
K R Y S T Y N A  B A R K O W S K A

U n i w e r s y t e t  w  D a u g a v p i l s

ZA  Z E M E AN D R E J A  UP T S A
I CH O P I W A D Y S A W A  RE Y M O N T A

PRZE OM WIEKÓW XIX I XX ORAZ TOWARZYSZ CE MU NA OTWIE WYDARZENIA
w odczuciu ludzi ówczesnej epoki mia y charakter zmian dziejowych. Pierwotnie
by o to odczucie intuicyjne, które w miar  up ywu czasu, po rewolucji 1905 roku,
pocz o zyskiwa  potwierdzenie w konkretnych poczynaniach i przekszta ce-
niach. To, co nast pi o po rewolucji, przewarto ciowa o w znacznym stopniu
niemal wszystkie dziedziny ycia i wp yn o na formy ycia artystycznego. Spo e-
cze stwo otewskie w sposób istotny zmieni o swój stosunek do kultury i literatury.
Nadzieja na odzyskanie niepodleg o ci czy a si  z wiar  w mo liwo  prze-
obra enia oblicza literatury, która winna odzyska  uniwersalistyczny charakter
i odnale  wspólny j zyk ze wspó czesnymi kierunkami literackimi w Europie.

Na pocz tku XX wieku na otwie znany staje si  W adys aw Reymont. W j -
zyku otewskim ukazuj  si  jego opowiadania Uratowany (1904), Na morzu
(1906), W jesienn  noc (1908), Tomek Baran (1908, 1912), Ostatni (1911, 1912)
oraz inne. Równie  w tym okresie trwa y prace nad t umaczeniem Ziemi obieca-
nej (1911). Mimo e dzie a Reymonta dociera y do czytelnika otewskiego
w t umaczeniu na j zyk rodzimy, by  on czytany przede wszystkim w wydaniach
rosyjskich. O poczytno ci utworów polskiego twórcy wiadcz  cz ste dyskusje
otewskich krytyków i literatów. Tak na przyk ad w 1899 roku w artykule Par

po u jaunlaiku rom nistiem (O wspó czesnych polskich powie ciopisarzach) J nis
Rainis wspomina o Reymoncie jako jednym z „najbardziej utalentowanych pisa-
rzy m odego pokolenia”1. W swoim artykule wskazuje Rainis znaczenie Kome-
diantów i Fermentów, wspomina tak e o Ziemi obiecanej. Rainis zauwa a talent
polskiego twórcy i podkre la jego wyczulon  zdolno  obserwacji, entuzjazm
m odo ci, jego realizm i d enie do ukazania dramatyzmu sytuacji. W 1910 roku

1 Zob. J. Rainis, Par po u jaunlaiku rom nistiem, „Kopoti raksti”, R ga, 1983, t. 18, s. 251.
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na amach otewskiego dziennika2 ukaza  si  obszerny artyku  pt. Polski Homer
autorstwa Antonsa Birkertsa, pisarza i krytyka. Warto podkre li , e w a ciwie
natychmiast po ukazaniu si Ch opów w krytyce otewskiej pojawi y si  pierwsze
komentarze. W 1913 roku powie  zwróci a na siebie uwag  Andrejsa Up tsa.
Powie  pozna  on w przek adzie rosyjskim i natychmiast napisa  recenzj .
Dzie o wywar o wielkie wra enie na m odym wówczas otewskim pisarzu,
a problemy zasygnalizowane przez Reymonta okaza y si  bardzo bliskie Up tso-
wi. Oceni  on Ch opów jako „jeden z najbardziej monumentalnych i najcenniej-
szych obrazów ch opstwa w literaturze wiatowej”3. Recenzja wiadczy, e Up ts
odnalaz  bliskiego sobie pisarza, a problematyka zarysowana przez Reymonta
g boko go poruszy a.

