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R E C E N Z J E

C. Wo d z i ñ s k i: Trans, Dostojewski, Rosja czyli o filozofowaniu siekier¹.
Gdañsk: s³owo obraz/terytoria 2005, 136 s.

Jeden z bardziej znanych polskich filozofów, profesor Cezary Wodziñski, po raz kolejny obudzi³
czytelnika z intelektualnej drzemki, wzywaj¹c go do przemy�leñ na temat dobra i z³a. Ten znawca
my�li Heideggera i Szestowa, po wydaniu interesuj¹cej pracy po�wieconej �jurodiwym� (�w. Idio-
ta. Projekt antropologii apofatycznej. Gdañsk: s³owo/obraz terytoria 2000), na nowo podj¹³ siê
zbadania meandrów rosyjskiej historiozofii. Tym razem jednak w wyrafinowany sposób postano-
wi³ balansowaæ na krawêdzi naukowej poprawno�ci, proponuj¹c �filozofowanie siekier¹�.

Wodziñski ju¿ w pierwszej ods³onie ksi¹¿ki argumentuje, ¿e jedynie uprawianie filozofii za po-
moc¹ siekiery Raskolnikowa pozwoli odkryæ zakamarki �duszy rosyjskiej�. Ta wyp³ywaj¹ca z dzie³
Dostojewskiego konstatacja dotyczy fundamentalnego problemu, który od wieków trapi rosyjskie
spo³eczeñstwo. Pomy�lno�æ Rosjan od zawsze zatruwa wewnêtrzny zamêt i dysharmonia, zjawi-
ska z ca³¹ premedytacj¹ wyeksponowane w dorobku literackim Fiodora Michaj³owicza. Wodziñ-
ski stawia rosyjskiego pisarza w�ród najbardziej przenikliwych znawców duchowej �otch³ani�,
której odbiciem sta³o siê bestialskie zabójstwo lichwiarki ze Zbrodni i kary. Rolê hermeneutyczne-
go narzêdzia do zg³êbienia tajemnicy moralnej labilno�ci, która przywiod³a Raskolnikowa do ka-
rygodnego czynu, pe³niæ ma nieoczekiwanie, wed³ug filozofa, tytu³owa siekiera. Czy taka argu-
mentacja nie jest przypadkiem ze strony Wodziñskiego �filozoficznym awanturnictwem�? Dalsze
karty ksi¹¿ki rozwiewaj¹ tê w¹tpliwo�æ. Wodziñski uzasadnia, ¿e Raskolnikow u¿y³ narzêdzia zbrod-
ni niezgodnie z jego przeznaczeniem, zatracaj¹c umiejêtno�æ rozró¿niania dobra i z³a. W tym sen-
sie wpisa³ siê zatem w ca³y zastêp bohaterów rosyjskiego �rasko³u�. Filozof, chocia¿ daje nam
precyzyjny klucz do wrót �rosyjskiej duszy�, stwierdza jednak z gorycz¹, ¿e pozostan¹ one za-
mkniête dla Europejczyków. Zachodni kr¹g cywilizacyjny w swej nonszalancji zajmowa³ siê bo-
wiem przez wieki przekazywaniem wszelkich obrazobórczych idei na Wschód, nie za� czerpaniem
stamt¹d duchowego natchnienia.

W swych rozwa¿aniach autor odwo³uje siê czêsto do fenomenu pogr¹¿enia Rosji w swego ro-
dzaju �transie�, wywo³anym spektakularnym roz³amem w rosyjskiej duszy i historii. Pocz¹tki owego
�rasko³u� siêgaj¹ �wielkej smuty�, okresu zamêtu w ¿yciu politycznym i spo³ecznym Rosjan.
Wówczas to dosz³o do definitywnego rozpadu �kosmicznej harmonii duszy�, która po raz pierw-
szy zaznaæ mia³a duchowego ciê¿aru istnienia. Samo kulturowe rozwarstwienie, sprokurowane
przez Dymitra Samozwañca, doprowadzi³o natomiast w powszechniej opinii do opanowania �Trze-
ciego Rzymu� przez Antychrysta.

