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Dwa te im iona zawsze stoją obok siebie, gdy wym ienia się najw ybit
niejsze pisarki św iata słowiańskiego. Iw an Franko p o w i e d z i a ł  o Łesi U kra
ince: „Kto wie, czy ta  chora, słaba dziewczyna nie jest jedynym  mężczy
zną na całej praw osławnej U krainie” — i jego słowa równie dobrze moż
na odnieść do sylw etki twórczej M arii Konopnickiej, gdyż dopraw dy 
niczyj głos, naw et spośród najbardziej hum anitarnie i demokratycznie 
nastro jonych pisarzy polskich z końca w. XIX i początku XX, nie roz
brzm iew ał tak  mocno i nieustannie, z takim  natchnieniem  i radykalizm em  
społecznym w obronie ludu i jego praw, „za podniesienie pochylonych 
głów w  prom ienność słońca” .

Twórczość Łesi U krainki i M arii Konopnickiej odegrała doniosłą rolę 
w  rozwoju ich lite ra tu r ojczystych na drodze realizm u i postępu społecz
nego. Nasycona głębokim patriotyzm em  i wzniosłymi ideałami społeczny
mi jest ona bliska sercom nie ty lko ukraińskich i polskich czytelników; 
znana jest także daleko za granicam i ojczystych krajów  obu autorek.

Działalność literacka tych pisarek należy do sąsiadujących chronolo
gicznie, jednakże różnych okresów. Twórczość Łesi U krainki ze względu 
na  swoje ukierunkow anie ideow o-tem atyczne oraz właściwości artystycz
ne odnosi się do końca w. XIX i początku XX, natom iast poezja i proza 
M arii Konopnickiej swoimi korzeniam i wiąże się z życiem literackim  dru
giej połowy w. XIX, chociaż XX-wieczne utw ory pisarki to nie świadec
two stopniowego w ygasania siły talentu, jak  np. u Kazimierza Tetm ajera, 
ale żywy i twórczy wkład w  kształtow anie eposu poetyckiego i liryki pol
skiej XX wieku.

Lesia U krainka dobrze znała poezję Konopnickiej.

W jej puściźnie poetyckiej znaleźć można utwory, w  których zwraca się 
ona ku tem atom, obrazom i m otyw om  podejm owanym  także przez polską pi
sarkę. Jako przykład jej szacunku i zainteresow ania dla M. K onopnickiej słu 
żyć m oże nie tylko fakt, iż sw em u pierw szem u zbiorowi poetyckiem u dała tytuł



jednego z w czesnych w ierszy polskiej poetki — Na skrzyd łach  p ie śn i; w  w ier 
szach o tych sam ych bądź podobnych tytułach (Contra spem  spero, S lavu s-sc la -  
vus) Lesia Ukrainka, w ychodząc od analogicznego tem atu, w prow adza now e  
obserw acje życiow e i w yciąga zeń inne, bardziej optym istyczne w n iosk i h

K onkretne dowody zainteresow ania Łesi Ukrainki twórczością M arii 
Konopnickiej, związane z artykułem  Uwagi o najnowszej literaturze pol
skiej, z przygotowaniem  artykułu  (nie opublikowanego jednak i następnie 
zaginionego) o literackiej działalności polskiej pisarki, z przekładam i jej 
wierszy — przytacza Iw an Gliński w  studium  literackim  Siostrzyce  2. Tam 
też znajdują się ciekawe porów nania bliskich tem atycznie dzieł obu pisa
rek : Za sześć w ieków  i Zapom niany cień — o Beatrycze i żonie Dantego, 
a także fragm entu dram atycznego Konopnickiej Vesalius i d ram atu  Łesi 
U krainki W  puszczy, w  którym  obie autorki w ystępują przeciwko fana
tyzm owi religijnem u jako wrogowi sztuki i postępu naukowego.

Do tych obserwacji można dodać inne, np. wskazać na podobieństwo 
obrazów „доевших огшв, що ïx запалили люди робочР’ u Łesi U krainki 
i „ogniów, przez ludzi zapalonych” w  w ierszu Konopnickiej Credo.

W artykułach literaturoznaw ców  radzieckich i polskich przytacza się 
nie tylko pozytywne sądy Łesi U rainki o dorobku poetyckim  polskiej p i
sarki. Gliński w  swym studium  cytuje list jej do Iw ana Franki z 13-14 
stycznia 1903, w  którym  powiada ona, że nie m a szczególnego upodobania 
do współczesnego eposu poetyckiego (jak np. Pan Balcer w  Brazylii Ko
nopnickiej), choć właściwie nie potrafi jasno określić, co jest powodem tej 
niechęci.

W artykule M ariana Jakóbca Lesia Ukrainka a polska literatura ro
m antyczna  wyczuwa się w yraźnie polemiczną postawę autora wobec nie
których poglądów Łesi Ukrainki zaw artych w  jej pracy Uwagi o najnow 
szej literaturze polskiej. Dotyczy to zarówno scharakteryzow ania S tefana 
Żeromskiego wyłącznie jako piewcy nieszczęścia „skrzywdzonych i poni
żonych”, jak  też negatywnego stosunku pisarki ukraińskiej do ogólnonaro
dowego patriotyzm u u pis'arzy polskich:

D ziw iła się Prusow i, K onopnickiej, Orzeszkowej, że zagadnienia narodowe 
i polską rację stanu staw iają  ponad interes społeczno-gospodarczy i kulturalny  
chłopa p o lsk iego3.