Co ciekawe, w spu ci nie krytycznej Up tsa tego typu recenzji jest niewiele.
otewski krytyk nie tylko wysoko ocenia dzie o Reymonta, ale i przeprowadza

paralele z utworami o tematyce ch opskiej otewskich autorów: M rnieku laiki
(Czas mierniczych) braci Kaudzisów i opowie ciami Ans šu J kabsa. Up ts twierdzi:

Nowoczesny cz owiek roli, rozmach jego epopei, g bia opowie ci wiadcz  o obiektywnym
znaczeniu kulturalno-historycznym, nieposiadaj cym odno ników w literaturze otewskiej […].
Utwór W adys awa Reymonta sta  si  mo e wzorem takiej kulturalno-historycznej opowie ci4.

Widzimy tu nie tylko wysok  ocen  polskiego pisarza, ale równie  otwarto
Up tsa na zewn trzne impulsy twórcze, gotowo  podj cia wezwania pochodz -
cego z obcej literatury, o ile mo e to pomóc w rozwi zywaniu problemów litera-
tury otewskiej, w podejmowaniu wa nych inicjatyw kulturalnych.

Charakterystyka Ch opów jako powie ci kulturalno-historycznej wydaje si
znacz ca. otewski krytyk i pisarz wysoko ocenia ten rodzaj powie ci, usi uje
nawet wypracowa  jego podstawy teoretyczne i zrealizowa  je we w asnej twór-
czo ci. Up ts jako kulturalno-historyczne okre la  swoje powie ci Laikmetu grie-
žos (Prze om epok), Za  zeme (Zielona ziemia, 1945), Plaisa m ko os (Przerwa
w ob okach). otewski twórca, wykorzystuj c istniej cy termin, przydaje mu
znaczenia bardziej ogólnego, odpowiadaj cego powie ci epickiej. Uwa a  on
powie  kulturalno-historyczn  za odr bny rodzaj prozy epickiej. W napisanym
ju  po drugiej wojnie wiatowej artykule Kult rv sturiska rom na koncepcija
(Koncepcja powie ci kulturalno-historycznej)5 formu uje on podstawowe kryteria
dotycz ce tego typu powie ci. Nale  do nich: obrazowa przejrzysto  epoki,
precyzyjnie okre lone rodowisko historyczno-geograficzne, w którym toczy si

2 A. Birkerts, Po u Homers, „Dzimtenes V stnesis”, R ga 1910, 17.06.
3 A. Up ts, Vladislavs Reimonts, Zemnieki, „Domas” 1913, nr 10, s. 1215 [wszystkie t um. z otew-

skiego moje – K.B.].
4 Tam e.
5 A. Up ts, Kult rv sturiska rom na koncepcij, „Kopoti raksti”, R ga 1952, t. 20, s. 420–426.
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akcja. Wobec ch opskiej powie ci wa ne jest rozszerzenie ycia jednego domu do
obszaru gminy, aby przynajmniej w miniaturze uwidoczni  w a ciw  dla okre lo-
nej epoki struktur  gospodarcz  i spo eczn .

Up ts dostrzeg  w Ch opach Reymonta szereg zasad kompozycyjnych, które
wyda y mu si  wa ne dla stworzenia dzie a w wielkim stylu:

Nie da si  pisa  epopei wspó czesnej, nie wolno dawa  tytu u Ch opi, nie wolno nazywa
tylko jednego cz owieka, dwu, trzech, jednej czy paru rodzin. Reymont ukazuje spo eczno
gminy jako ca o , jako utworzon  charakterystyczn  zbiorowo , która jest odbiciem ogó u
ch opstwa polskiego z jego osobliwo ciami […]. Reymont zna sztuk  tworzenia kolektywu
z poszczególnych charakterów indywidualnych i w ich konflikcie – tak, by za ka dym cz o-
wiekiem czu o si  ca  grup  ludzi, by w konflikcie cho by dwu czy trzech osób wida  by o
ycie ca ej gminy […]. W centrum opowie ci znajduje si  pi kna, zmys owa i grzeszna Jagna