Filozof zdecydowanie wskazuje na wiêcej namacalnych przejawów rosyjskiego roz³amu, który
objawi³ siê m.in. w sporze o nabieraj¹c¹ w prawos³awiu znamion bosko�ci formê przekazu sakral-
nego. Interesuj¹ca wydaje siê przy tym rola staroobrzêdowców, wytrwa³ych apologetów tradycji
w cerkiewnym ceremoniale. Ich rzecznik, protopop Awwakum, to w �wietle rozwa¿añ Wodziñ-
skiego centralna postaæ rosyjskiego �rasko³u�. Wyst¹pi³ on odwa¿nie przeciwko patriarsze Niko-
nowi, uwa¿anemu za �³acinnika� i �papistê�, ze wzglêdu na fascynacjê zaczerpniêt¹ z Konstanty-
nopola imperialn¹ ide¹. Skutkiem tego konfliktu sta³o siê powstanie wielu niejasno�ci wokó³ �róde³
prawos³awia. W konsekwencji w siedemnastowiecznej Rosji wyodrêbni³o siê wiele sekt, kontestu-
j¹cych oficjalne prawos³awie za rzekome paktowanie z diab³em. Filozof uzasadnia, ¿e spór zaini-
cjowa³ odej�cie �raskolników� od postrzegania Moskwy jako Trzeciego Rzymu. Sami staroobrzê-
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J. Ty m i e n i e c k a-S u c h a n e k: Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu
analogii historycznych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu �l¹skiego 2004, 183 s.

Wydaje siê, ¿e w�ród polskich rusycystów Walerij Briusow nie mia³ dotychczas zbyt dobrej prasy.
Na ten stan rzeczy wp³ynê³a przede wszystkim postawa, któr¹ pisarz przyj¹³ po 1917 roku. Gwa³tow-
na zmiana frontu w stronê poprawno�ci politycznej, wyra¿aj¹ca siê ¿arliw¹ afirmacj¹ nowej w³adzy,
przyczyni³a siê do powszechnego przekonania polskich badaczy o konformizmie autora Me eum esse.
Znane od dawna g³osy wspó³czesnych Briusowa (miêdzy innymi Gippius, Chodasiewicza i Cwieta-
jewej), a tak¿e materia³y opublikowane w ostatnich latach, które wcze�niej nie mia³y szans ujrzenia
�wiat³a dziennego, np. fragmenty m³odzieñczego � niecenzuralnego � dziennika Briusowa (zob.
Èç äíåâíèêà Âàëåðèÿ Áðþñîâà 1892�1893 ãîäîâ. Ïîäã. òåêñòà, âñòóï. ñòàòüÿ è ïðèìå÷.
Í. À. Á î ã î ì î ë î â. �ÍËÎ� 2004, nr 65), potwierdzaj¹, ¿e opinie te nie by³y bezpodstawne. Niepo-
chlebne g³osy o rzeczywistych motywacjach �wodza rosyjskiego symbolizmu� wp³ywa³y tak¿e na
recepcjê i ocenê jego produkcji literackiej. Znakomity badacz dzie³a Briusowa, Tadeusz Klimowicz
w swojej monografii Motywy twórczo�ci Walerija Briusowa (Wroc³aw 1988), bêd¹cej pierwsz¹ i jak

dowcy uznali, ¿e Cerkiew opanowa³ Antychryst, a patriarcha i car zostali jego sprzymierzeñcami.
Jednocze�nie religijna konspiracja, która m.in. dziêki �ch³ystom� przyjê³a postaæ fanatycznej asce-
zy i doprowadzi³a do wielu aktów samospalenia, oferowa³a prawdziwe obcowanie z Bogiem, bez
sakramentów i cerkiewnej hierarchii.

