywisto�ci i idei
ogólnoludzkich, indywidualne pojmowanie problemów spo³ecznych, moralnych,
ekonomicznych i osobiste podej�cie do ¿ycia ludno�ci miejskiej i wiejskiej. Na tle
szerokich zmian i wyborów spo³ecznych, duchowych przemian pojedynczych bo-
haterów Bahuszewicz analizowa³ postêpowanie, d¹¿enia, perspektywy, poszuki-
wania nieprzemijaj¹cych warto�ci istotnych dla ca³ej spo³eczno�ci, a maj¹cych
wyd�wiêk ogólnoludzki, uniwersalny, moralny i humanistyczny.

Publicystyka Bahuszewicza � to stawianie pytañ o sens zachodz¹cych prze-
mian, sens ludzkiego istnienia, poszukiwanie norm moralnych, nierozerwalnie
zwi¹zanych z wspó³istnieniem cz³owieka w�ród innych ludzi i w kontakcie
z wiecznym �wiatem przyrody. Bahuszewicz tworzy³ w latach ogromnych prze-
mian, ale jego spostrze¿enia, my�li, w¹tpliwo�ci bêd¹ wci¹¿ aktualne, gdy¿ pro-
blemy spo³eczne, kontakty miêdzyludzkie i stosunek ludzi do przyrody s¹ aktu-
alne zawsze. W swych publicystycznych wyst¹pieniach wielokrotnie podkre�la³
niezbêdno�æ istnienia harmonii miêdzy cz³owiekiem a przyrod¹, choæ w zacofa-
nych gospodarstwach wiejskich potrzebny jest równie¿ postêp techniczny i tech-
nologiczny.

Stosunek cz³owieka wiejskiego do przyrody reguluje � zdaniem Bahuszewi-
cza -przekazywana przez pokolenia tradycja, dziedzictwo duchowe, przechodz¹-
ce z ojca na syna �podania i opowiadania starców�2, dawne przys³owia i od-
wieczne ba�nie. Dla bohaterów jego tekstów ojczyzn¹, ukochan¹ ziemi¹ jest ten
skrawek obszaru, gdzie siê urodzili, gdzie znaj¹ wszystkie zak¹tki, czuj¹ siê
swojsko i dobrze, bo s¹ u siebie. I dlatego �wiêkszo�æ szczerze walczy, pracuje,
znosi nadludzkie trudy, ¿eby siê utrzymaæ przy swoich kawa³kach ziemi...�, choæ

2 �Kraj� 1885, nr 29, s. 15.
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ciê¿ary i obci¹¿enia na rolnictwie s¹ niepomierne. �Rok w rok nieurodzaje [...],
grady, woda, posucha, procesy o serwituty, koniokradztwa, podpalenia...�3. Zie-
mia rodzinna jest �ród³em bytu narodowego i duchowego, pokrzepienia moral-
nego, skarbnic¹ wszelkich praw i norm moralno-etycznych, �ród³em ucieczki od
zagubienia, rozpaczy, wszelkich niepokojów i kryzysów. Ziemia w koresponden-
cjach Bahuszewicza ma wiele znaczeñ. To zarówno okre�lony fragment prze-
strzeni geograficznej (powiat, gubernia, miasto, wioska), miejsce urodzenia
i spêdzonego dzieciñstwa (kawa³ek pola, folwark, maj¹tek, ³¹ka, las), jak i zie-
mia kryj¹ca prochy przodków, maj¹ca okre�lone dzia³ania magiczne, uzdrawia-
j¹ce, patriotyczne, której nale¿y siê szacunek, mi³o�æ i wierno�æ. Mi³o�æ do
ziemi jest zwi¹zana z odczuwaniem jej piêkna, poznawaniem historii i tradycji.
Do my�li tych wielokrotnie powraca³ poeta w swoich wierszach.

