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Dzieje wzajemnych związków literackich polsko-rosyjskich – tak świetnie 
opisane już przez czołowych naszych slawistów1 − nadal kryją w sobie wiele 
nieznanych jeszcze wątków, epizodów, obrazów. Penetracja ich, jakkolwiek nie 
przynosi zaskakujących odkryć, mogących diametralnie zmienić obraz wszech-
stronnie opisanej już rzeczywistości w tym zakresie, nieustannie prowadzi 
jednak do wzbogacania i pogłębiania istniejącej wiedzy. Do takiej refleksji 
zachęca m.in. ogląd twórczości pisarskiej kobiet rosyjskich XIX stulecia, 
wnoszących – jak się okazuje – sporo niebanalnego, a przy tym specyficznie 
„kobiecego”2 właśnie, materiału poznawczego do tematu polsko-rosyjskich 
związków literackich.  
 Różne były osobiste losy poszczególnych autorek, odmienna pozycja 
i status społeczny, niejednakowe zapatrywania i przekonania społeczno-poli-
tyczne, rzutujące na stopień zainteresowań sprawami polskimi, jak też na ocenę 
tego, co polskie. W XIX wieku nie można było nie znać „sprawy polskiej”, 
stronić od polskich problemów politycznych bądź obyczajowych czy kul-
turalnych, gdy Polacy byli tuż obok – jedni jako banici, inni z wyboru – a sama 
Polska stanowiła część rosyjskiego imperium. W tych warunkach oficjalna 
doktryna ideologiczna i interesy polityczne toczyć musiały spór z żywym 
doświadczeniem jednostkowym, z pracą umysłów i serc zdolnych się oprzeć 
zniewoleniu.  
 Owe procesy przekonująco pokazuje epizod z życia i twórczości Eudoksji 
Rostopczyny (1811-1858), autorki słynnej alegorycznej ballady Насильный 
брак (Przymusowe małżeństwo, 1846), powstałej pod wpływem wrażeń wynie-
sionych przez poetkę przejeżdżającą w roku 1845 przez ziemie polskie w drodze 
na Zachód. Obserwacje wyniesione z tej podróży i dające jej asumpt do na-
pisania alegorycznego komunikatu poetyckiego streściła bezpośrednio w na-
stępujący sposób: 
 

                                                 
1 Spośród ogromnej liczby dokonań literatury naukowej, narosłej wokół tego problemu, 

wymienimy tu przykładowo zaledwie kilka fundamentalnych prac: R. Łużny, Pisarze kręgu 
Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kulturalnych 
polsko-wschodniosłowiańskich w XVII-XVIII wieku, „Zeszyty Naukowe UJ” CXLII. „Prace 
Historycznoliterackie”, z. 11, Kraków 1966; tegoż: Literatura polska w Rosji w wieku XVII i 
XVIII. Problematyka, stan i potrzeby badań, [w:] O wzajemnych powiązaniach literackich 
polsko-rosyjskich, pod. red. S. Fiszmana i K. Sierockiej, Wrocław 1969; B. Białokozowicz, Z 
dziejów wzajemnych polsko-rosyjskich związków literackich w XIX wieku, Warszawa 1971; 
W. Wilczyński, Władysław Syrokomla i literatura rosyjska, Zielona Góra 1980; J. Orłowski, 
Polska w zwierciadle poezji rosyjskiej okresu I wojny światowej, Lublin 1984; tegoż: Z 
dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku 1917, 
Warszawa 1992. 

2 Na temat literatury kobiecej w Rosji XIX stulecia pisałam zwłaszcza w rozprawie 
Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, Opole 1993. 
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Czując litość dla Żydów, których Polacy uciskali i gnębili, mam zarazem współczucie dla 
Polski: poniżonej, zniewolonej, unicestwionej. Pieczęć głębokiego smutku spoczywa na tej 
ziemi, z pozoru bogatej, kwitnącej i dobrze uprawianej. Dobrobyt jednak nie może zastąpić 
jej wolności, utraconej państwowości i sławy oręża. Kraj ten przywiódł mi na myśl kobietę w 
bogatym stroju, mieszkającą pośród przepychu. Będąc we władzy despotycznego męża, 
zadręcza się swoją niewolą, potajemnie płacze nad swoim bogactwem3. 
 
