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Kobiece dowiadczanie drogi: ja w podró¿y.
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Problematyka narracji, narracyjnoci czy autonarracji to tematy wzbudzaj¹ce du¿e zainteresowanie nie tylko w naukach humanistycznych, ale
równie¿ w psychologii czy socjologii. Na ich zg³êbianiu i poznawaniu koncentruje siê uwaga zarówno krêgu badaczy  specjalistów z danego zakresu, jak
i szerszego grona czytelników zaciekawionych literatur¹, filozofi¹ czy psychologi¹.
Narracja jest sposobem rozumienia wiata, a poprzez rozumienie  interpretowania zjawisk w tym wiecie zachodz¹cych2, natomiast autonarracja
to, analogicznie, forma rozumienia siebie w tym wiecie. Opowiadanie
o sobie w konwencji historii to wyjawianie pewnej wizji siebie i swojego
¿ycia. Forma narracyjna naturalnie spaja fakty odleg³e w czasie w jedn¹
ca³oæ, nadaj¹c im okrelony sens w ramach np. historii ¿ycia b¹d te¿ jego
pewnej fazy.

1 Por. te¿ inne moje artyku³y z cyklu kobiecego projektu bycia-w-wiecie: Nowa ja.
Autorskie stwarzanie siebie na podstawie Pamiêtników Zofii To³stojowej (wybór), w: To¿samoæ kobiet: silne indywidualnoci w sztuce, literaturze i religii, red. J. Pos³uszna
i B. Walêciuk-Dejneka, Kraków 2014, s. 4956; Kobieca koncepcja bycia-w-wiecie: ja
w rodzinie. Z Pamiêtników Zofii To³stojowej (wybór), Prace Literaturoznawcze 2015,
nr 3, s. 197208. Heideggerowsk¹ koncepcjê bycia-w-wiecie, g³êboko zakorzenion¹ w refleksji humanistycznej, traktujê jako metaforyczn¹, nie za jako koncepcjê badawcz¹, opart¹ na fundamentalnej teorii filozofa, konstytuuj¹cej nierozerwaln¹ jednoæ bycia i wiata
w ró¿norodnych aspektach.
2 Narracja jako sposób rozumienia wiata, red. J. Trzebiñski, Gdañsk 2002, s. 8788;
K. Rosner, Narracja, to¿samoæ, czas, Kraków 2003.
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Dzieje ¿ycia prywatnego, ujête w rozmaite rodzaje narracji osobistych:
dziennik, pamiêtnik, list, wspomnienie itp., zawsze s¹ ród³em niezmiernie
interesuj¹cych problemów badawczych, choæ nienowych3, to wymagaj¹cych
stale pog³êbianego podejcia interdyscyplinarnego, które prowadzi do urozmaicania praktyk lekturowych. W analizach i interpretacjach pojawiaj¹ siê
jeszcze kwestie dodatkowe, o czym ju¿ pisa³am w innym artykule4, jak prawdziwoæ i nieprawdziwoæ relacji, zamierzone deformacje, skrywanie pewnych faktów, wiadome idealizacje itp.
Szeroko rozumiane autobiografie (w tym kobiece) s¹ niezwykle istotnym
ród³em informacji: o ¿yciu autora/autorki, o danej epoce i panuj¹cym wówczas wiatopogl¹dzie, o dominuj¹cej estetyce, wydarzeniach historycznych,
odbywanych podró¿ach i odwiedzanych krajach, ilustruj¹ te¿ przemiany kulturalne, ale i kulturowe, spo³eczne, mentalne, obyczajowe. Jednostka próbuje w nich wiadomie okreliæ swoj¹ to¿samoæ. Kobieca autobiografistyka5
jest ponadto bogata w interesuj¹ce, oryginalne, nieszablonowe i indywidualne ujêcia opisywanych treci. Z transponowania ¿yciowych dowiadczeñ oraz
obserwacji na pismo (pamiêtnik czy dziennik) wy³ania siê, nie zawsze oczywista i dostrzegana, ale dynamiczna, kobieca perspektywa, niekoniecznie
subwersywna, jednak autentyczna, podbudowana emocjami. Istotne jest
w niej te¿ samookrelenie, odnosz¹ce siê, jak wskazuje Brigitte Gautier, do
kobiecej to¿samoci, kobiecego ¿ycia i kobiecej narracji6, a wiêc mowa tu o
kobiecym podmiocie pisz¹cym, posiadaj¹cym p³eæ, która ma wp³yw na charakter tworzonego tekstu.
W wybranym do poni¿szych rozwa¿añ ródle, jakim s¹ Wspomnienia
Anny Dostojewskiej, w pos³owiu t³umacza czytamy:
Wspomnienia spisa³a Anna Dostojewska  jak sama przyznaje w jednej z wypowiedzi  z doæ wyranym celem: ukazania wreszcie postaci swego genialnego
mê¿a w prawdziwym wietle. Pragnê³a w nich rozprawiæ siê z niektórymi s¹dami o Dostojewskim jako cz³owieku. [ ]. Mi³oæ Anny modeluje nam idealn¹
3

Problematykê autobiografizmu (czy biografizmu) podejmowali m.in. Edward Balcerzan, Ma³gorzata Czermiñska, Jerzy Jastrzêbski, Ryszard Nycz, Pawe³ Rodak.
4 Zob. B. Walêciuk-Dejneka, Kobieca koncepcja bycia-w-wiecie: ja w rodzinie ,
s. 199.
5 Prace na temat autobiografii kobiet to m.in.: T. Czerska, Miêdzy autobiografi¹
a opowieci¹ rodzinn¹. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie
historyczno-kulturowej, Szczecin 2011; A. Pekaniec, Nie tylko dzienniki. Oryginalne warianty kobiecej literatury dokumentu osobistego (na wybranych przyk³adach), Ruch Literacki
2012, nr 4/5, s. 451463; tej¿e, Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura
dokumentu osobistego od pocz¹tku XIX wieku do wybuchu II wojny wiatowej, Kraków
2013; A. Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i w³adza w Polsce po 1989 roku,
Warszawa 2012; A. Zêbala, Problemy autobiografii kobiecej w studiach genderowych, Ruch
Literacki 2005, z. 6, s. 539550.
6 B. Gautier, Zaklêcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej, w: Krytyka
feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa
2000, s. 152.
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statuê Dostojewskiego, pomnikow¹ postaæ przeznaczon¹ dla potomnoci. Czy
jest to Dostojewski prawdziwy? Niew¹tpliwie tak, choæ niezwykle jednostronnie
ukazany. Anna jest najsympatyczniejsz¹ br¹zowniczk¹. Najsympatyczniejsz¹, bo
bezgranicznie zakochan¹7.