W korespondencjach Bahuszewicza przewija siê my�l o konieczno�ci �wia-
domego i odpowiedzialnego stosunku cz³owieka do ziemi, do przyrody, by za-
chowaæ jej piêkno i wszystkie tkwi¹ce w niej warto�ci. Poeta ubolewa, ¿e na
znacz¹cych obszarach zosta³a wytrzebiona odwieczna puszcza litewska i obecnie
�na las nikt gruntu nie zostawia i nikt go nie sieje�. Przytacza stare przys³owie
�nie by³o nas � by³ las i nie bêdzie nas, a bêdzie las�, które obecnie straci³o racjê
bytu, gdy¿ �jeszcze jeste�my, a lasu ju¿ nie ma�, zbo¿a s¹ coraz marniejsze,
a ziemia ja³owa, bo brakuje dobrych gospodarzy, przewa¿a �nieumiejêtno�æ
i niedba³o�æ w obej�ciu siê z rol¹ i dobytkiem, brak postêpu w prowadzeniu
gospodarstwa�4.

Bahuszewicz czêsto opisuje uroki otaczaj¹cej przyrody, piêkno rolniczej
ziemi, zielone i bezkresne obszary ³¹k, pastwisk i uprawnych pól i wyra¿a ¿al, ¿e
nastêpuje cofanie siê w sferze umiejêtno�ci i dba³o�ci w prowadzeniu gospo-
darstw rolnych. Pejza¿e w korespondencjach sta³y siê figur¹ poetyck¹, znakiem
wyra¿anych uczuæ, gdy¿ prze¿ycia i opisy krajobrazów przenika³y siê, zlewa³y,
stanowi¹c nierozerwaln¹ ca³o�æ. Ich scalenie, poczucie wspólnoty, przenikanie
w g³¹b zjawisk przyrodniczych w kontek�cie prze¿yæ cz³owieka stwarza³y niepo-
wtarzalne warto�ci. �Pomiêdzy czynnikami warunkuj¹cymi charakter uczucio-
wego stosunku cz³owieka do przyrody jest jeden [�] szczególnej wagi, �
stwierdza badacz ekolog. � Jest nim przywi¹zanie do ziemi ojczystej. Uczucie to
jest organiczne i odwieczne��5.

Twórczo�æ Bahuszewicza, ró¿norodn¹ pod wzglêdem tematyki i kszta³tu arty-
stycznego (od nieskomplikowanego wiersza poprzez opowiadania do publicystyki),

3 �Kraj� 1889, nr 18, s. 12.
4 �Kraj� 1885, nr 29, s. 15.
5 J.G. Pawlikowski, O lice ziemi, Warszawa 1938, s. 337.
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charakteryzuje prostota, przystêpno�æ i jasno�æ, pe³ne zrozumienie istniej¹cych
stosunków spo³ecznych, prawdziwe wspó³czucie dla poni¿anych i krzywdzo-
nych. Bahuszewicz zauwa¿a rozdrobnienie gospodarstw rolnych, �³any w³o-
�ciañskie na coraz wê¿sze pasemka pociête�6 i dlatego masy ludzi wêdruj¹ do
miast w poszukiwaniu pracy, otwieraj¹ ubogi przemys³, handluj¹ owocami
i grzybami zw³aszcza w latach nieurodzajów, bo wed³ug starego przys³owia lu-
dowego �rok bezchlebowy, rok grzybowy�. Miêdzy wsiami zalegaj¹ pola orne,
ale �grunty wioskowe poszarpane na szmatki dzia³ami rodzinnemi�7 nie wykar-
mi¹ wszystkich i dlatego czê�æ ludno�ci wiejskiej wêdruje po okolicy w poszuki-
waniu zajêcia. W tych wêdrówkach towarzyszy im rodzinny krajobraz i otacza
przyroda, a poczucie wspólnoty wyp³ywa z bezpo�redniego z ni¹ kontaktu, z bli-
sko�ci ze �wiatem zwierz¹t i ro�lin, z powi¹zañ wzrokowych, s³uchowych, zapa-
chowych i dotykowych. Cz³owiek jest integraln¹ czê�ci¹ ¿ywej natury, przyrody,
któr¹ stara siê poznaæ i zrozumieæ oraz dostrzec jej piêkno nawet w granicach
Wilna, gdzie ogród to �bukiet zieleni i kwiatów, opasany szemrz¹c¹ po kamy-
kach Wilenk¹, za któr¹ gro�nym wa³em wznosz¹ siê pionowo �ciany gór piasz-
czystych, poszarpanych a porastaj¹cych drzewami��8.