– jedna z naj wietniejszych i najbardziej poci gaj cych postaci kobiecych w pi miennictwie
wiatowym. Z ni  i przez ni  tocz ca si  opowie  splata si  troch  i wtedy Reymont ukazuje

wielkie masowe ruchy mas ch opskich – zebranie gminne, bal w karczmie, walka w lesie, s d
nad grzesznic  itd. Mo na zauwa y , z jak  mi o ci  twórca portretuje swój naród, z jakim sza-
cunkiem odnosi si  do tej wewn trznej si y uciskanego ubogiego polskiego ch opstwa. Znacz ce
s  s owa na ko cu powie ci: Straszna to rzecz, gniew ca ego narodu – straszna to rzecz6.

Ten d ugi cytat pozwala stwierdzi , e Up ts zaakceptowa  spo eczne przes anie
powie ci Reymonta, chocia  by  zwolennikiem pogl dów socjalistycznych. Wy-
daje si , e Ch opi byli czynnikiem decyduj cym w wyborze Up tsa tematu grup
spo ecznych dla jego utworów.

Za  zeme jest jednym z najwa niejszych utworów w literaturze otewskiej po-
wi conych tematyce ch opskiej. Tytu  powie ci jest bardzo symboliczny: zielona

ziemia – ziemia-Arkadia, która daje szcz cie, o której marz  biedni ch opi, prze-
ciwstawia si  ziemi kamiennej, nieurodzajnej, któr  za ci k  prac  i stosunkowo
wielkie pieni dze otrzymuj  od pana. Jednak i u Up tsa, i u Reymonta cz owiek
opanowuje i pokonuje nieurodzajne ugory. Przekonuje o tym historia Szymka
Paczesia, który w asnym wysi kiem, niby jaki  pionier z fiordów Norwegii (B o-
gos awie stwo ziemi Knuta Hamsuna), zwyci sko wychodzi z zapasów z ziemi ,
przekszta ca nieurodzajny, skalisty grunt w przyjazn  jemu i jego rodzinie Matk

ywicielk . Najemca Osis wykazuje równie wielkie przywi zanie do ziemi, uwa-
a j  za dobro najwy sze. Ch op otewski yje dzi ki ziemi, dla ziemi i dla niej

si  równie eni. Posiadanie ziemi to nie tylko gwarancja spokojnej egzystencji,
to tak e szacunek otoczenia i mocna pozycja w rodzinie. „Cz owiek bez gruntu
jak bez nóg, tu a si  ino, a donik d nie zajdzie”7. Ziemia jest dla ch opów wi to-
ci , z pragnienia jej posiadania wyrasta równie  i konflikt pokoleniowy. Tak

w powie ci Up tsa starego Br vi a chowaj  praktycznie jeszcze za ycia, a Andr

6 A. Up ts, Vladislavs Reimonts…, s. 1215.
7 W. Reymont, Ch opi, Wroc aw, Siedmioróg, 1999, t. 2, s. 386.
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Osis eni si  z chor  umys owo Almie. Zyskuje przez to kawa  ugoru, dwie kro-
wy, buty i nowy kapelusz, ale nie szcz cie…, szcz cia nie ma, nie zosta o go
i w Br vi iach, gdzie ojciec z matk  ci ko haruj . W swojej zagrodzie m ody
cz owiek czuje si  samotny i t skni za czym  nieokre lonym i utraconym na
zawsze. Cz sto chodzi na stacj  kolejow , siada obok torów i oczekuje, kiedy
przejedzie poci g. Ale nie porzuci tej ziemi.