Opowiadaj¹c o mê¿u i walcz¹c o dobre imiê pisarza, Dostojewska sporo opowiedzia³a o sobie, ukaza³a siebie nie tylko jako wiern¹, oddan¹ ¿onê, kobietê
ceni¹c¹ nade wszystko dobro rodziny, mi³oæ i przyjañ, ale i jako niewiastê
samodzieln¹ i odwa¿n¹, wyranie uznaj¹c¹ niezale¿noæ, wolnoæ i suwerennoæ. Cechy te daj¹ siê zauwa¿yæ zarówno w opisanych przez ni¹ relacjach
rodzinnych w Rosji, jak i podczas podró¿y oraz d³ugiego przebywania za granic¹.
Dodajmy te¿, i¿ kobiety: matki, ¿ony, artystki, panie domu, nauczycielki,
sekretarki, itp., które podjê³y trud spisania swoich dziejów, w prywatnej
przestrzeni zyskiwa³y status autorki. W tym kontekcie warto zwróciæ uwagê
na to, jak funkcjonowa³a twórczoæ kobiet w przestrzeni kulturowo-spo³ecznej XIX-wiecznej Rosji. Wiek ten, nie tylko zreszt¹ w Rosji, wyznacza³ kobiecie miejsce poza sztuk¹ uprawian¹ czynnie i lokowa³ j¹ w sferze tylko porednio zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ artystyczn¹. To mê¿czyzna ocenia³
spo³eczeñstwo, poddawa³ ogl¹dowi stosunki miêdzyludzkie i pañstwowe, pe³ni³ funkcjê podmiotu twórczego, by³ filozofem, prawodawc¹, a kobieta jego
muz¹, jednym z opisywanych elementów porz¹dku spo³ecznego czy te¿ fascynuj¹cym wizualnie i erotycznie tematem. Aktywne zajêcie siê dzia³alnoci¹
twórcz¹ wymaga³o od kobiety determinacji i odwagi, oceniano bowiem nie
tylko jej poczynania artystyczne, lecz tak¿e j¹ jako osobê8. W Rosji sytuacje
czy sprawy kobiece by³y jeszcze bardziej skomplikowane. Jak podkrela
Wanda Laszczak, literaturoznawstwu radzieckiemu przez ca³e dziesiêciolecia obce by³y próby przybli¿enia czy choæby przypomnienia obecnoci kobiet
w kulturze duchowej dawnej Rosji9. Ponadto wychodzenie kobiet z ukrycia,
walka o ich prawa, m.in. do dzia³añ artystycznych, mia³y w tym kraju inny
przebieg ni¿ dzieje emancypacji na Zachodzie rozpoczête przez George Sand.
Przezwyciê¿enie przez kobietê oporu rodowiska we Francji, Anglii a nawet
w Niemczech w I po³owie ubieg³ego stulecia [XIX wieku  dop. B. W-D] przebiega³o
w znacznie bardziej sprzyjaj¹cym klimacie ni¿ w Rosji. Tu owo pokonywanie
7

Z. Podgórzec, Pos³owie t³umacza, w: A. Dostojewska, Wspomnienia, t³um. Z. Podgórzec, Warszawa 1988, s. 381382.
8 Por. W. Okoñ, Ludzkie zadanie, czyli o kobiecie i sztuce w XIX wieku, w: tego¿,
Wtajemniczenia. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, Wroc³aw 1996, s. 30; E. Komisaruk, Od milczenia do zamilkniêcia. Rosyjska proza kobieca na pocz¹tku XX wieku. Wybrane
aspekty, Wroc³aw 2009, s. 131136. Ewa Komisaruk podkrela jeszcze, i¿ kobiety zdawa³y
sobie sprawê z tego, ¿e zmiana obowi¹zuj¹cego status quo nie le¿y w interesie mê¿czyzn.
Odzwierciedlaj¹ to przekonanie nie tylko wyst¹pienia publiczne kobiet, nie tylko powiadczone ich dowiadczeniem ¿yciowym teksty autobiograficzne. Równie¿ fikcja literacka obfituje w opisy zdarzeñ, które tê diagnozê potwierdzaj¹. Tam¿e, s. 133.
9 W. Laszczak, Twórczoæ literacka kobiet w Rosji pierwszej po³owy XIX wieku, Opole
1993, s. 5.
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rzeczywistoci odbywa³o siê w aurze trwaj¹cego od wieków konfliktu miêdzy
wolnoci¹ wewnêtrzn¹ jednostki a zewnêtrznym przymusem despotycznego pañstwa; tu nie znano prawid³owoci administracyjnych, którymi na Zachodzie regulowano kwestiê wolnoci indywidualnej, obca te¿ duchowoci i obyczajowoci
wschodniej by³a rozpowszechniona na zachodzie zasada woluntaryzmu i personalizmu10

 dodaje W. Laszczak. Czynnikiem steruj¹cym i wywieraj¹cym sprzeciw
wobec prób podejmowanych przez niewiasty (czy w ich interesie) by³a postawa Cerkwi prawos³awnej, niechêtnej przejawom feminizmu w ¿yciu publicznym. Nauka spo³eczna Cerkwi konsekwentnie widzia³a kobietê w perspektywie jej macierzyñstwa i wi¹¿¹cych siê z t¹ funkcj¹ zadañ, obowi¹zków
i nastêpstw, akcentowa³a te¿ potrzebê bycia ¿on¹ i matk¹, opiekunk¹ ogniska domowego11.
Dlatego tym bardziej uzasadnione wydaje siê przybli¿enie ró¿nych kwestii poruszanych przez autorki (tu: autorkê rosyjsk¹) w ich twórczoci (narracjach osobistych), takich jak m.in: opisy podró¿y, które przedstawiaj¹ dowiadczenia wynikaj¹ce z pobytu za granic¹ i obserwacji relacji miêdzyludzkich w odmiennych niekiedy warunkach kulturowych czy spo³ecznych.