W tekstach publicystycznych Bahuszewicza zawarte s¹ jego bezpo�rednie
obserwacje, prawda wyp³ywaj¹ca z kontaktów z ziemi¹, zetkniêcia siê z ch³op-
skim losem, z prostym cz³owiekiem silnie zwi¹zanym z przyrod¹ i otaczaj¹cym
�wiatem, kieruj¹cym siê odwiecznymi ludowymi normami moralno-etycznymi.
Teksty pisarza przesycone obrazami wsi, sielskim krajobrazem, piêknem ubo-
giej przyrody wiejskiej, odzwierciedlaj¹ refleksje nad ch³opskim losem, ¿yciem
ludu, trudnymi problemami istniej¹cej rzeczywisto�ci. Bahuszewicz dostrzega
codzienne k³opoty i uci¹¿liwo�ci mieszkañców wsi, odnotowuje je i analizuje.
�Zbiory siana i s³omy � pisze w 1886 r. � by³y nader niepomy�lne, jedno i drugie
zepsu³o d¿yste lato; owó¿ tu i ówdzie w gospodarstwach mniejszych pojawi³ siê
upadek byd³a�9, co jeszcze bardziej pogarsza los ludzi, powiêksza istniej¹c¹
biedê.

W przewa¿aj¹cej czê�ci tekstów gromadê ludzk¹ Bahuszewicz pokazuje
w aspekcie ¿ycia gospodarczego, w szczegó³ach prac polowych i rzemie�lni-
czych, poprzez wykorzystanie osobistych do�wiadczeñ i spostrze¿eñ. Obrazy
przyrody, opisane krajobrazy i pejza¿e pomagaj¹ przekazaæ filozoficzne reflek-
sje autora nad losem pracuj¹cych na wsi i w mie�cie ludzi, nad ich dol¹, nad

6 �Kraj� 1889, nr 36, s. 12.
7 �Kraj� 1889, nr 37, s. 11.
8 �Kraj� 1889, nr 21, s. 12.
9 �Kraj� 1886, nr 10, s. 14.
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istot¹ dobra i z³a, sprawiedliwo�ci i krzywdy, ¿ycia i �mierci. Pejza¿ i opisana
natura wielokroæ staj¹ siê symbolami wyobra¿eñ poety o kraju, �wiadcz¹ o jego
wzrastaj¹cym zainteresowaniu aspektami ¿ycia spo³ecznego mieszkañców miast
i wsi, ich specyficznym pojmowaniu norm i praw moralnych.

W czê�ci publicystycznych tekstów Bahuszewicza wystêpuj¹ opisy podró¿y
po kraju oraz historyczno-topograficzne i etnograficzne elementy zwi¹zane
z istotnymi szczegó³ami miejscowej tradycji i zachowanego budownictwa.
�Osiemna�cie wiorst oddziela Oszmianê od Só³, najbli¿szej od Wilna stacyi
kolei ¿elaznej � relacjonuje autor � która pierwotnie mia³a przechodziæ przez
sam¹ Oszmianê, jako przez do�æ wa¿ny punkt handlowy i administracyjny (po-
wiat), ale nastêpnie poprowadzono j¹ w innym kierunku [�]. Wprawdzie w le-
cie, w piêkn¹ pogodê, nie stanowi¹ wielkiej przykro�ci te wiorst 18 w�ród ma-
lowniczej okolicy, przerzynanej w czê�ci przez now¹ drogê, w czê�ci za� przez
stary trakt pocztowy, osadzony wspania³emi stuletniemi brzozami. Na pó³ drogi
w m. ¯uprany, czerwieni siê swym lekkim frontonem i wysmuk³emi wie¿yczka-
mi nowy ko�ció³, zbudowany ofiarami parafian, przewa¿nie w³o�cian. Jest to
budowa, odznaczaj¹ca siê oryginalnym wygl¹dem �cian, wzniesionych a¿ do
gzymsów z dzikiego, nieobrobionego polnego kamienia. Taki sposób murowania
z nieciosu znanym jest bodaj czy nie na jednej tylko Litwie i trzeba oddaæ
s³uszno�æ, ¿e [�] murowanie takie, opatrzone, jak w ko�ciele ¿urpañskim, futro-
waniem z czerwonej ceg³y [�] bardzo jest ³adne�10.