 W Rzymie tekst utworu, w którym pod alegorią nieszczęśliwej kobiety 
wydanej wbrew swojej woli za mąż za bogatego człowieka4 była pokazana 
uciskana przez carat Polska, został przedstawiony Gogolowi. Za jego radą swoją 
balladę wysłała poetka do druku w piśmie reprezentującym oficjalną orientację 
społeczno-polityczną, jakim była „Siewiernaja Pczeła” Tadeusza Bułharyna, 
gdzie też utwór ten się ukazał, ponieważ, zgodnie z przewidywaniami twórcy 
Rewizora, wydawca „nie połapał się” i nieprawomyślny tekst wzięty został za 
opowieść emancypującej się autorki wiersza o własnym, dość powszechnie 
znanym, kryzysie małżeńskim. Właściwa wymowa ideologiczna utworu została 
jednak wyłożona przez odpowiednie służby carowi, który w odwecie zamknął 
przed Rostopczyną drzwi swojego pałacu, mimo że do tej pory – ze względu na 
urodę, talent poetycki i majętność – była jego prawdziwą ozdobą. Chociaż 
numer pisma zawierający tekst fatalnej ballady został skonfiskowany, utwór 
Przymusowe małżeństwo rozchodził się nielegalnie wśród zainteresowanych nim 
czytelników, a biografię prześladowanej za obronę Polski poetki zwieńczyła 
„aureola męczeństwa”. 
 Takiej odwagi i samodzielności w ocenie „sprawy polskiej” nie starczyło 
Aleksandrze Smirnowej (1809-1882), damie dworu i zarazem gospodyni salonu 

                                                 
3 Cyt. za: Л. Ростопчина, Семейная хроника, „Наука. Искусство. Литература” 1904, 

nr 4, s. 191. To i pozostałe tłumaczenia moje − W.L. 

4 Warto przytoczyć następujący fragment wiersza:  

   Послал он в ссылку, в заточенье 

   Всех верных, лучших слуг моих; 

   Меня же предал притесненью 

   Рабов − лазутчиков своих. 

   Позор, гоненье и неволю 

   Мне в брачный дар приносит он (...). 

 (Насильный брак, [w:] Талисман. Избранная лирика. Нелюдимка — драма. 
Документы, письма, воспоминания, Москва 1987, s. 111). 



 

5 

literackiego, autorce znanych Zapisków5, w których pozytywne opinie o Po-
lakach pojawiają się wówczas, gdy mowa jest o kontaktach prywatnych i kon-
kretnych przyjaźniach osobistych, ich brakiem natomiast odznaczają się te partie 
tekstu, w których odbywa się komentowanie moralnych niedostatków, ruchu 
oporu i niepodległościowych zrywów Polaków. Kierując się tą zasadą, Smir-
nowa z dużą sympatią pisze o zaprzyjaźnionych z nią Polkach, zwłaszcza o 
Stefanii Radziwiłł, Zofii Kisielowej z domu Potockiej oraz Tekli Walen-
tynowicz, które ceniła tak za kulturę, gościnność, wykwintność i zarazem 
prostotę manier, jak i za urodę oraz osobisty urok i czar. Każda z tych Polek 
wniosła w jej życie inną nutę polskości. Ze Stefanią Radziwiłł łączyła ją pewna 
szczególna duchowa bliskość, wspólne zainteresowania, zażyłość nawet, Zofia 
Kisielowa rozbudziła w niej upodobanie do polskiej kawy, Tekla Walen-
tynowicz była przez nią podziwiana za niepospolity osobisty wdzięk i urodę, 
o czym nadmienia tak: „Wszyscy zakochiwali się w tej polskiej czarodziejce”6. 
 Na takich i podobnych wrażeniach, wyrosłych z kontaktów osobistych, 
prywatnych, wątki polskie nie wyczerpują się w Zapiskach Smirnowej. Od 
czasu do czasu czytelnik napotyka tu bowiem epizody, których treść kon-
struowana była na podstawie faktów i opinii zasłyszanych przez autorkę podczas 
rozmów prowadzonych w kręgach dworskich, zwłaszcza z wielkim księciem 
Michaiłem Pawłowiczem oraz generałem Iwanem Paskiewiczem, namiest-
nikiem Królestwa Polskiego w latach 1832-1856, który, jak wiadomo, zasłynął 
jako zaciekły rusyfikator. W rozmowach tych podejmowany był m.in. temat 
realnych szans Rosji na całkowite podporządkowanie i zrusyfikowanie Polski. 
Smirnowa nie ukrywa, że władze carskie, mimo zwycięstwa odniesionego nad 
Polakami w wojnie po powstaniu listopadowym, wciąż miały pełną świadomość 
złożoności swej sytuacji na okupowanych ziemiach. Poddany restrykcjom, 
inwigilowany naród, mimo wielu swoich wad, wśród których autorka memu-
arów dostrzega zwłaszcza kryzys życia rodzinnego, rozwody, próżniactwo, 
hazard karciany7, daleki był od hołdowania postawie ugody i lojalności wobec 
zaborcy. Popowstaniowa sytuacja w Królestwie Polskim pokazywała, że nastro-
je niepodległościowe nie zamilkły w narodzie, nabrały tylko bardziej zawo-