O podró¿owaniu kobiet
Podró¿ bywa fragmentem biografii, tote¿ nie sposób pomin¹æ jej we
wspomnieniach czy dziennikach osobistych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿da
relacja z podró¿y staje siê tekstem autobiograficznym, bez wzglêdu na to,
czy eksponuje czy ukrywa autora12. Peregrynacja nale¿y do sfery faktów
empirycznych, a realnoæ osoby podró¿uj¹cej zderza siê z realnoci¹ wiata,
co wyklucza fikcjê. Jednak zmiennoæ przestrzeni, spotêgowana ruchliwoci¹
i przemieszczaniem siê podmiotu, wystawia na próbê to¿samoæ osoby13.
Formy i praktyki wyjazdów bywa³y/bywaj¹ ró¿ne, mog¹ byæ one edukacyjne,
turystyczne, religijne, zdrowotne, zawodowe, finansowe czy wymuszone
przez zes³anie lub wygnanie. Ale podró¿ujemy tak¿e dla przyjemnoci  by
mile spêdziæ wolny czas. Rejestr odbytych wycieczek zajmuje zawsze sporo
miejsca w autorskich opowieciach o sobie. Jak podkrela Tatiana Czerska,
wród relacji z podró¿y ilociow¹ przewagê maj¹ te autorstwa mê¿czyzn.
Podró¿opisarstwo kobiet jeszcze do XX wieku stanowi³o wyj¹tek. Nale¿a³y tu
g³ównie relacje z tzw. grand tour, czyli modnej w krêgach arystokratycznych
podró¿y edukacyjnej oraz podró¿e »sentymentalne«14.
10
11

Tam¿e, s. 89 i nastêpne.
Tam¿e, s. 11.
12 E. Nawrocka, Osoba w podró¿y. Podró¿e Marii D¹browskiej, Gdañsk 2002, s. 49
(podkrelenie w tekcie autorki ksi¹¿ki).
13 Tam¿e, s. 48.
14 T. Czerska, dz. cyt., s. 256.
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Homo viator jako dobrze rozpoznana na gruncie literackim i historycznoliterackim figura podró¿nego  podmiot podró¿uj¹cy  stawia podstawowe
pytania o relacje ja  wiat, o zdolnoci percepcyjne jednostki, o komunikacjê i zmys³owe dowiadczenie. Droga czêsto uto¿samiana bywa z ¿yciem,
a podró¿ny staje siê wówczas figur¹ losu cz³owieka w ogóle. Katarzyna Szalewska pisze: podró¿ to wehiku³ wielorakich sensów, których dystrybutorem
zawsze okazuje siê podmiot podejmuj¹cy trud epistemologiczny [ ], ¿e poznanie wiata jest równoczenie poznaniem siebie15.
Podró¿ i d³u¿sze przebywanie poza domem, zw³aszcza gdy wi¹za³y siê
z odpoczynkiem, turystyk¹ czy kuracj¹, ³¹czy³y siê równie¿ z uleganiem
pewnej swobodzie obyczajowej  zarówno przez ludzi stanu wolnego, jak
i pozostaj¹cych w zwi¹zkach ma³¿eñskich. A kobiety stanowi³y wówczas
obiekt szczególnego zainteresowania przyci¹gaj¹cy podró¿nych: jako zatrudnione przy obs³udze ruchu turystycznego, damy z towarzystwa, czy wreszcie kurtyzany, ladacznice16. Jak pisz¹ znawcy problemu, w drugiej po³owie XIX wieku
woja¿owanie i wypoczynek stawa³y siê coraz powszechniejsze. Ich niegdy
elitarny charakter znika³. Stopniowe umasowienie nie odbiera³o jednak podró¿y aury szczególnej wyj¹tkowoci. Wi¹za³o siê to g³ównie z szybkim przemieszczaniem siê w przestrzeni, z rozwojem rodków komunikacji, zw³aszcza
kolei i ¿eglugi, tak¿e z wygod¹, komfortem i swobod¹17.
Kobieta, a tym bardziej samotna18, nie powinna by³a (nie mog³a nawet)
opuszczaæ domu bez opieki, nie mog³a pojawiaæ siê w zarezerwowanych dla
mê¿czyzn przestrzeniach publicznych bez nara¿enia na szwank swojej reputacji19. W kulturze europejskiej (i nie tylko) trwa³ od wieków ustalony podzia³ na sferê publiczn¹ i obszar prywatnoci, cile od siebie oddzielone
i wyznaczaj¹ce zespo³y ról dla poszczególnych p³ci. Do sfery publicznej nale¿eli mê¿czyni i to oni dzia³ali w historii, polityce, gospodarce, prawie, to oni
15

K. Szalewska, Pasa¿ tekstowy. Czytanie miasta jako forma dowiadczenia przesz³oci
we wspó³czesnym eseju polskim, Kraków 2012, s. 50.
16 A. M¹czak, Peregrynacje, woja¿e, turystyka, Warszawa 2001, s. 194, ca³y rozdzia³:
s. 193211.
17 M. Olkunik, Kobieta w podró¿y na prze³omie XIX i XX wieku. Miêdzy prób¹ emancypacji a presj¹ podwójnej moralnoci, w: Kobieta i ma³¿eñstwo. Spo³eczno-kulturowe
aspekty seksualnoci. Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004,
s. 423.
18 Kobieta samotna w XIX i na pocz. XX wieku mia³a szczególnie ograniczone prawa,
ale te¿ i obowi¹zki, wyp³ywaj¹ce z jej stanu: wdowy, panny czy rozwiedzionej. Przyczyn tej
samotnoci by³o równie¿ wiele, m.in.: bytowe, obyczajowe, mentalne, demograficzne. Wiêcej
na ten temat zob. Modele kobiece samotnoci  panny, wdowy, rozwiedzione, red. B. Walêciuk-Dejneka, Kraków 2015 czy A. Chlebowska, Stare panny, wdowy i rozwiedzione: samotne szlachcianki w Prusach w latach 18151914 na przyk³adzie prowincji Pomorze,
Szczecin 2012; C. Kuklo, Kobieta samotna w spo³eczeñstwie miejskim u schy³ku Rzeczypospolitej szlacheckiej: studium demograficzno-spo³eczne, Bia³ystok 1998.
19 M. Perrot, Moja historia kobiet, t³um. M. Szafrañska-Brandt, Warszawa 2009,
s. 167.
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tworzyli cywilizacjê i dyktowali warunki. Domen¹ kobiet by³a przestrzeñ
prywatna  dom, ogród, rodzina, dzieci.
Podró¿e stanowi³y niew¹tpliwie oznakê emancypacji. Warszawskie periodyki, jak podkrela Marek Olkunik, opisywa³y zdarzenia maj¹ce wiadczyæ
o tym, jak niebezpieczne i niepo¿¹dane by³o dla kobiet udawanie siê
w podró¿ samotnie, bez opieki mê¿czyzny czy choæby liczniejszego damskiego
towarzystwa. Samotna podró¿na postrzegana by³a jako ³atwa ofiara rozmaitych niegodziwoci. Pada³a ofiar¹ oszustwa i kradzie¿y20. Niejednokrotnie
bardziej zdecydowane i wiadome ograniczeñ kobiety marzy³y o samotnych
podró¿ach:
Rozumiem, ¿e jest siê szczêliwym, ¿yj¹c w rodzinie, i czu³abym siê nieszczêliwa, bêd¹c samotn¹. Mo¿na robiæ zakupy z rodzin¹, czasami chodziæ do teatru;
mo¿na byæ chorym w rodzinie, wszystko zreszt¹, co nale¿y do ¿ycia intymnego
i rzeczy potrzebnych  ale podró¿owaæ z rodzin¹!!! To tak, jakby sprawia³o
przyjemnoæ tañczenie walca z w³asn¹ ciotk¹ 