Jestem przekonana, e w a nie w tych prostych s owach: Nie rzucim ziemi, sk d
nasz ród od y a bogata symbolika ziemi, jak  ukszta towa  wiek XIX i pocz tek
wieku XX, wiek narodowej niewoli, ale i wiek powsta czych zrywów, wiek spi-
skowców i wygna ców, ale zarazem wiek tu aczy i wielkich marzycieli. Wiek,
w którym narody i polski, i otewski szuka y swojej to samo ci, budowa y swoj
historyczn wiadomo . Wiek, w którym przy narodowym stole zasiada  zacz li
wreszcie tak e przedstawiciele warstw tzw. niehistorycznych. Zdecydowana
wi kszo otyszy nie zamierza a porzuci  ojczystej ziemi. Zdecydowana ich
wi kszo  zamierza a o t  ziemi  walczy  i jej broni , aczkolwiek niektórzy za-
cz li udawa  si  w poszukiwaniu lepszego ycia do uprzemys owionej Rygi.

Chocia  czas akcji Ch opów zosta  w powie ci okre lony do  ogólnikowo, to
jednak mo na w przybli eniu okre li  ramy czasowe zdarze  rozgrywaj cych si
w tera niejszo ci, a tak e w pami ci bohaterów. Mamy wi c do czynienia przede
wszystkim z rzeczywisto ci  ko ca XIX wieku. W dalszych cz ciach powie ci od-
zywaj  si  echa wydarze  rewolucji 1905 roku i rozszerzaj  ramy czasowe utworu po
pierwsze lata XX wieku. Akcja powie ci Zielona ziemia zosta a ulokowana równie
w latach 70.–90. XIX wieku. W pierwszej cz ci utworu Up ts ukazuje losy ch op-
stwa otewskiego, koncentruje si  na odwzorowaniu wyodr bnionej z ca o ci ycia
spo ecznego i zamkni tej kultury ch opskiej. Jednak w dalszej cz ci powie ci zaska-
kuj cemu przeistoczeniu ulega wiatopogl d wi kszo ci bohaterów. Wcze niej czy
pó niej „zielon  ziemi ” – wie  Br vi i opuszczaj  praktycznie wszyscy, udaj
si  w poszukiwaniu tzw. „zielonej ziemi”, czyli w poszukiwaniu lepszego ycia.
Mieszka ców Br vi  przyci ga i kusi Ryga, w której równie  nie b d  mieli atwego
ycia, ale w Rydze jest ju  duch rewolucji i zapowied  wielkich zmian dziejowych.

Znamienne jest, e w a ciwie wszyscy wyruszaj  na poszukiwanie szcz cia wyryt
koleinami i do ami drog , ale ma o kto odnajduje owo szcz cie. W poszukiwaniu
„ch opskiego” szcz cia prawdziwi gospodarze zielonej ziemi na zawsze po egnali
si  z marzeniem o w asnym kawa ku ziemi. Teraz wszelkie nadzieje na lepsze ycie
wi  z Ryg , gdzie równie  na nich czekaj  wielkie wezwania i próby.

Ziemia ma szczególne znaczenie równie  i w yciu lipieckich ch opów. Posia-
danie gruntu wiadczy o wysokim statusie spo ecznym danego gospodarza. Im
wi cej mórg, tym wi ksze powa anie w gromadzie oraz bogactwo – uprawa by a
jednym z g ównych róde  dochodu ch opów. Nie posiada  ziemi, znaczy tyle, co
by  skazanym na ci g  poniewierk , na dobro  innych ludzi.
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Powie otewskiego twórcy i Ch opów W adys awa Reymonta cechuj  pod-
stawowe punkty wyj ciowe: „ko ció , cmentarz, karczma, rynek, dom gminny,
dom ubogich, dwór – to s  miejsca, w których ukaza  mo na nie tylko indywidu-
alno ci epoki w rozumieniu i interpretacji autora, lecz sam naród, ch opstwo
w ca ej ró norodno ci jego warstw, ugrupowa  i rodzajów”8. Obie powie ci s
ci le i organicznie powi zane z porz dkiem natury. Rytm przemian w przyrodzie

okre li  czynno ci i prace ludzkie. W yciu ch opów, okre lonym przez naturalny
porz dek przyrody, do rangi „zegara ycia” urasta nast pstwo prac: siania, piel -
gnacji, zbioru i m ocki, zbierania drewna, sprz tania stodo y itd. Ten rytm nie jest
umowny, nie nale y do wiata kultury, ma porz dek pierwotny. Zjawiska przyro-
dy zdawa y si  wyprzedza  zdarzenia w planie ludzkim, nadawa  im swoist
barw  emocjonaln  radosnych uniesie  lub przygn biaj cego smutku i bezmier-
nego ci aru. Wi e si  to z zasadnicz  koncepcj  powie ci o ziemi i o ludziach
zwi zanych bezpo rednio z t  ziemi .