                                                 
5 А.О. Смирнова, Записки, дневник, воспоминания, ред. М.А. Цявловский, Москва 

1929. Badacze uznali ten tekst za mistyfikację autorstwa jej córki Olgi Nikołajewny, powstałą 
wszakże na kanwie pamiętników matki. Zob. D. Ambroziak, Polonica w Zapiskach 
Aleksandry Osipowny Smirnowej, „Studia i Szkice Slawistyczne”. Literatura. Kultura. Język, 
Opole 2000, s. 9-16. 

6 А.О. Смирнова, Записки, s. 206.  

7 Dla zobrazowania tego problemu Smirnowa przytacza bulwersującą opowieść o nie-
jakim Starzyńskim, którego stawką w grze stała się własna żona, przegrana w karty z Do-
minikiem Radziwiłłem.  
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alowanego charakteru8. Demaskację nielojalności wobec Rosji utrudniało, w 
świetle pamiętników Smirnowej, zachowanie magnaterii, która za pomocą 
umiejętnego kamuflażu udzielała znaczącego wsparcia szlachcie zajętej dzia-
łalnością konspiracyjną. 
 Smirnowa nie wątpi w słuszność carskiej polityki wynarodowienia Polski. 
Wieści o krzywdzących Polaków aktach przemocy, upokarzaniu, represjach, 
konfiskatach majątku, zsyłkach na Syberię w jednym zaledwie wypadku 
spotkały się w tekście Zapisków ze słowami współczucia dla naszego narodu: 
„Jakże Polacy mogą nie cierpieć, jakżeż mają nas lubić?”9. Trudno jednak 
zaszeregować tę wypowiedź do rodzaju świadectwa na rzecz obrony „sprawy 
polskiej”. Łatwiej jest skłonić się ku hipotezie, że została ona dopisana raczej 
ręką Olgi Nikołajewny, córki autorki memuarów, która zredagowała tekst 
wspomnień matki i opublikowała je. Zbyt odosobniona jest to myśl i stoi w ja-
skrawej sprzeczności z rzeczywistą reakcją Smirnowej na kapitulację Polaków 
po powstańczym zrywie. Na wieść o zdobyciu przez wojska carskie Warszawy, 
spieszy ona powiadomić o tym Mikołaja Smirnowa – podówczas swego 
narzeczonego – takimi oto słowy: 
 
Jestem przekonana, że jako pierwsza doniosę Panu najradośniejszą nowinę, jaką może Pan 
usłyszeć. Warszawa  nareszcie została zdobyta, wojska nasze okryły się chwałą, a żałośni 
Polacy złożyli broń10. 
 