 pisa³a Maria Baszkircew, rosyjska artystka, mieszkaj¹ca w Pary¿u i pisz¹ca po francusku21.
Kobiet¹ samotnie podró¿uj¹c¹ czy samotn¹ w przestrzeni miasta, przekraczaj¹c¹ tym ustalony podzia³, by³a prostytutka, na wielkomiejskiej ulicy
widziana oczyma mêskiego spacerowicza, za pomoc¹ swego spojrzenia oferowa³a w jego mniemaniu zwodnicz¹ rozkosz22 i przyjemnoæ. Samotna kobieta na wielkomiejskiej ulicy by³a elementem ulicznego spektaklu ogl¹danego
przez mê¿czyznê: wszystkie spojrzenia zatrzymywa³y siê w³anie na niej23.
Warto w tej perspektywie przywo³aæ jeszcze dwa krótkie cytaty z pamiêtnika
Marii Baszkircew:
To, czego pragnê, to swoboda samotnej przechadzki: chodzenia, zawracania,
przysiadania na ³awkach [ ], zatrzymywania siê przed witrynami sklepów artystycznych, wstêpowania do kocio³ów, do muzeów, wieczornych spacerów po
starych uliczkach. Oto, czego pragnê, oto swoboda, bez której nie mo¿na staæ siê
prawdziwym artyst¹24,
20
21

M. Olkunik, dz. cyt., s. 424425.
M. Baszkircew, Dziennik, t³um. H. Duninówna, Warszawa 1967, s. 580. Artystka
zaczê³a pisaæ dziennik, maj¹c 12 lat, w 1873 roku, a skoñczy³a, maj¹c 24, w 1884 roku.
Wkrótce po tym umar³a.
22 M. Nieszczerzewska, Mêskie spojrzenie  kobiece spojrzenie. Inny aspekt wizualnoci
nowoczesnego miasta, w: Wizualnoæ miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, red. M. Krajewski, Poznañ 2007, s. 239.
23 Tam¿e. Dla ogólnego rozeznania warto podaæ dane dokumentuj¹ce w XIX wieku rozkwit prostytucji i korzystanie z p³atnych us³ug seksualnych, co nale¿a³o do powszechnych
dowiadczeñ mê¿czyzny. Dla porównania: w Warszawie tu¿ po powstaniu styczniowym na
1000 mê¿czyzn w wieku 1660 lat przypada³o ponad 100 prostytutek; do 1909 roku Warszawa wyprzedzi³a w ogólnej liczbie nierz¹dnic Moskwê, zajmuj¹c w tej kategorii drugie po
Petersburgu miejsce w ca³ym Cesarstwie Rosyjskim, zob. J. Sikorska-Kulesza, Z³o tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004, s. 217218.
24 M. Baszkircew, dz. cyt., s. 405.
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po czym dodaje:
Ach, jak¿e kobiety godne s¹ po¿a³owania, mê¿czyni s¹ przynajmniej swobodni.
Zupe³na niezale¿noæ w ¿yciu codziennym, swoboda ruchu, wyjcia, powrotu,
obiadowania w knajpie czy u siebie, pójcia pieszo do Lasku czy kawiarni; ta
w³anie swoboda stanowi po³owê talentu, a trzy czwarte zwyk³ego szczêcia [ ]
kobieta, która by siê tak usamowolni³a  rozumie siê kobieta m³oda i ³adna
 jest niemal na indeksie; staje siê osobliwoci¹, zwracaj¹c¹ uwagê, godn¹
nagany, narwan¹ i w rezultacie jeszcze mniej swobodn¹, ni¿ gdyby nie obra¿a³a
idiotycznych zwyczajów25.

W XIX wieku samotnie poruszaj¹ce siê, spaceruj¹ce ulicami miasta czy przebywaj¹ce w kawiarniach kobiety widziane by³y jako te, które oferowa³y mê¿czynie swoje cia³o. Ich zawód rozpoznawano dodatkowo poprzez wyzywaj¹cy strój i makija¿ oraz jednoznaczne, kokieteryjne spojrzenia.
Przemieszczanie siê kobiet dopuszczano w pewnych uzasadnionych przypadkach  w przypadku podró¿niczek, odkrywczyñ czy misjonarek. Odwa¿niejsze lub bardziej ekstrawaganckie damy wyrusza³y nawet na Bliski
Wschód. Przemieszczaæ mog³y siê równie¿ XIX-wieczne guwernantki poszukuj¹ce pracy i wiejskie dziewczêta udaj¹ce siê na s³u¿bê czy do roboty
w fabryce. Michelle Perrot zaznacza, i¿ kobiety podró¿owa³y we wszystkich
epokach i z najrozmaitszych powodów, jednak zmuszone by³y do szukania uzasadnienia, ram dla swoich podró¿y czy wreszcie finansowego
wsparcia26.
W niniejszych dociekaniach, bêd¹cych wstêpnym rozpoznaniem zawartej
w tytule kwestii, zajmê siê przeanalizowaniem i interpretacj¹ opisów zagranicznych podró¿y Anny Dostojewskiej odbytych wraz z mê¿em w latach
18671871.