Wodziñski, zaznajamiaj¹c czytelnika z tajnikami filozofii dziejów Rosjan, odkrywa niezwyk³¹
dolegliwo�æ tej kultury przejawiaj¹c¹ siê w postaci plagi samozwañstwa. Jej �róde³ nale¿y poszu-
kiwaæ w odwiecznej sakralizacji w³adzy carów. Rz¹dz¹cego Rosj¹ postrzegano bowiem zawsze
jako �¿yw¹ ikonê Chrystusa�. Istotnie zaciera³o to ró¿nice miêdzy sfer¹ sacrum i profanum, utrud-
niaj¹c znalezienie prawdziwego pomazañca w�ród wielu sobowtórów. Jak twierdzi autor, nie bez
znaczenia by³a równie¿ niestabilno�ci pañstwa doby Iwana Gro�nego, której symbolem sta³o siê
wyodrêbnienie s³ynnej �opryczniny�, terytorium �oderwanego�, uznawanego za ziemiê szatana.
Krwawy projekt cara-szaleñca dope³ni³o karygodne nêkanie ludno�ci przez bezgranicznie lojal-
nych zauszników monarchy, których uto¿samiano z demonami. Granica miêdzy �opricznin¹�, a resz-
t¹ terytorium by³a p³ynna, tak jak p³ynna pozostaje granica miêdzy dobrem a z³em.

Wodzinski stoi na stanowisku, ¿e chaos w strukturach pañstwowych zrodzi³ siê z roz³amu w pra-
wos³awiu, który zapocz¹tkowa³ tragiczn¹ niemo¿no�æ rozró¿nienia zbawienia od potêpienia, prawdy
od k³amstwa czy b³ogos³awieñstwa od kl¹twy. Wed³ug filozofa, Dostojewski by³ pisarzem, który
poszukiwa³ sposobu na zbawienie cz³owieka w tak ukszta³towanym �wiecie. Jego bohaterowie
uwik³ani zostali wprawdzie w ró¿ne sytuacje bez wyj�cia, jednak im ni¿ej upadali, tym � para-
doksalnie � istnia³a wiêksza szansa no to, ¿e dost¹pi¹ zbawienia. To w istocie ludzie z �duchowe-
go podziemia�, którzy dziêki w³asnej aktywno�ci odnale�li logikê rosyjskiego roz³amu. Wodziñski
zaznacza, ¿e ich dzia³alno�æ by³a bardzo specyficzna. Bohaterowie Fiodora Michaj³owicza to prze-
cie¿ zabójcy, awanturnicy i spiskowcy, którzy znale�li dziêki swym wystêpkom drogê do ducho-
wej odbudowy. Sam projekt Dostojewskiego polega³ na wprowadzeniu Rosji w jeszcze g³êbszy
trans poprzez wszelkie moralne wstrz¹sy, które zapewniæ mia³y zbawienie rosyjskiej duszy (st¹d
tytu³ ostatniego rozdzia³u: Konwulsje Dostojewskiego). Nic zatem dziwnego, ¿e mistrz literatury
rosyjskiej pochwala³ ideê Niko³aja Fiodorowa, nie�lubnego syna ksiêcia Gagarina, który zapropo-
nowa³ �aktywn¹ eschatologiê� i powszechne wskrzeszenie. Fiodorow mia³ stwierdziæ, ¿e �mieræ
nie jest ostateczn¹, immanentn¹ cecha cz³owieczeñstwa, a jedyne jego u³omno�ci¹, któr¹ powinno
siê zlikwidowaæ. Odwo³uj¹c siê do procesów zachodz¹cych w kosmosie, nale¿y poskromiæ przyro-
dê przez wskrzeszanie ludzi, co, nota bene, znakomicie wspó³gra³o ze �wiatem �na opak�, nakre-
�lonym na kartach powie�ci Dostojewskiego.

Artur Nied�wiecki
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dot¹d jedyn¹ w Polsce prób¹ tak szerokiego ujêcia twórczo�ci rosyjskiego symbolisty, wybra³ formu-
³ê �przewodnika po motywach Briusowowskiej twórczo�ci�, co w du¿ej mierze pozwoli³o unikn¹æ
k³opotliwych ocen postaw pisarza.

W wielu rozprawach polskich rusycystów pisz¹cych o rosyjskim symbolizmie Briusow by³ ra-
czej konfrontowany z innymi przedstawicielami epoki, a jego twórczo�æ zestawiana z ich utwora-
mi w ró¿nych konfiguracjach i aspektach (np. J. S m a g a: Dekadentyzm w Rosji. Wroc³aw�War-
szawa�Kraków�Gdansk�£ód� 1981; B. S t e m p c z y ñ s k a: Rosyjska proza psychologiczna po-
cz¹tku XX wieku. Miêdzy tradycj¹ a eksperymentem. Katowice 1988; E. B i e r n a t: Poetyka rosyj-
skiej powie�ci symbolistycznej. Gdañsk 1988).