 Pytanie o szczerość tej opinii nie wymaga szczególnej odpowiedzi. Dama 
dworu nie mogła myśleć inaczej. Jej poglądy w kluczowych dla polityki pań-
stwa sprawach musiały być zbieżne z oficjalnym stanowiskiem reprezen-
towanym przez rosyjskie kręgi dworskie, których przedstawicielką sama 
przecież była.  
 Przynależnością do takich kręgów nie była skrępowana znana swego 
czasu panna-kawalerzysta i pisarka w jednej osobie, Nadieżda Durowa (1783-
1866), dlatego w jej twórczości obraz Polski i stosunek do Polaków jest odmien-
ny od przedstawionego w memuarach Aleksandry Smirnowej i, podobnie jak 
tam, ma swoje indywidualne uzasadnienie. Motywy polskie u Durowej, po-
                                                 

8 Historycy polscy podkreślają, że w sytuacji popowstaniowej początkowo jeszcze 
pojawiały się plany objęcia powstańczym zrywem całości ziem, jednak ponieważ państwa 
zaborcze ruch ten bezpardonowo zwalczały, doszło do zmiany taktyki niepodległościowej 
Polaków. „[...] część wybitniejszych przywódców polskich wysuwa program zerwania z 
działalnością spiskową i powstańczą na rzecz rozwinięcia programu szeroko zakrojonej pracy 
organicznej”. Por. np.: A. Czubiński, J. Topolski, Historia Polski, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 324. 

9 Tamże, s. 277. 

10 Tamże, s. 41. 
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szerzając krąg pozytywnych nastawień Rosjan do Polaków, pozwalają postawić 
tezę, iż pisarka ta najbardziej w Polakach ceniła ich dumę narodową, dążenia 
niepodległościowe i umiłowanie wolności. Któż jak nie człowiek znający cenę 
wolności mógł życzliwie i z podziwem spoglądać na naród, który w imię 
niepodległości gotów był do ponoszenia największych nawet ofiar? A Durowa 
takim właśnie człowiekiem była, gdyż z odwagą odrzuciła istniejący w jej 
środowisku kodeks życia rodzinnego, w którym to, co „męskie”, posiadało 
kwalifikacje dodatnie, zaś to, co „kobiece”, negatywne i, przełamując barierę 
płci, zdecydowała się sięgnąć po męskie przywileje11. W męskim przebraniu 
porzuciła dom, rodzinę i ruszyła szlakiem wojen napoleońskich, z których po 
dziesięciu latach przyniosła nie tylko Order św.  Jerzego za bohaterstwo i od-
wagę, ale też zapiski podróżne. Z nich później będzie czerpać inspiracje do 
twórczości literackiej, w której wcale niemarginalne miejsce zajmują wątki 
polskie.  
 Pierwszy kontakt Durowej z Polską, jaki nastąpił nad Bugiem chwilę 
przed tym, nim w Grodnie została wcielona do regularnego pułku kawalerii 
polskiej służącej pod rozkazami Aleksandra I, żywo przywołał pisarce na 
pamięć jej burzliwe dzieje i bohaterów narodowych, o których – jak mówi − 
„kiedyś czytała” i na których mogła się wzorować i pogłębiać jej własna pasja 
wolności. W powieści Gudiszki (1839) czytamy:  
 
Przechodzę z oczarowania w oczarowanie! Polska! Tylko to jedno słowo przyprawia mnie o 
radosny zawrót głowy! Tak więc mam przed sobą ów kraj... arenę tak wielu wydarzeń! [...] 
Ileż imion przywodzą mi na pamięć te milczące pola. Jan Sobieski! Wallenrod! Aldona! 
Wszystko, cokolwiek kiedyś czytałam o wydarzeniach w tym kraju, o wojnach litewskich, 
wszystko to jako żywo staje mi przed oczyma12.  
 
Powyższy fragment kryje jednak w sobie pewien anachronizm. Brak danych nie 
pozwala nam jednoznacznie określić, co mianowicie czytała Durowa przed 
włączeniem się w roku 1806 do kampanii antynapoleońskiej. Wątpliwe, by 
imiona Wallenroda i Aldony trafiły do powieści tej rosyjskiej „amazonki” 
wprost z jakichś przekazów historycznych, a nie z powieści poetyckiej Mickie-
wicza Konrad Wallenrod. Ta zaś ukazała się, jak wiadomo, w styczniu 1828 
roku w Petersburgu i mogła być znana autorce Gudiszek, ale nie uczestniczce 
wojen napoleońskich z lat 1806-1816. To pozwala na wysnucie przypuszczenia, 
iż szczególne sympatie Durowej dla Polski ożywić się mogły dzięki twórczości 
Mickiewicza, a więc w latach późniejszych, gdy osławiona panna-kawalerzysta, 

                                                 
11 Biografię Durowej przedstawiłam w rozdziale Nadzieja Durowa – pisarka w sławie 

panny-kawalerzysty opublikowanym w monografii Twórczość literacka kobiet..., s. 31-49. 