Dostojewska w podró¿y
Anna Dostojewska, z domu Snitkina, druga ¿ona rosyjskiego pisarza,
jest autork¹ dwóch autobiograficznych dokumentów ze swojego ¿ycia z Dostojewskim (nie licz¹c zachowanej epistolografii)27: Wspomnieñ w t³umaczeniu Zbigniewa Podgórca oraz Mojego biednego Fiedii. Dziennika w przek³adzie i ze wstêpem Ryszarda Przybylskiego28.

25

Tam¿e, s. 618.
M. Perrot, dz. cyt., s. 168, 170. Wiêcej o podró¿ach kobiet zob. s. 166-175, tak¿e
A. M¹czak, dz. cyt., s. 214.
27 F. Dostojewski, Twój bez reszty: listy do ¿ony: 18851880, t³um. Z. Podgórzec, Londyn 1999; F. Dostojewski, Aniele, stró¿u mój: listy do ¿ony: 18661874, t³um. Z. Podgórzec, Londyn 1998.
28 A. Dostojewska, Wspomnienia... oraz A. Dostojewska, Mój biedny Fiedia. Dziennik,
t³um. i wstêp R. Przybylski, Warszawa 1971.
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Anna by³a kobiet¹ szczególn¹ w ¿yciu Gracza29: nie tylko ¿on¹, ale
i inspiratork¹ wielu dzia³añ, wspó³autork¹, pierwsz¹ czytelniczk¹ dzie³, doradczyni¹, a przede wszystkim stenografistk¹ i sekretark¹ mê¿a. Poza tymi
przymiotami, czyni¹cymi z niej idealn¹ partnerkê ¿yciow¹, Anna mia³a niezwykle przydatny w okolicznociach, w jakich siê znalaz³a, zmys³ do rachunków. Nieporadnemu i nierozs¹dnemu w sprawach pieniê¿nych pisarzowi los
zes³a³ wyj¹tkow¹ finansistkê, s³u¿¹c¹ ekonomicznym interesom swego
mê¿a30.
Dominuj¹cym tematem we Wspomnieniach jest zagraniczna podró¿ ma³¿onków oraz ich pobyt w Niemczech i we W³oszech. Anna tak okrela ów
wyjazd:
Wyje¿d¿alimy za granicê na trzy miesi¹ce, a powrócilimy do Rosji po przesz³o
czterech latach. W tym czasie wydarzy³o siê w naszym ¿yciu wiele dobrego.
Zawsze bêdê dziêkowaæ Bogu, ¿e umocni³ mnie w decyzji wyjazdu za granicê.
Tam rozpoczê³o siê dla nas nowe, szczêliwe ¿ycie. Tam skonsolidowa³a siê
nasza przyjañ i mi³oæ, które to uczucia nieroz³¹czne by³y naszemu ma³¿eñstwu
a¿ do mierci mê¿a31.

Powodem, dla którego autorka zaczê³a spisywaæ wspomnienia i notowaæ wydarzenia dnia codziennego, by³a m.in. samotnoæ:
Dziennik postanowi³am prowadziæ stenograficznie z wielu powodów. [ ]. Przy
tym za granic¹ by³am ca³kowicie samotna, nie mia³am z kim dzieliæ siê swoimi
spostrze¿eniami, a niekiedy nawet w¹tpliwociami, wiêc dziennik by³ moim
przyjacielem, któremu powierza³am wszystkie myli, nadzieje i zw¹tpienia32.

Nie bêdzie nieuprawnion¹ nadinterpretacj¹ za³o¿enie, i¿ decyzjê o pisaniu
wspomnieñ podjê³a Dostojewska, mo¿e mniej wiadomie, z powodu chêci
pozostawienia po sobie wiadectwa, które odzwierciedla³o ¿ycie w XIX wieku
oraz jej ¿ycie w tym czasie. Dziennik stworzy³ jej równie¿ mo¿liwoæ wypowiedzenia siê, kiedy z powodu ró¿nych ograniczeñ nie mo¿na by³o lub nie
wypada³o o czym mówiæ; poza tym inicjowa³ on dialog z ewentualnym czytelnikiem. Dawa³ tak¿e mo¿liwoæ wyra¿enia siebie, pisania sob¹ o sobie,
stanowi³ proces kszta³towania siebie jako jednostki kreatywnej.
29 ¯ona Gracza  okrelenie zapo¿yczone z artyku³u Ewy Pogonowskiej, zob. E. Pogonowska, ¯ona Gracza. Uwagi na marginesie pism autobiograficznych Anny Dostojewskiej,
w: Ksiêgowanie. Literatura, kobiety, pieni¹dze, red. I. Iwasiów, A. Zawiszewska, Szczecin
2014, s. 193228.
30 Tam¿e, s. 194. Podzia³u ¿on na inspiratorki, ¿ony neutralne, porednie i ¿ony, które
przeszkadzaj¹, dokona³ Jurij Dru¿nikow, zob. J. Dru¿nikow, Rosyjskie mity. Od Puszkina
do Pawlika Morozowa, t³um. F. Ociepka, M. Putrament, Warszawa 1998, s. 73. Anna Dostojewska wraz z Zofi¹ To³stojow¹, Nadie¿d¹ Mandelsztam i Wier¹ Nabokov¹, nale¿a³a do
grupy pierwszej.
31 A. Dostojewska, Wspomnienia..., s. 123.
32 Tam¿e, s. 130.
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Zapiski i uwagi z codziennych wydarzeñ, wyj¹tkowych sytuacji Dostojewska sporz¹dza³a regularnie, systematycznie, sumiennie i bardzo szczegó³owo. Bohaterem ich by³ oczywicie Fiodor Dostojewski, nawet gdy opisywane zdarzenie dotyczy³o zupe³nie czego innego: wizyty w galerii, spaceru,
indywidualnej lektury, rozmowy, rytualnego popijania herbaty na tarasie:
M¹¿ przeprowadzi³ mnie przez wszystkie sale prosto do Madonny Sykstyñskiej 
obrazu, który uwa¿a³ za najwa¿niejszy przejaw geniuszu ludzkiego. Póniej obserwowa³am, jak m¹¿ ca³ymi godzinami sta³ przed tym urzekaj¹cej piêknoci
p³ótnem zamylony i wzruszony33.