Ksi¹¿ka Justyny Tymienieckiej-Suchanek jest zdecydowanym odstêpstwem od tego zwyczaju.
Wydana w roku 2004 Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycz-
nych to spójna monografia, po�wiêcona w ca³o�ci Briusowowi, w której autorka zmierzy³a siê z te-
matem, dot¹d nie podlegaj¹cym szczegó³owej i ca³o�ciowej analizie. Istnieje co prawda wiele arty-
ku³ów po�wiêconych pogl¹dom Walerija Briusowa na kulturê i historiê, które wysz³y spod pióra
radzieckich i rosyjskich literaturoznawców, ale zarówno w Rosji, jak i za granic¹ nie zyska³y one
dot¹d formy monografii.

Briusow wobec problemu kultury to bez w¹tpienia temat zas³uguj¹cy na uwagê z wielu powo-
dów. Najbardziej oczywist¹ przyczyn¹ jest historyczne wykszta³cenie pisarza i jego obsesyjne
powracanie do tematu zmierzchu cywilizacji. Z drugiej strony, motyw kultury (i jej kresu), stale
obecny u wiêkszo�ci rosyjskich symbolistów, je�li przyjrzeæ siê mu bli¿ej, okazuje siê jednym
z najistotniejszych tematów prze³omu wieków, zapowiadaj¹cym nieuchronne wydarzenia nastêp-
nej epoki. W takim kontek�cie jest to tak¿e problem dotykaj¹cy bezpo�rednio Rosji i jej historii
po 1917 roku, bêd¹cej konsekwencj¹ pewnych proroczych wizji stworzonych przez ludzi Wieku
Srebrnego.

Mamy zatem do czynienia z ksi¹¿k¹ istotn¹, zarówno ze wzglêdu na zebrany w niej i poddany
analizie materia³ literacki i pozaliteracki, jak równie¿ na nowe �wiat³o, które rzuca omawiana praca
na dotychczasow¹ wiedzê o przedrewolucyjnej i porewolucyjnej Rosji.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Autorka monografii ograniczy³a teren badawczy do prozy Briusowa, pod-
kre�laj¹c, ¿e �zasadniczym impulsem do podjêcia studiów nad utworami prozatorskimi by³a donio-
s³o�æ i atrakcyjno�æ �nadbudowuj¹cego� siê nad nimi �samoswojego� my�lenia o kulturze�. Zwa-
¿ywszy na rozleg³o�æ zainteresowañ autora Ognistego anio³a, rozszerzenie zakresu badañ na ca³¹
twórczo�æ symbolisty mog³oby niebezpiecznie wp³yn¹æ na przejrzysto�æ rozprawy. Zreszt¹ w ksi¹¿ce
znajdujemy wiele odwo³añ zarówno do poezji, jak i dramaturgii Briusowa.

W�ród analizowanych utworów znalaz³y siê przede wszystkim powie�ci (Îãíåííûé àíãåë,
Þïèòåð ïîâåðæåííûé, Àëòàðü ïîáåäû). Szeroki materia³ uzupe³niaj¹cy stanowi¹ nowele i opo-
wiadania symbolisty (miêdzy innymi: Ïîä ñòàðûì ìîñòîì, Â ïîäçåìíîé òþðüìå, Â áàøíå,
Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð Òðàïåçóíäà, Ó ìåöåíàòà, Ýëóëè, ñûí Ýëóëè, Äèòÿ è áåçóìåö, Äàðû
ìëàäåíöà Èèñóñà, Ïîâåñòü î Ñîôðîíèè Ëþáÿùåì, Æåíùèíà, Æèçíü Âåðãèëèÿ, Ïðåäñìåðòíûé
áðåä Âåðãèëèÿ, Ðåÿ Ñèëüâèÿ, Òåëî Ãåêòîðà, Îáðå÷åííûå), a tak¿e prace po�wiêcone problemom
historii i kultury (Ëåòîïèñü èñòîðè÷åñêèõ ñóäåá àðìÿíñêîãî íàðîäà îò VI âåêà äî ð õ. ïî íàøå
âðåìÿ, Ñôèíêñû è âèøàïû), wyk³ady (Ó÷èòåëè ó÷èòåëåé) i teksty krytyczne (Ñìåíà êóëüòóð,
Ïðîëåòàðñêàÿ ïîýçèÿ, Êàðë V. Äèàëîã î ðåàëèçìå è èñêóññòâå, Ëåãåíäû î Àãðèïïèå,
Îêëåâåòàííûé ó÷åíûé, Ñî÷èíåíèÿ Àãðèïïû è èñòî÷íèêè åãî áèîãðàôèè).