12 Н. Дурова, Гудишки. Избранные сочинения кавалерист-девицы Н.А. Дуровой. 
Составление, вступительная статья и примечания В. Муравьёва, Москва 1983, s. 285. 
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będąc już w stanie spoczynku, mogła się zapoznać z dokonaniami tego po-
wszechnie cenionego w kręgach inteligencji rosyjskiej polskiego poety. 
 Przemarsz przez ziemie polskie w kierunku Prus, dłuższe lub krótsze 
postoje w wioskach i miasteczkach polskich, na prowincji i w stolicy, dostar-
czyły Durowej bogatego materiału obserwacyjnego, na podstawie którego w 
przyszłości, jako pisarka, kreśli portrety bohaterów, obrazki z życia dworków 
szlacheckich, buduje wątki fabularne, formułuje opinie i oceny tego, co polskie. 
Spojrzenie autorki chętnie zatrzymuje się na sprawach życia rodzinnego i domu 
– jego sfery duchowej oraz materialnej. Widać to w Zapiskach panny-
kawalerzysty (1836) na przykładzie opisu wizyty u wuja jej pułkowego przy-
jaciela, niejakiego Wyszomirskiego, podczas której uwagę „amazonki”-ułana 
przykuwa skromny, bez oznak przepychu wystrój wnętrza dworku, a przy tym 
dostatni poziom życia jego mieszkańców, przyjazna atmosfera rodzinna, bez-
pośredniość i ciepło relacji pomiędzy domownikami oraz szczera gościnność w 
stosunku do nieznajomego, obcego przybysza. Czytamy: 
 
Dostojnie wyglądający polski Pan siedział wraz z żoną i synami w antycznym salonie obitym 
malinowym jedwabiem; krzesła oraz kanapa były obszyte tą samą tkaniną i ozdobione 
frędzlami, jak się domyślam, swego czasu złotymi, ale obecnie pociemniałymi i wyblakłymi. 
Pokój przedstawiał się ponuro i był całkowicie sprzeczny z dobrodusznym i przyjaznym 
wyglądem gospodarzy. Uścisnęli swego bratanka, uprzejmie pokłonili się mnie i zaprosili do 
śniadania. Cała tak rodzina niezwykle mnie polubiła; byłem wypytywany o wiek, 
pochodzenie, a gdy im powiedziałem, że mieszkam niedaleko Syberii, wówczas żona Kunata 
krzyknęła zdumiona i spojrzała na mnie z nowym zainteresowaniem, jakby mieszkaniec 
Syberii miał być istotą nadprzyrodzoną! W całej Polsce mają o Syberii jakieś dziwne 
wyobrażenie!13. 
 
 Owa, dostrzeżona przez korneta-narratora, „ponurość” pokoju, jak też 
„bladość” kolorów niegdyś kosztownych tkanin na meblach w polskim dworku, 
których od dawna nie zmieniano na nowe, kryją w sobie aluzję do aktualnej 
sytuacji społeczno-politycznej Polski, przeżywającej stan swojej żałoby naro-
dowej, której przystoi przecież rezygnacja ze zbytków i przepychu. W poja-
wiającym się w ślad za tym epizodem motywie syberyjskim wyczuć można 
dyskretne rozwinięcie tej myśli. W sposób zawoalowany zdradza on nastroje 
ciemiężonego przez zaborcę narodu, któremu Syberia z oczywistych względów 
kojarzyć się musi z zesłaniami i cierpieniem. 
 Cytowane powyżej euforystyczne wypowiedzi, pełne ciepła i życzliwości 
komentarze aż nadto dobitnie świadczą o solidarności Durowej z Polakami i ich 
zniewoloną ojczyzną, pozwalają też sądzić, że pisarka z uznaniem patrzy na 
Polskę, która, choć niemal całkowicie zniknęła z mapy świata, broni swojej 

                                                 
13 Н. Дурова, Записки кавалерист-девицы. Вступительная статья, подготовка тек-

ста и примечания Б.В. Смиренского, Казань 1979, s. 39. 
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tożsamości narodowej z podziwu godnym uporem, pielęgnuje kulturę, obyczaje 
i język – dumnie trwa. A swoistego blasku owemu trwaniu, jak dostrzega to ro-
syjska pisarka, dodają polskie kobiety. Poniższy cytat społeczną pozycję pol-
skich przedstawicielek płci pięknej przedstawia następująco: 
 
Jest to kraj, w którym kobieta jest władczynią! Kobieta – bohaterem, pułkownikiem, 
ministrem. Jest to ten kraj, w którym kobieta zarządza wszystkim, zdobywa wszystko przy 
pomocy jedynego, niczym niezwyciężonego oręża, oręża intelektu, urody i uprzejmości!14. 
 