Takie uwik³anie kobiety (tu: Anny) w patriarchalny schemat, ci¹g³e odnoszenie siê do mêskiego autorytetu (tu: mê¿a), a nawet momentami umniejszanie
w³asnej pozycji i w³asnej historii nale¿a³y do czêsto stosowanych zabiegów
pisarskich kobiet, szczególnie w XIX wieku34. Podporz¹dkowanie obowi¹zuj¹cemu statusowi spo³ecznemu, ca³kowita niekiedy zale¿noæ od mê¿a, ojca,
brata dominowa³y nad talentami artystycznymi niewiast i ich próbami wyzwolenia siê spod mêskiej dominacji i w³adzy.
Zagraniczna relacja drugiej ¿ony Dostojewskiego by³a wielotematyczna
i wielow¹tkowa. Cechowa³y j¹ ponadto emocjonalnoæ, uczuciowoæ, a wiêc
stany psychiczne wyra¿aj¹ce stosunek do okrelonych zdarzeñ, osób czy odzwierciedlaj¹ce relacje miêdzyludzkie i postawê wobec wiata:
W owych codziennych spacerach tak wiele by³o weso³oci, szczeroci i prostoty,
¿e przywodzi³y one na myl nasze cudowne narzeczeñskie wieczory35.
Powiem o sobie, ¿e absolutnie z zimn¹ krwi¹ przyjmowa³am wszystkie przeciwnoci losu, które dobrowolnie na siebie ci¹galimy36.

Ka¿dy opis czy meldunek ods³aniaj¹ postawê pisz¹cej: jako wiadka zaistnia³ych wydarzeñ, obserwatorki otoczenia, skrupulatnej komentatorki okolicznoci czy uczestniczki zdarzeñ:
33

Tam¿e, s. 126.
Mo¿na tu wskazaæ te¿ na Zofiê To³stojow¹, która  jak stwierdza Wiktor Jakubowski w przedmowie do Pamiêtników: W swoim rozumieniu uczyni³a wszystko, czego by³o
potrzeba dla spe³nienia obowi¹zków dobrej ¿ony i matki, wyrzek³a siê przyjemnoci ¿ycia
wiatowego, o którym w duszy marzy³a, zob. Z. To³stojowa, Pamiêtniki, t³um. M. Leniewska, przedmowa W. Jakubowski, Kraków 1968, s. XIV. Tak¿e sama Zofia pisa³a w pamiêtniku o pomocy niesionej mê¿owi, np.: poprawi³am bardzo du¿o arkuszy korekty XIII tomu,
w tej liczbie Sonaty Kreutzerowskiej  czy Przepisa³am I akt nowego dramatu Lowoczki
[Potêga ciemnoci  dop. B. W-D]. Bardzo dobre. Charaktery naszkicowane znakomicie,
konflikt bogaty i ciekawy , zob. Z. To³stojowa, Pamiêtniki..., s. 91, 70.
35 A. Dostojewska, Wspomnienia..., s. 129.
36 Tam¿e, s. 139. Chodzi o hazard Dostojewskiego i przegrywanie ogromnych sum
w ruletkê. Anna pisze dalej: w jaki czas po pierwszych przegranych przekona³am siê, ¿e
Fiodorowi Michaj³owiczowi nigdy nie uda siê wygraæ w ruletkê. To znaczy, byæ mo¿e nawet
wygra jak¹ sumê  ale suma ta tego samego dnia (a najpóniej nazajutrz) bêdzie przegrana i ¿adne moje proby, molestowania i przekonywania, by nie szed³ do kasyna nie odnios¹
skutku, tam¿e.
34

108

Beata Walêciuk-Dejneka
Odpocz¹wszy w domu, szlimy oko³o szóstej na spacer do Grossen Garden.
Fiodor Michaj³owicz upodoba³ sobie ten ogromny park przede wszystkim ze
wzglêdu na jego wspania³e ³¹ki utrzymane w stylu angielskim oraz bogat¹
rolinnoæ. Od naszego domu do parku i z powrotem by³o oko³o szeciu wiorst
i mój m¹¿, który bardzo lubi³ chodziæ piechot¹, uwielbia³ te spacery i nie rezygnowa³ z nich nawet w deszczow¹ pogodê, mówi¹c, ¿e dobrze nam robi¹37.

Oraz kogo czyni¹cego osobiste wyznanie:
W drodze do Genewy spêdzilimy dobê w Bazylei, chc¹c w tamtejszym muzeum
obejrzeæ obraz, o którym mê¿owi kto opowiada³. Obraz ten, pêdzla Hansa Holbeina M³odszego, przedstawia cia³o Jezusa Chrystusa po zdjêciu z krzy¿a, nieludzko skatowanego, z piêtnem mierci na twarzy. Jego opuch³a twarz pokryta
jest krwawymi ranami i wygl¹da przera¿aj¹co. Obraz wywar³ na mê¿u przyt³aczaj¹ce wra¿enie, sta³ przed nim jak pora¿ony. Nie mia³am si³y patrzeæ na ten
obraz, zbyt wstrz¹saj¹ce wra¿enie czyni³ na mnie, zw³aszcza ¿e by³am w powa¿nym stanie, przesz³am wiêc do innych sal38.

W zapiskach z pobytu za granic¹ pojawiaj¹ siê doæ licznie opisy spacerów,
przechadzek, a przede wszystkim autorskich obserwacji dotycz¹cych ludzi
spotykanych w restauracjach przy posi³kach, w czytelniach, podczas picia
kawy czy herbaty, na wizytach towarzyskich u znajomych:
W Drenie znalelimy wietn¹ czytelniê z wieloma rosyjskimi i zachodnioeuropejskimi gazetami. Dobralimy te¿ sobie znajomych wród Rosjan, którzy stale
mieszkali w Drenie i mieli zwyczaj po porannej mszy przychodziæ do domu
duchownego [ ]. Wród nowych znajomych by³o kilku m¹drych i inteligentnych
ludzi i z nimi mojemu mê¿owi ciekawie siê rozmawia³o39.