Punktem wyj�cia dla rozwa¿añ autorki ksi¹¿ki jest �fenomen równania kulturowego�. Odwo³uj¹c
siê do synkretyzmu kulturowego � tendencji obecnej w ca³ej literaturze europejskiej prze³omu XIX
i XX wieku, autorka wyznaczy³a g³ówne obszary, w których Briusow-pisarz i Briusow-historyk po-
szukiwa³ analogii do swoich czasów. S¹ to �redniowieczna Europa i Niemcy czasów reformacji, an-
tyk i kultury przedantyczne. Tej koncepcji podporz¹dkowane zosta³y trzy rozdzia³y pracy: I. Kultura
niemiecka. W stronê nowej �wiadomo�ci, II. Antyk. Na skrzy¿owaniu kultur, III. Kultury wczesnosta-
ro¿ytne. Miêdzy mitem a histori¹. O kolejno�ci rozdzia³ów, jak pisze autorka, �(wbrew porz¹dkowi
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historycznemu) zadecydowa³y daty powstania utworów�. Rzeczywi�cie, wydaje siê, ¿e zachowana
w ksi¹¿ce chronologia pozwala dotrzeæ do istoty ewolucji historyzmu Briusowa.

Nie chc¹c odbieraæ czytelnikom przyjemno�ci obcowania z dyskursem autorki, pominê szczegó-
³owy opis zawarto�ci poszczególnych rozdzia³ów. Znalaz³y siê w nich rozwa¿ania dotycz¹ce roz-
maitych aspektów historyzmu Briusowa: kulturowego maksymalizmu i relatywizmu, jego osobi-
stej historiozofii i paseizmu. Owe rozwa¿ania opieraj¹ siê na solidnych analizach poszczególnych
tekstów literackich Briusowa w kontek�cie �róde³ historycznych i odkryæ archeologicznych zna-
nych symboli�cie. Warto dodaæ, ¿e prowadzony przez autorkê dyskurs ujawnia jej historyczne
pasje, wynikaj¹ce � jak sama przyznaje � z tradycji rodzinnych. Po³¹czenie perspektywy litera-
turoznawczej i historycznej wydaje siê w tym przypadku wyj¹tkowo szczê�liwe.

Dla mnie osobi�cie najbardziej inspiruj¹cy okaza³ siê rozdzia³ trzeci, poruszaj¹cy Briusowowsk¹
koncepcjê Lemurii i Atlantydy jako pramatki kultury. Nie umniejszam znaczenia dwóch pierw-
szych rozdzia³ów pracy. Przeciwnie, wydaje siê, ¿e s¹ one warsztatowo nieco lepsze ni¿ rozdzia³
trzeci. Jednak w tej ostatniej czê�ci, po�wiêconej przede wszystkim kontrowersyjnym wyk³adom
Briusowa Ó÷èòåëè ó÷èòåëåé znalaz³am niespodziewanie g³êbokie analogie z ezoterycznymi kon-
cepcjami historiozoficznymi symbolistów spod znaku teozofki Jelieny B³awatskiej i antropozofa
Rudolfa Steinera. Niestety, w tym miejscu odczu³am te¿ pewien niedosyt zwi¹zany z brakiem szer-
szego omówienia (czy te¿ konfrontacji) symbolistycznych koncepcji mitu. Wydaje siê, ¿e idee
Dmitrija Mierie¿kowskiego, Wiaczes³awa Iwanowa, Andrieja Bie³ego zestawione z pogl¹dami
Briusowa mog³yby stanowiæ interesuj¹c¹ p³aszczyznê rozwa¿añ problemu �mit a historia�.