 Ten idealizowany sposób widzenia roli i miejsca kobiety w społeczeń-
stwie polskim wydaje się mieć walor świadomego zabiegu ideowego, którego 
intencją jest chęć zwrócenia przez Durową uwagi własnego społeczeństwa na 
dotkliwe niedostatki związane z sytuacją kobiet w Rosji, o czym Wissarion 
Bieliński pisał m.in. tak: „Rosyjska panna – to nie kobieta w europejskim sensie 
tego słowa, nie człowiek: to ni mniej, ni więcej tylko narzeczona”15 (podkreś-
lenie Bielińskiego).  
 Wrażenia wyniesione z pobytu w Polsce konkretyzują się w twórczości 
Durowej nie tylko w tekstach typu dokumentarnego, w formie bezpośrednich 
komentarzy czy dygresji – jak to już zostało pokazane – ale też w warstwie 
fabularnej oraz koncepcyjno-estetycznej utworów, takich jak: Pawilon, Hrabia 
Maurycy oraz opowiadanie i powieść o tym samym tytule Gudiszki16. Tu, 
podobnie jak i w innych swoich tekstach narracyjnych, pozostając romantykiem, 
szuka pisarka w polskich realiach obyczajowych, topograficznych i kulturowych 
egzotycznego kolorytu, decorum dla działań bohaterów, tropi wyobrażenia, 
przekazy oraz symbole mitologiczne, naprowadzające odbiorcę na tajemnice 
Kosmosu, podpowiada takie przesłania etyczno-filozoficzne, które bronią god-
ności człowieka. Pojawiania się negatywnych postaci (a są nimi Walerian, 
Gudiszek, Maurycy) nie należy łączyć z antypolskim nastawieniem autorki bądź 
z próbą utrwalania ujemnego stereotypu Polaka – próżnego, buntowniczego 
i wiarołomnego. Durowa należy do sprzymierzeńców „sprawy polskiej”, dlatego 
polskich motywów obecnych w jej twórczości do rzędu tych, które wpisywałyby 
się w politykę caratu, zaklasyfikować się nie da. 
 Na zakończenie warto się odnieść do jeszcze jednego epizodu polskości, 
zaczerpniętego z życia innej znanej w XIX stuleciu rosyjskiej beletrystki – 

                                                 
14 Н. Дурова, Гудишки, s. 284.  

15 В. Белинский, Сочинения А. Пушкина. Статья девятая, [w:] О классиках 
русской литературы, Москва 1976, s. 137.  

16 Pisałam o tym w: Wątki polskie w prozie Nadieżdy Durowej, „Studia Slavica” VII, 
Opole 2003, s. 35-38.  
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Eugenii Tur17 (1815-1892, z domu Jelizawieta Suchowo-Kobylina). Jej sympatia 
dla Polski zrodziła się i zamanifestowała podczas emigracyjnego pobytu we 
Francji, w której autorka znanej swego czasu powieści Bratanica (Племянница, 
1851) schroniła się prawie na okres dziesięciu lat, uciekając przed restrykcjami, 
jakie dotknęły ją skutkiem poparcia udzielonego działaczom młodzieżowych 
ruchów politycznych jesienią 1861 roku w Moskwie. Mieszkając w Paryżu, 
także w Wersalu, Fontainebleau, znajdowała się stale w centrum życia 
emigracyjnego zarówno rosyjskiego, jak i polskiego. Jej salon literacki stał się 
znanym miejscem spotkań rosyjskiej oraz polskiej emigracji. Pod wpływem 
osobistych kontaktów z Polakami obudziły się w niej sympatie dla Polski. 
Zbliżyła się do Towarzystwa Polskich Dam, solidaryzując się z cierpieniem 
polskich emigrantek bolejących nad prześladowaną pod zaborami ojczyzną. 
„Wszystkie Polki były w jej oczach Joannami d’Arc” − wyrażał się ironicznie 
o postawie pisarki jeden z jej biografów18. 
 Wymowny wyraz przyjaźni żywionej w ówczesnych latach przez Eugenię 
Tur dla Polaków znajdziemy w pochodzącym z 1867 roku liście do Bakunina, 
gdzie, między innymi, pisarka określa swój stosunek do podejmowanych w Lon-
dynie przez Hercena inicjatyw na rzecz materialnej pomocy dla Polaków. 
Czytamy w nim: 
 