Osi gni cia Reymonta w dziedzinie ukazywania psychologii ludu by y wa ne
dla Up tsa ze wzgl du na to, e polski autor zwróci  si  ku yciu ch opstwa
w ca ej jego ró norodno ci, nie unikaj c smutków i przejawów okrucie stwa, nie
staraj c si  ich idealizowa  i nie nadaj c im kolorytu romantycznego. Realizm
Reymonta nie móg  pozostawi  oboj tnym pisarza, który za g ówne swe zadanie
uzna  odtworzenie ycia narodu w ca ej jego z o ono ci i prostocie. Za  zeme
i Ch opi to powie ci bliskie typologicznie. Pokrewie stwo tych dwóch utworów
przejawia si  zarówno w traktowaniu materia u rzeczywistego, gdy losy jednej
wioski czy gminy przedstawiaj ycie ca ych grup lub wr cz ca ego narodu
w okre lonej epoce historycznej, jak i w wielu g ównych postaciach. W powie ci
Reymonta jedno z najbardziej znacz cych miejsc zajmuje Boryna, który dla roz-
kwitu w asnego gospodarstwa gotów jest po wi ci  robotników, s siadów,
a nawet w asne dzieci. Wcieleniem Boryny u Up tsa jest Jorgis Vanags, gospo-
darz na Br vi iach. W tej postaci Up ts, podobnie jak Reymont w Borynie, uka-
zuje dwoisto  natury ludzkiej. Z jednej strony g boka wi  z ziemi , z natur
i pracowito , za  twarde, bezlitosne i pragmatyczne podej cie w stosunku do
innych ludzi z drugiej. Vanags to przede wszystkim materialista i w a nie dlatego
nawet wzrokiem wszystko bada i ocenia. Szczególne uczucie wywo uje w nim
widok w asnych posiad o ci:

Ciep e dreszcze przesz y przez ca e cia o. W rodku co  podnosi o si , narasta o, próbo-
wa o wznie  si  w powietrze… czy on nie jastrz b z silnymi skrzyd ami i wysokimi lotami,
wi kszymi ni  pozosta e ptaki?… w tym momencie powiatowa droga dzieli a zagrod  Brivi-
ni od Me avilki. Na zakr cie sta  wielki drewniany s up. Od strony drogi wyryte na nim by y

8 V. V vere, Wp ywy polskie w literaturze otewskiej, w: Kultura polska na otwie, red. J. Soza ski,
R. Szklennik, Ryga, Ambasada RP w Rydze, 1994, s. 119.
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dwie wielkie litery – J i V. Jan Vanags – takie inicja y mia  jego ojciec, on sam Jorgis Vana-
gs, a jego syn Jakub Vanags. Taki mocny i trwa y ten s up, e nawet liter, z pokolenia na po-
kolenie nie trzeba zmienia 9.

Drewniany s up jest symbolem nast pstwa pokole  i trwa o ci korzeni rodzin-
nych. Chytry Vanags zna warto  pracy podw adnych, wie, e tylko dzi ki ich
wycie czaj cej pracy jego rodzina yje w dostatku.