Pragnê dodaæ jeszcze s³ów kilka na temat szaty graficznej i edytorskiego warsztatu publikacji.
Ksi¹¿ka przyci¹ga uwagê interesuj¹c¹ ok³adk¹, której centralnym elementem jest brodata z³ota ma-
ska. Elementy drugiego planu to sylwetki Koloseum i Katedry w Kolonii, a wiêc artefakty wielce
znacz¹ce w �wiatach przedstawionych powie�ci Briusowa. Edytorski warsztat jest bardzo staranny
i konsekwentny. Ksi¹¿ka zawiera bibliografiê w jêzyku rosyjskim i polskim, sporz¹dzon¹ w uk³adzie
alfabetycznym. Przyda³by siê niew¹tpliwie w tej solidnej i erudycyjnej pracy indeks nazwisk, za-
wsze mile widziany przez osoby siêgaj¹ce do publikacji naukowej.

Monika Rzeczycka

È. È. Ø à í ã è í à: Ðóññêèé òðàäèöèîííûé áûò. Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Èçä. Àçáóêà-êëàññèêà 2003, 688 s.

W ostatnim czasie jak grzyby po deszczu pojawiaj¹ siê w Rosji publikacje o charakterze prze-
wodników, czyli wszelkiego rodzaju s³owniki, encyklopedie, leksykony penetruj¹ce ró¿ne obszary
kultury rosyjskiej. W�ród prac tego typu warto zwróciæ uwagê na jedyn¹ w swoim rodzaju ksi¹¿kê,
a mianowicie Ðóññêèé òðàäèöèîííûé áûò � encyklopediê sporz¹dzon¹ przez cenionego etno-
grafa i historyka prof. Izabellê Szanginê, znan¹ m.in. z takich publikacji, jak Ðóññêèé ôîíä
ýòíîãðàôè÷åñêèõ ìóçååâ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ðóññêàÿ èçáà, Ðóññêèå äåòè è èõ èãðû,
Ðóññêèé ïðàçäíèê. Recenzowana ksi¹¿ka � stanowi¹ca pok³osie wieloletnich ¿mudnych badañ
autorki w zakresie etnografii, folklorystyki i historii � jest pierwszym kompleksowym leksyko-
nem prezentuj¹cym w tak szerokim zakresie ró¿ne strony z ¿ycia rosyjskiej wsi, gdzie dorobek
narodowy ukazano przez pryzmat kultury materialnej. Ponadto pewna grupa niegdy� u¿ywanych
przedmiotów, o których w leksykonie mowa (np. narzêdzia pracy, �rodki transportu), w ogóle nie
by³a wcze�niej obiektem badañ. Dlatego rekomendowana przeze mnie ksi¹¿ka ma charakter pio-
nierski i nowatorski. Wysoko oceniam przedsiêwziêcie autorki, którego cech¹ szczególn¹ jest przy-
jêta metoda pracy: korzysta³a ona nie tylko z archiwum Rosyjskiego Muzeum Etnograficznego, ze
zbiorów zabytków kultury Biura Etnograficznego W. N. Tieniszewa, z materia³ów Rosyjskiego
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Towarzystwa Geograficznego, z prac wspó³czesnych badaczy-etnografów, ale równie¿ ze wspo-
mnieñ naocznych �wiadków, co zaowocowa³o rzeteln¹ i warto�ciow¹ publikacj¹ posiadaj¹c¹ wy-
bitne walory poznawcze.