Czêsto w korespondencjach Bahuszewicza pojawia siê rejestracja i charak-
terystyka obyczajów i podañ ludowych, regionalnych zwyczajów i miejscowych
obrzêdów, przekazywanie wiadomo�ci na temat kultury i stanu o�wiaty miesz-
kañców miast, po³o¿enia i stanu ówczesnego rolnictwa, ¿ycia ludno�ci wiejskiej.
Autor dostrzega, ¿e �¿yto zaczyna ju¿ kwitn¹æ i stopieñ urodzaju daje siê ju¿
mniej wiêcej okre�liæ. Nie mo¿na mieæ wielkiej nadziei na zbyt pomy�lne zbio-
ry� � ubolewa pisarz, dodaj¹c informacjê, ¿e i �inwentarz powszechnie w na-
szym kraju wyszed³ z zimy lichy i jeszcze siê nie poprawi³�, a �nadchodz¹ce lato
nie czyni zbyt mi³ego wra¿enia na sta³ych mieszkañcach�11.

Realia obyczajowe i krajobrazowe, charakterystyczne dla tych opisów, uka-
zane s¹ z du¿¹ naturalno�ci¹, prostot¹ i zwiêz³o�ci¹, tworz¹ oryginalne ramy
nastrojowo-emocjonalne, wiê� uczuciow¹, uto¿samianie siê bohaterów z natur¹.
Autor podkre�la istniej¹ce zwi¹zki z przesz³o�ci¹, podtrzymywanie tradycji nawet
w mie�cie: �W Wilnie w przeddzieñ i w dzieñ patrona Litwy �w. Kazimierza,

10 �Kraj� 1889, nr 24, s. 14.
11 �Kraj� 1887, nr 24, s. 1.
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3 i 4 marca, bywa jarmark na placu katedralnym, gdzie siê sprzedaje g³ównie
rozmaite naczynia i wyroby drewniane, fabrykaty wiejskie z resztek puszcz na-
szych: kufry, meble, wazy, tokarskie wyroby, dziecinne zabawki i ró¿ne »kierma-
szowe« ³akocie, pierniki butrymañskie, obwarzanki smorgoñskie itd.�12

Dobrze zaobserwowane obrazki z ¿ycia codziennego miasta i wsi, fakty
i przejawy znojnej pracy ch³opów, charakterystyczne cechy zwyczajów ludo-
wych znajduj¹ odbicie w publikowanych w �Kraju� tekstach na równi z opisami
przywi¹zania prostych ch³opów do rodzinnych zagonów, mi³o�ci do ojczystej
zagrody i nieustannej ³¹czno�ci mieszkañców wsi z przyrod¹, która ich otacza
i z któr¹ obcuj¹ stale. Autor dostrzega �trudno�ci ekonomiczne�, ci¹g³¹ walkê
o byt, gdy w latach �upadku rolnictwa� nast¹pi³o �zamkniêcie g³ównej ga³êzi
zarobkowania�13 i rozpocz¹³ siê okres poszukiwania nowych miejsc pracy. Ale
te¿ widzi i piêkno otaczaj¹cego krajobrazu: �Oto wiosna. Drugi ju¿ tydzieñ
przy�wieca nam s³oñce prawdziwie letnie, zieleniej¹ pola i drzewa, a zewsz¹d
dochodz¹ najpiêkniejsze wiadomo�ci o wspania³ym wzej�ciu oziminy�. Rodzi to
nadziejê na dobry urodzaj, na polepszenie bytu i ¿yczenia, by �tylko druga czê�æ
wiosny sprawdzi³a przypowie�æ: ciep³y kwiecieñ, mokry maj, bêdzie ¿yto jako
gaj�14. Z tego opisu widaæ, ¿e Bahuszewicz, jak prawdziwy obroñca ludu, nawet
na piêkno przyrody patrzy z ich punktu widzenia, odnotowuje oprócz uroku
wiosennego pejza¿u i zapowied� obfitego urodzaju, co mo¿e polepszyæ trudne,
biedne i czêsto g³odne ¿ycie ch³opskie.