Wszyscy bohaterowie, wszystkie postacie opisane przez Reymonta i Up tsa
charakteryzuj  si  swoist  niepowtarzalno ci . Razem tworz  jednak barwny
fresk ch opskiego ycia w taki sposób, e jawi si  ono jako jedyne prawdziwe,
zanotowane z etnograficzn  skrupulatno ci , ale i z artystyczn  doskona o ci .
Nawet procesy spo eczne zachodz ce w zagrodach wiejskich widoczne s  jak na
d oni. Z jednej strony jeste my pod wra eniem bujno ci tego ycia, oczywistych
warto ci, jakie przedstawia cz  spo ecze stwa. Z drugiej, widzimy rozwar-
stwienie wsi, g ód ziemi, której zaczyna brakowa , izolacj  ch opskiej gromady
od reszty spo ecze stwa.

Jak i Reymont, Up ts by  dobrym stylist . Pos ugiwa  si  j zykiem prostym,
b d cym swoistym stopem inteligenckiego j zyka wspó czesnego, wzbogacone-
go o idiomy lokalne i rodowiskowe, j zykiem nakierowanym wy cznie na jak
najdok adniejsze odtwarzanie i opisywanie wiata. Przeprowadzona na przestrze-
ni ca ej powie ci stylizacja da a artystyczne efekty. Elementy j zyka ludowego
stwarza y iluzj  swoistej egzotyki rodowiskowej. Ten nieefektowny na pozór
j zyk, wolny od cienia artystycznej pretensjonalno ci, okaza  si  sprawnym narz -
dziem rejestracji wielo ci spostrze e , sk adaj cych si  na prawd  zapisu wiata
wiejskiego. O ró norodno ci zasobu leksykalnego autora Zielonej ziemi wiadcz
synonimy. Jak dowodz  badania J a Ozola10 dla okre lenia czynno ci ludzi autor
wykorzystuje 55 bliskoznacznych s ów: np. na okre lenie czasownika m ó w i
u yto 88 synonimów, wyraz b r z m i e  ma – 26 synonimów. Tak bogatego
j zyka nie by o dotychczas w adnym z wcze niejszych utworów Up tsa.

Trudno jest okre li  wi  tych utworów, nie daje si  jednak wykluczy , e
pewne impulsy, zachowane od czasu pierwszego spotkania z dzie em literatury
polskiej uaktywni y si  podczas pisania Za  zeme. Oba te utwory, ka dy we
w asnym kraju, nale  do wa nych osi gni  XX-wiecznej powie ci realistycz-
nej. Blisko  typologiczna Ch opów i Za  zeme nie stoi w sprzeczno ci ani
z niepowtarzalno ci  tych utworów, g boko zakorzenionych w yciu swych
narodów, ich historii, ani z suwerenno ci  podej cia ka dego z twórców do analizy
rzeczywisto ci i jej odtworzenia w dziele literackim. Jednocze nie przypomina ona
o procesach cz cych literatury ró nych narodów w wiatowym pi miennictwie.

9 A. Up ts, Za  zeme…, s. 17.
10 J. Ozols, V rdu bagat ba A. Up ša „Za aj  zem ”, „Karogs” 1951, nr 8, s. 747–751.
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Dr Krystyna Barkowska, Uniwersytet w Daugavpils. Autorka rozpraw z zakresu literatury polskiej
na otwie i literatury i kultury Inflant polskich. Ksi ka: J nis Rainis. Pisarz otewski i europejski.
Redaktorka serii: Polska i kraje ba tyckie w dialogu kultur.
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recepcji i odbioru) oraz Przybyszewski na otwie (t. 2, W kr gu znawców).

A N D R E I U P T S ’ S Z A  Z E M E  A N D  W A D Y S A W  R E Y M O N T ’ S C H O P I
( T H E P E A S A N T S )

In the article, the author compares a novel by a Latvian writer Andrei Up ts Za  zeme with
W adys aw Reymont’s Ch opi (The Peasants). The similarity of the two works can be found both in
the treatment of factual material and many protagonists. Both novels are significant literary achieve-
ments of 20th century literary realism. The typological likeness however, does not stand in contradic-
tion to the uniqueness of the two novelists so deeply rooted in their nations’ lives, or the sovereignty
of their approach to the reality and its representation in a literary work.