Encyklopedia Izabelli Szanginy zwraca uwagê czytelnika ju¿ podczas pierwszego pobie¿nego
przegl¹dania, poniewa¿ jest piêknie wydana (ciekawa szata graficzna, estetyczny wygl¹d twardej
ok³adki, bogaty materia³ ilustracyjny, dobry gatunek papieru), co w tego typu publikacji jest bar-
dzo istotne. Ksi¹¿ka zawiera ponad 1400 ilustracji; s¹ to kolorowe i monochromatyczne reproduk-
cje obrazów i grawiur rosyjskich malarzy XVII�XX wieku, tzw. ³ubki, stare i nowe fotografie,
rysunki, szkice i schematy. Profesjonalne rysunki autorstwa Z. W. Korolkowej, W. A. Makarowa
i S. A. Makarowej nie tylko przybli¿aj¹ wygl¹d wielu obiektów tam, gdzie zawodzi wyobra�nia
(np. wiatraki wielu typów), lecz równie¿ prezentuj¹ nieznane wspó³czesnemu cz³owiekowi urz¹-
dzenia (np. snowarki). Z nienagannym opracowaniem graficznym pracy koresponduje wysoki po-
ziom merytoryczny wy³o¿onego materia³u. W miarê lektury rodzi siê przekonanie, ¿e Szangina jest
autork¹ obdarzon¹ wnikliwo�ci¹ i skrupulatno�ci¹, o czym �wiadczy wiele faktów. Zwraca uwagê
na ró¿nice w wygl¹dzie i nazewnictwie tego samego przedmiotu w zale¿no�ci od regionu Rosji.
Dowiadujemy siê na przyk³ad, ¿e �wo³okusza� (�rodek transportu s³u¿¹cy do przewo¿enia ciê¿-
kich i masywnych ³adunków, np. drewna z lasu, u¿ywany wszêdzie tam, gdzie nie mo¿na by³o
wjechaæ furmank¹ lub saniami) w ró¿nych miejscowo�ciach nazywa³a siê inaczej: �wo³oszeñka�,
�smyk�, �taska�, �wo³ok� itd., a ka¿dy z jej o�miu typów mia³ inny wygl¹d, co potwierdzaj¹ nie
tylko drobiazgowe opisy, lecz tak¿e �wietnie sporz¹dzone rysunki (zob. s. 255). Niemal wszystkie
has³a podstawowe (ka¿de s³owo ma zaznaczony akcent) zawieraj¹ od jednego do kilku (nawet
o�miu) rzadziej u¿ywanych synonimów (warianty dialektyczne) na okre�lenie tego samego desy-
gnatu, np. âüþøêà (òþðèê), ëþëüêà (çûáêà, êîëûáåëü), ñàìîâàð (ñàìîãàð, ñàìîãðåé, ñàìîêèïåö),
äóøåãðåéêà (äóøåãðåÿ, êîðîòåíüêà, êîðîò¸íà, ïîäñåðäå÷íèê, ïåðî), áàðàáàíêà (áàðàáàí,
áàðàáàíòà, ïàñòóõàëêà, ïàñòóõàëü, ïàñòóõàëüíèöà, ïàñòóøêà, ïàñòóøíÿ, ñòóêîëêà). Prócz wy-
czerpuj¹cych i konkretnych informacji na temat ka¿dego przedmiotu (jak wygl¹da³, z czego by³
zrobiony, do czego s³u¿y³, jak by³ wykorzystywany w ¿yciu codziennym i w okresie �wi¹t), leksy-
kon wprowadza czytelnika w kontekst obrzêdowego i symbolicznego znaczenia zwyk³ych z po-
zoru przedmiotów. Czytelnik zapoznaje siê te¿ z konstrukcj¹ przeró¿nych przedmiotów i urz¹-
dzeñ poprzez � jak ju¿ wspomina³am � �wietne rysunki (zob. np. schemat budowy dachu �
s. 83, t³uczarki � s. 131, p³ugu bezkole�nego z drewnianym lemieszem � s. 217, samowara
� s. 451).

Recenzowany leksykon przedstawia g³ównie byt ch³opski XVIII�pocz¹tku XX stulecia, lecz
zebrany w nim materia³ wychodzi daleko poza te ramy czasowe, daj¹c w efekcie przegl¹d historii
rosyjskiego ¿ycia niemal od pocz¹tków pañstwowo�ci. Zasadnicz¹ czê�æ ksi¹¿ki tworzy piêæ roz-
dzia³ów: Äîì, äâîð è õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, Îðóäèÿ êðåñòüÿíñêîãî òðóäà, Òðàíñïîðò,
Õîðîìíûé íàðÿä äîìà, åãî óáðàíñòâî è óòâàðü, Êîñòþì. Has³a we wszystkich rozdzia³ach
uporz¹dkowane s¹ alfabetycznie, za� na pocz¹tku ka¿dego rozdzia³u znajduje siê artyku³ wstêpny
wprowadzaj¹cy do g³ównego tematu. Jak wspomnia³am ostatni rozdzia³ po�wiêcony jest strojom,
temu, jak niegdy� ubierali siê Rosjanie. Autorka swobodnie porusza siê w tej dziedzinie � poczy-
naj¹c od odzie¿y wierzchniej (np. �armiak� � rodzaj siermiêgi, �docha� � rodzaj pelisy z futrem
na obie strony) poprzez detale dotycz¹ce ró¿nych kaftanów i kontuszy (np. �opaszeñ�, �ochabieñ�),
wielu rodzajów obuwia (np. walonki) i nakryæ g³owy (�basz³yk�, �walonka�, �kartuz�, �ma³achaj�,
�kika�, �konura�), a skoñczywszy na niuansach zwi¹zanych z damskimi czepkami (np. �nako³ka�,
�powojnik�, �samszura�). Interesuj¹cym rozdzia³em jest Transport, gdzie opisano m.in. pojazdy
konne dwu- i czteroko³owe (tarantas, doro¿ka, wolant itd.).