W czê�ci korespondencji Bahuszewicz stara siê równie¿ pokazaæ po³o¿enie
szlachty: �przepadli szlachcice butni a goli, o których legenda powiada, ¿e jedn¹
nogê nosili w bucie, a drug¹ w ³apciu�. Drobna szlachta � uwa¿a poeta � je�li
nie wzbogaci³a siê, to sch³opia³a, �stopnia³a, znik³a, niedobitki powk³adali ³apcie
na obydwie nogi�, zapomnieli �i obyczaju i mowy��. Obecne po³o¿enie drob-
nej szlachty jest wyj¹tkowo trudne, �je¿eli nie ma swej ziemi, a chodzi dzier¿a-
wami� i �najczê�ciej ani czytaæ, ani pisaæ w ¿adnym jêzyku nie umie�. Utrata
maj¹tków � ubolewa autor � spowodowana zosta³a nieumiejêtno�ci¹ gospodaro-
wania, pieniactwem, brakiem przywi¹zania do swojej ziemi i brakiem postêpu
w uprawie �ojczystego kawa³ka ziemi�15, w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
Dlatego te¿ ludziom tym brakuje wra¿liwo�ci na malowniczo�æ otaczaj¹cych
pejza¿y i walory architoniczne zabytków, które Bahuszewicz opisuje czêsto
i chêtnie. W jednym z numerów �Kraju� zamieszcza opis miasteczka Holszany,

12 �Kraj� 1885, nr 12, s. 14.
13 �Kraj� 1887, nr 2, s. 13.
14 �Kraj� 1889, nr 18, s. 12.
15 �Kraj� 1889, nr 24, s. 14.
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po³o¿onego w�ród ogromnych dóbr Sapie¿yñskich: �Jad¹c od strony Oszmiany,
wystêpuje znienacka na tle czarnych lasów i b³êkitnych wzgórz wynios³a, ele-
gancka sylwetka ko�cio³a �wiec¹cego z dala bia³ymi �cianami i czerwonym da-
chem. Im bli¿ej, tem wyra�niej wynurza siê ko�ció³ z perspektywy mglistej [�].
Ale miasteczka jeszcze nie widaæ: zakryte wzgórzami roztacza siê u stóp ko�cio-
³a kilku niezmiernie wyd³u¿onymi ulicami, które w czasie jesiennych i wiosen-
nych roztopów staj¹ siê ruczajami b³ota bezdennego. W tej wszak¿e chwili ulice
one s¹ suche i kurzem zasnute��16.