Sądzę, że każdy człowiek ma obowiązek pomagać ludziom umierającym z głodu, bez 
względu na to, kim są, a już tym bardziej społeczeństwu, które ucierpiało z powodu miłości 
do ojczyzny. Każdy, komu droga jest suwerenność własnego kraju, powinien, moim zdaniem, 
z szacunkiem odnosić się do dążeń wolnościowych innych nacji19. 
 
 Stosunek Eugenii Tur do Polski nie jest jednak w pełni jednoznaczny. 
Możliwe, że w miarę odchodzenia od wyznawanych w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych poglądów postępowo-demokratycznych w stronę ideologii 
monarchistycznej, na co miały wpływ zarówno wydarzenia związane z Komuną 
Paryską 1871 roku, jak i śmierć Aleksandra II (1881) z ręki terrorysty Polaka 
(Ignacego Hryniewieckiego), pisarka oddalała się także od krytycyzmu w sto-
sunku do carskiej polityki wynaradawiania Polski. Wiele bowiem do myślenia 
daje jej zachowanie w latach 80., kiedy to mieszkała na Zamku Królewskim w 
Warszawie, gdzie jej zięć Józef Hurko, znany rusyfikator, pełnił funkcję ge-

                                                 
17 Postaci tej zapomnianej pisarki poświęciłam pracę Zarys życia i twórczości Eugenii 

Tur, Opole 1987.  

18 Е. Феоктистов, Воспоминания. За кулисами политики и литературы (1864-1896). 
Редакция и примечания Ю. Оксмана, Ленинград 1929, s. 369.  

19 Cyt. za: Герцен, Огарёв и молодая эмиграция, „Литературное наследство” 1941, s. 
118.  
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nerał-gubernatora (lata 1883-1894) i „kwestię polską”, problem odrodzenia pol-
skiej państwowości pomijała milczeniem.  
 Podsumowując zaprezentowany materiał egzemplifikacyjny, należy pod-
kreślić, iż twórczość Durowej oraz Rostopczyny stanowi znak istnienia we-
wnętrznego nurtu w dialogu Rosji z Polską, który toczył się poza polityką 
oficjalną, nie na jej zamówienie. Pozostając w dyskretnej opozycji względem 
sił, które parły do supremacji Rosji w świecie słowiańskim, dialog ów bronił 
prawa Polski do wolności, promował polską kulturę i historię, niósł nadzieję na 
wzajemne polsko-rosyjskie poznanie i zrozumienie dziejowej niezgody. Mogło 
się tak dziać dlatego, że w epoce podekabrystowskiej ukształtował się typ per-
sonalistycznie myślącej osobowości: „W łonie społeczeństwa upaństwowionego 
powstały pierwiastki społeczeństwa obywatelskiego. Poddany cara poczuł się 
obywatelem kraju”20 − pisze Lipatow. Z drugiej jednak strony, jak pokazały to 
biografie Smirnowej i Eugenii Tur, rosyjsko-polski dialog odznaczał się 
wyraźną dwoistością, ciążąc chwilami w stronę konfrontacji inspirowanej przez 
czynnik państwowy, skłaniał się ku ideologii oficjalnej, na podstawie której 
aktualizowano rosyjski patriotyzm i nacjonalizm, jakże wrogi wspólnym – 
naszym i ich – racjom cywilizacyjnym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 A. Lipatow, Dwutorowość rosyjskiej recepcji polskości, [w:] Polska w Rosji – Rosja w 

Polsce. Dialog kultur, Poznań 2003, s. 55.  
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