Ksi¹¿ka zosta³a zaopatrzona w specjalny dodatek, sk³adaj¹cy siê z alfabetycznego spisu ró¿no-
rodnych specjalistycznych terminów, które zosta³y zgrupowane kolejno w o�miu blokach tema-
tycznych: 1) wiejskie prace rolnicze, 2) materia³y do obróbki, budowlane, dekoracyjne, 3) tech-
niczne i artystyczne sposoby wytwarzania mebli, przedmiotów i sprzêtów gospodarczych oraz nie-
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których narzêdzi (np. �lusarskich), 4) warsztat tkacki, techniczne rodzaje haftu i tkalnictwa, 5) krój
odzie¿y, 6) tkaniny i materia³y wykoñczeniowe, 7) rodzaje skór, 8) dawne jednostki miar. Dodatek
umo¿liwia korzystanie z encyklopedii bez odwo³ywania siê do dodatkowych �róde³, poniewa¿
wyja�nia s³owa niejasne dla przeciêtnego czytelnika, a wystêpuj¹ce w zasadniczej czê�ci ksi¹¿ki.
Cennym uzupe³nieniem publikacji jest obszerna bibliografia w uk³adzie alfabetycznym oraz ze-
staw hase³ znajduj¹cy siê na koñcu ksi¹¿ki, który u³atwia pos³ugiwanie siê encyklopedi¹.

Prezentowana ksi¹¿ka jest adresowana do szerokiego krêgu odbiorców, do wszystkich tych, któ-
rzy interesuj¹ siê kultur¹ Rosji. S¹dzê, ¿e powinna ona staæ siê jednym z podstawowych �róde³
informacji dla nauczycieli akademickich prowadz¹cych zajêcia z wiedzy o kulturze Rosji oraz uzu-
pe³niaj¹c¹ lektur¹ dla studentów filologii rosyjskiej, którzy mog¹ poszerzyæ wiedzê na temat ju¿
znanych im pojêæ, takich jak trojka, ³a�nia, poczesny róg izby, kokosznik, kosoworotka, sarafan
oraz dowiedzieæ siê wielu nowych i ciekawych rzeczy o tym, jak pracowali, w jakich warunkach
mieszkali, na czym spali, jakich u¿ywali naczyñ, co wk³adali na siebie � s³owem � jak niegdy�
¿yli Rosjanie. Ksi¹¿ka daje bowiem barwny i pe³en erudycji obraz dawnej Rosji.

Pozostaje ¿ywiæ nadziejê, ¿e omówiona encyklopedia, która ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa
�Azbuka�, zapocz¹tkowa³a wiêksz¹ seriê, bowiem ju¿ ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka tej samej autorki
Ðóññêèé íàðîä. Áóäíè è ïðàçäíèêè. Ýíöèêëîïåäèÿ (2003) oraz Ðóñêèå ïðàçäíèêè: Îò ñâÿòîê
äî ñâÿòîê (2004). Czekamy na kolejne publikacje, a tymczasem gor¹co zachêcam do siêgniêcia
po te interesuj¹ce i po¿yteczne ksi¹¿ki prof. Szanginy, charakteryzuj¹ce siê wysokim profesjonali-
zmem.

Justyna Tymieniecka-Suchanek