Znajduj¹ siê tu tak¿e sprawozdania ze zwiedzanych muzeów, z ogl¹danych i
podziwianych zabytków, ze s³uchania koncertów. Malowniczym deskrypcjom
pejza¿y towarzysz¹ obserwacje obyczajowych scenek, zdarzeñ, wystaw sklepowych, zachowañ ludzkich. Zacytujmy dla przyk³adu:
W czasie naszego pobytu w Drenie mia³o miejsce zajcie, które oboje nas wytr¹ci³o z równowagi. Fiodor Michaj³owicz dowiedzia³ siê od kogo, ¿e po miecie
chodz¹ s³uchy, i¿ podobno do naszego cesarza, gdy zwiedza³ Wystawê wiatow¹
w Pary¿u, zosta³y oddane strza³y oraz ¿e podobno zamachowcowi uda³o siê
osi¹gn¹æ cel40.

Poznawanie wiata w podró¿y odbywa siê na wiele sposobów, opiera siê
najczêciej na intymnym i bezporednim dowiadczeniu, w którym uczestniczy ca³a zmys³owa strona wra¿liwoci cz³owieka. Jak pisze Ewa Nawrocka,
takie dowiadczenie jest kombinacj¹ widzenia, mylenia i emocji. Sporód
37
38
39

Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
40 Tam¿e,
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ró¿nych organów zmys³owych g³ównie ruch, wzrok i dotyk pozwalaj¹ cz³owiekowi rozwin¹æ silne poczucie przestrzeni oraz jakoci przestrzennych41.
Autobiograficznoæ i podmiotowoæ wed³ug badaczki manifestuj¹ siê w relacjach podró¿niczych na trzech zhierarchizowanych poziomach: podró¿ujê, widzê i opisujê42. U Dostojewskiej wszystkie one s¹ bardzo wyrane. Trzeba
podkreliæ, i¿ mia³a ona wielk¹ zdolnoæ widzenia szczegó³ów i odbierania
rzeczywistoci zarówno wieloma zmys³ami, jak i ogarniania jej refleksj¹ intelektualn¹, co wskazuje na oswajanie wiata, zamieszkiwanie w nim w sobie
tylko w³aciwy sposób.
Warto tu zwróciæ uwagê na tzw. kwestiê kobiec¹, któr¹ przy okazji rozmów z mê¿em przywo³uje we wspomnieniach Dostojewska. Pisze ona tak:
Jedn¹ z przyczyn naszej ideowej rozbie¿noci zdañ by³a tak zwana kwestia
kobieca. Nale¿a³am do pokolenia lat szeædziesi¹tych i zdecydowanie opowiada³am siê za prawami i niezale¿noci¹ kobiet. Oburza³am siê wiêc na mê¿a o jego,
moim zdaniem, niesprawiedliwy stosunek do tej sprawy. By³am nawet gotowa
uwa¿aæ podobny pogl¹d za osobist¹ obrazê i nieraz mu to mówi³am. Pamiêtam,
jak kiedy, widz¹c mnie zmartwion¹, Fiedia zapyta³:
 Anieczko, a co ci jest? Czy nie dotkn¹³em ciê czym?
 Owszem, tak. Niedawno rozmawialimy o nihilistkach i ty je okrutnie zniewa¿y³.
 Przecie¿ nie jeste nihilistk¹? Dlaczego wiêc siê obra¿asz?
 Nie jestem nihilistk¹, to prawda, jestem jednak kobiet¹ i przykro mi, kiedy
s³yszê, gdy siê mówi le o kobietach43.

Jest wiêc Anna niezale¿n¹
to, co wyranie podkrela,
kowitej uleg³oci potrafi³a
zbyt mocno krytykowa³ on
g³oci, suwerennoci:

i samodzieln¹ kobiet¹ ceni¹c¹ autonomiê. Ponadmimo podporz¹dkowania mê¿owi i niemal¿e ca³wyraziæ swoje niezadowolenie i oburzenie, jeli
poczynania kobiet d¹¿¹cych do w³asnej niepodle-

Bardzo mi siê nie podoba³o u mojego mê¿a to, ¿e we wszystkich sporach ze mn¹
zarzuca³, i¿ kobiety mojego pokolenia cechuje brak jakiejkolwiek wytrwa³oci, ¿e
nie potrafi¹ z uporem i konsekwentnie d¹¿yæ do wyznaczonego celu [ ]. Nie
wiem dlaczego k³ótnia ta sprawi³a, ¿e rozgniewa³am siê i owiadczy³am mê¿owi,
i¿ na swoim w³asnym przyk³adzie udowodniê mu, ¿e kobieta przez d³ugie lata
mo¿e pasjonowaæ siê poci¹gaj¹c¹ j¹ ide¹44.

W czasie czteroletniego pobytu Dostojewskich poza Rosj¹ Anna dozna³a swoistej przemiany, odnowy, dowiadczaj¹c intensywnie swojej kobiecoci, doros³oci, poczu³a siê dowartociowana, niezbêdna w ¿yciu mê¿a, kochana
i doceniana:
41
42
43
44
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A. Dostojewska, Wspomnienia..., s. 130.
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Krewni i znajomi zauwa¿yli we mnie du¿¹ zmianê. Z niemia³ej, skrêpowanej
wszystkim panienki przekszta³ci³am siê w kobietê o zdecydowanym charakterze,
której ju¿ nie mog³a wystraszyæ walka z przeciwnociami losu, a w³aciwie
mówi¹c z d³ugami. [ ]. Weso³oæ i radoæ ¿ycia nie opuszcza³y mnie jednak,
choæ okazywa³am je wy³¹cznie rodzinie, wród bliskich lub przyjació³. Przy obcych, a szczególnie w towarzystwie mê¿czyzn, by³am niezmiernie powci¹gliwa,
ograniczaj¹c siê do konwencjonalnej uprzejmoci. [ ] Mój staromodny wygl¹d
i wyrane unikanie mêskiego towarzystwa mog³y tylko dodatnio wp³yn¹æ na
mojego mê¿a45.