Takich wzmianek i opisów jest du¿o wiêcej. W korespondencjach autor
przytacza geograficzne nazwy okolicznych miast, wiosek, miasteczek, ró¿nych
miejscowo�ci i maj¹tków. Wielokrotnie wymienia i omawia guberniê wileñsk¹,
powiat oszmiañski, miasta Wilno i Oszmiany, miasteczka: Holszany, ¯uprany,
Wo³o¿yn, Wiszniewo, a tak¿e wsie w pobli¿u Oszmian: Traby, Lipniszki, Iwja,
podkre�laj¹c ich malowniczo�æ, opisuj¹c zabytki, zwracaj¹c uwagê na urok,
piêkno i kolorystykê otaczaj¹cej okolicy, nierozerwalny zwi¹zek z histori¹, le-
gendami i panuj¹cymi od wieków obyczajami. Stosowane przez Bahuszewicza
w nadsy³anych do �Kraju� tekstach odwo³ania do przyrody, realiów wiejskich
i miejskich, ró¿norodnych pejza¿owych komponentów staj¹ siê istotnym ele-
mentem jego kreacji artystycznych, ukazuj¹ okre�lone tre�ci ideowo-spo³eczne,
wywo³uj¹ swoiste stany emocjonalne i prze¿ycia psychiczne, podkre�laj¹ �wia-
topogl¹d i istotne dla poety normy i idee filozoficzne. I chocia¿ tematyka przy-
rodnicza w korespondencjach nie jest ani rozbudowana, ani obszerna, ani prze-
sadnie liczna, to pe³ni zasadnicz¹ rolê, ma istotne znaczenie dla przedstawienia
najwa¿niejszych zagadnieñ ¿ycia spo³ecznego, politycznego i ekonomicznego
wybranych regionów w okre�lonym przedziale czasowym, pog³êbienia wymowy
ideowej tekstów oraz ukazania zró¿nicowanych prze¿yæ ludzkich w kontek�cie
zjawisk przyrodniczych, ich powtarzalno�ci i piêkna.

Stosunkowo niewielka liczba w¹tków i tematów przyrodniczych w kore-
spondencjach wynika, jak siê wydaje, z faktu zainteresowania poety przede
wszystkim ekonomi¹, problemami spo³ecznymi, wychowawczymi i edukacyjny-
mi, sprawami handlowymi i s¹dowymi, elementami polityki socjalnej i kultural-
nej. Istniej¹ce kontrasty spo³eczne i ekonomiczne, fakty niesprawiedliwo�ci
i krzywdy, przejawy konfliktów moralno-etycznych poeta prezentowa³ zarówno
na tle ¿ycia mieszkañców Wilna, jak i na materiale uk³adów i stosunków wiej-
skich, które go interesowa³y przede wszystkim.

Wiejskie uk³ady i konflikty spo³eczne, okre�lone warto�ci moralne, ideowe
i etyczne Bahuszewicz czêstokroæ przedstawia³ przy pomocy wspomagaj¹cych
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opisów przyrody, obrazów otaczaj¹cej konkretnej przestrzeni geograficznej. Sto-
sunkowo nieliczne motywy przyrodnicze s¹ w jego korespondencjach stosowane
dla podkre�lenia ich wymowy ideowej, walorów spo³ecznych, ³¹czno�ci zjawisk
�wiata natury z obrazami prze¿yæ ludzkich.

Ðåçþìå

Oïècaíèÿ ïðèðoäû è ïeéçaæ â ïyáëuöucmu÷ecêèõ meêcmaõ Ôpaímuøêa Áoãyøeâu÷a

oïyáëuêoâaííûõ â æypíaëe �Kraj�

Â ñòàòüå íà îñíîâå ïóáëèöèñòè÷åñêèõ òåêñòîâ Ôðàíòèøêà Áîãóøåâè÷à, îïóáëèêîâàííûõ

íà ñòðàíèöàõ ïîëüñêîãî æóðíàëà �Kraj�, èçäàâàåìîãî â Ïåòåðáóðãå, ðàññìîòðåíû îïèñàíèÿ

ïðèðîäû è ïåéçàæíûå çàðèñîâêè, âûñòóïàþùèå â íèõ. Ïðîàíàëèçèðîâàíà èõ ðîëü è ðàñêðûòî

èõ çíà÷åíèå äëÿ óêàçàíèÿ ìåñòíîãî êîëîðèòà, æèçíè è òðóäà, îáû÷àåâ è íðàâîâ ìåñòíûõ

æèòåëåé, à òàêæå äëÿ îïèñàíèÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé è ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû.

Summary

Picturecque descriptions and the landscape in the Franciszek Bohuszewicz�s correspondence

publicated in the weekly �Kraj�

In this article, focusing herself on the selected publicist texts by Franciszek Bahuszewicz, the
authoress drew her attention to the role and significance of the descriptions of nature, its landsca-
pes and the surrounding reality. The motifs and issues connected with nature and included in the
correspondence helped to emphasize varied experiences in a particular period of time, in a concre-
te geographical sphere.