Owa kobieca perspektywa za Ew¹ Kraskowsk¹ rozumiana jest tu i jako
konstrukcja mentalna, opozycyjna wzglêdem mêskoci, pewien odmienny
sposób dowiadczania rzeczywistoci oraz odmiennych dowiadczeñ, i jako
konwencja literacka, a wiêc repertuar chwytów, z którego czerpaæ mog¹
pisarze obojga p³ci. Ponadto badaczka podkrela, i¿ zarówno autobiografizm,
jak i kobiecoæ bior¹ za punkt wyjcia, i dojcia, To¿samoæ, przez du¿e T46.
Zmiana dokonana w Dostojewskiej jest wiêc efektem czy wynikiem próby
budowania w³asnej to¿samoci podczas pobytu poza ojczyzn¹ (podró¿ w poszukiwaniu w³asnej to¿samoci), do czego niew¹tpliwie przyczyniæ siê mog³o
pisanie wspomnieñ traktowane w badaniach nad autobiografi¹ równie¿ jako
czynnoæ terapeutyczna47.
Warto tu nadmieniæ, ¿e kobiecoæ w narracji Dostojewskiej przejawia siê
równie¿ w estetycznym odbiorze rzeczywistoci, wielokrotnie podkrelanym:
w obserwowanej na ulicach modzie, w zauwa¿anych eleganckich drobiazgach, w ogl¹daniu wystaw sklepowych:
Nazajutrz poszlimy kupiæ dla mnie kapelusz, aby zast¹piæ nim mój stary,
petersburski. M¹¿ kaza³ mi przymierzyæ z dziesiêæ kapeluszy i wybra³ ten,
w którym wedle jego s³ów by³o mi najbardziej do twarzy. Pamiêtam go jak
dzi. By³ z bia³ej w³oskiej s³omki, z ró¿ami i dwiema aksamitkami, które opada³y na plecy i nazywa³y siê wed³ug ówczesnej mody suivez-moi (franc. chod za
mn¹)48.

Przedstawiona przez autorkê wspomnieñ powy¿sza sytuacja wpisuje siê
w szersze zagadnienie tzw. publicznej przyjemnoci dla kobiet (jak nazywa
to Ma³gorzata Nieszczerzewska) i ich dostêpu do nowego rodzaju patrzenia. Chodzi oczywicie o powstaj¹ce domy towarowe, ich okienne wystawy
przyci¹gaj¹ce wzrok czy ogromne przestrzenie tych¿e sklepów s³u¿¹ce za
teren typowej przechadzki, gdzie robienie zakupów by³o zajêciem zdefiniowanym i celowym, a kobieta mog³a siê oddaæ wa³êsaniu i ogl¹daniu bez ocen
45

Tam¿e, s. 175.
E. Kraskowska, O tak zwanej kobiecoci jako konwencji literackiej, w: Krytyka
feministyczna , s. 200212.
47 O terapeutycznym wymiarze autobiografii zob. D. Demetrio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, t³um. A. Skolimowska, Kraków 2000.
48 A. Dostojewska, Wspomnienia..., s. 127.
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i sarkazmu. Zakupy zaczêto postrzegaæ jako czynnoæ mi³¹, przyjemn¹
i presti¿ow¹49.
Roman Zimand zauwa¿y³, i¿ ja podró¿uj¹ce i ja opisuj¹ce tê podró¿ s¹
w zasadzie w realnej rzeczywistoci fizycznej t¹ sam¹ osob¹, ale w opisie
podró¿y sytuuj¹ siê na ró¿nych poziomach struktury tekstu. Oba ja dzia³aj¹ wewn¹trz dostêpnych im horyzontów kulturowych, oba poddane s¹ naciskom tych samych konwencji wiatopogl¹dowych, obyczajowych czy literackich. Ale ja podró¿uj¹ce w funkcji bohatera tekstu widzi wiat poprzez te
konwencje, za ja opisuj¹ce w funkcji narratora wed³ug tych¿e konwencji
wiat opisuje50. Badacz zdefiniowa³ te¿ rozumienie podró¿y jako relacji prozatorskiej z rzeczywistej podró¿y autora, przezeñ spisan¹ lub podyktowan¹.
Tak rozumiana podró¿ jest si³¹ rzeczy autobiograficzna w najprostszym sensie tego s³owa51.
Informacyjno-dokumentarny charakter relacji podró¿niczych Dostojewskiej jest oczywisty. Spe³nia on niew¹tpliwie funkcje poznawcze. Autorka
zastrzega bowiem:
Przegl¹daj¹c notatki mê¿a i swoje w³asne znalaz³am w nich tak ciekawe szczegó³y, ¿e mimo woli zapragnê³am przekazaæ je ju¿ nie znakami stenograficznymi,
jak je zapisywa³am, lecz pismem zrozumia³ym dla wszystkich [ ].
Wspomnienia te, nale¿¹ce do ró¿nych okresów, a spisane przeze mnie w kilku
zeszytach podczas ostatnich piêciu zim (1911-1916), stara³am siê odpowiednio
uporz¹dkowaæ.
Nie twierdzê, ¿e moje wspomnienia s¹ zajmuj¹ce, rêczê jednak za ich wiarygodnoæ i ca³kowit¹ bezstronnoæ w opisie postêpowania pewnych osób; w zasadzie
opiera³am siê na swych zapisach stenograficznych, niekiedy siêga³a równie¿ do
listów i artyku³ów z gazet czy czasopism52.

Zagraniczne peregrynacje Dostojewskiej, ujête we wspomnienia, pokazuj¹
autorkê z jednej strony jako ciekaw¹ wiata i ludzi podró¿niczkê, a z drugiej
jako wyj¹tkow¹ obserwatorkê i kobietê dojrza³¹, zdecydowan¹, próbuj¹c¹, mimo uleg³oci wobec mê¿a, zaprezentowaæ w³asn¹ historiê swojego
¿ycia. Pisanie wspomnieñ jest dla Anny praktyk¹ dowiadczania wolnoci,
budowania osobistych relacji, to rodzaj kobiecego dowiadczania wiata (tu:
podró¿y) oraz sposobów czy mechanizmów jego artykulacji. W ten sposób
akcentowana jest tak¿e jej samodzielnoæ, oryginalnoæ oraz niezale¿noæ,
neutralizowanie stereotypowych opinii o kobietach, ich dzia³alnoci czy charakterze.

49
50

M. Nieszczerzewska, dz. cyt., s. 239241.
R. Zimand, Zaproszenie  po¿egnanie, w: Materia³ dowodowy. Szkice drugie, Pary¿
1992, s. 171 (przypisy).
51 Tam¿e.
52 A. Dostojewska, Wspomnienia..., s. 56 (przedmowa).
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Summary
The article discusses womens presence in the world and their experience of the journey
from 19th century. The concept of the article is based on Heideggers notion of being-in-world
but its used in metaphorical meaning. It was choosen personal notes of Anna Dostojewska to
analysis  Memoirs.
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