Nawiasem mówiąc, badacz polski słusznie podkreśla, iż Lesia U krain
ka tak  samo negatyw nie odnosiła się i do ogólnoukraińskich nastrojów  pa

1 Г. Д. В ервес, В. П. Вед1на, Ю. Jl. Б улаховська, Украшсько-польсьм мтературни 
звязки XX ст. Khïb 1963, s. 12.

2 И. Глинский, Посестри. „Всесвгг” 1971, nr 2.
3 М. J a k ó b i e c ,  L esia U krainka a polska litera tura  rom antyczna. „Slavia  

O rientalis” 1971, nr 4, s. 375.



triotycznych o zabarw ieniu nacjonalistycznym . Trzeba jednak dodać ko
niecznie, że wypow iedzi teoretyczne w ielu w ybitnych artystów  słowa by 
najm niej nie zawsze pokryw ają się z ich prak tyką twórczą, że niektóre 
poglądy czy oceny zm ieniały się z biegiem czasu, zwłaszcza gdy form uło
wane były z powodu jakiejś w yjątkow ej spraw y i nie m iały charak teru  
uniwersalnego.

Nie ze w szystkim i stw ierdzeniam i badaczy współczesnych można się 
zgodzić, np. z przesadnym  zbliżaniem Łesi U krainki i M arii Konopnickiej 
jako „przyjaciółek literackich” czy z taką uwagą M ariana Jakóbca: „Lesia 
U krainka nie znała tzw. »rom antyki sprzeczności«, nie ulegała typowej 
dla rom antyzm u polskiego pasji analizy psychologicznej” 4.

Dlaczego? Skłonność do analizy psychologicznej stanowi, jak  wiadomo, 
jedną z głównych cech twórczości Łesi Ukrainki, a dialektyka przeci
w ieństw  należy organicznie do jej m etody pisarskiej.

Ale wszystko, o czym mówiliśmy, to tylko nieliczne sporne punkty, 
pewne szczegółowe przykłady.

W niniejszym  szkicu chcielibyśmy jednak  mówić nie o konkretnych 
powiązaniach literackich dwóch w ybitnych przedstaw icielek lite ra tu ry  sło
wiańskiej, nie o podobieństwie poszczególnych m otywów i obrazów, i na
w et nie o uchw ytnych różnicach w  ich światopoglądzie (znacznie większej 
rew olucyjności Łesi U krainki oraz liberalnych złudzeniach i pewnej reto- 
ryczności M arii Konopnickiej), ale o podobieństwie ich postaw ideowych, 
postaw  twórczych, w  których patos obywatelski pisarza-bojow nika łączył 
się z głębokim liryzmem  duszy kobiecej, dążności filozoficzne z n iepow ta
rzalnym  m istrzostw em  artystycznym .

Próby takiego porównania typologicznego dwóch w ybitnych indyw i
dualności twórczych, u  k tórych można zaobserwować organiczną wspól
notę w  samym  rodzaju talentu, w  literaturoznaw stw ie radzieckim już po
dejmowano. M am y na myśli chociażby artyku ł A stry G. Piotrowskiej N ie
krasow i K onopnicka5, gdzie m owa o piewcach „muzy sm utku i gniew u” .

W życiowej i twórczej drodze obu pisarek słowiańskich najbardziej 
isto tny był patos w alki o urzeczyw istnienie dem okratycznych ideałów 
społecznych, realistyczna prawdziwość obrazów i rom antyczna wzniosłość, 
której obcy był jednak  wszelki rom antyczny indywidualizm .

Obie poetki charakteryzuje szczególnie głęboka w iara w  siłę artystycz
nego słowa, o k tórym  bezpośrednio mówi wiele ich utw orów  poetyckich: 
Credo, Contra spem  spero, Слово, чому mu не твердая криця.

Obydwie za podstawowe źródło działalności literackiej uważały tw ór

4 Ibidem , s. 373.
s А. Г. П и отровск ая, Некрасов и Конопницкая. W zbiorze: Польско-русские лите

ратурные связи. Москва 1970.

7 — Pam iętnik Literacki 1973, z. 2



czość ludową, folklor, ze względu na jego przystępność, zrozumiałość, siłę 
wzruszania szerokich kręgów odbiorców, wyrazistość obrazów i postaci, 
optymizm i szczególną wyrazistość znaczeniową.

Obu im obce były powierzchowne wyrafinowanie, schyłkowa kwieci- 
stość sztuki dekadenckiej z jej kultem  skrajnego indywidualizm u.

Nieprzypadkowo M aria Konopnicka w  wierszu Braciom -śpiewakom  
(pierwotny ty tu ł: Dekadentom) porównywała praw dziw ych artystów  nie 
do egzotycznych roślin, które cieszą oczy obserw atora-estety, lecz do czar
nych sosen w  lesie, wystaw ionych na w ia tr i słotę. Swoje credo a rty 
styczne w yraża ona poprzez postać ludowego śpiewaka — „starego teorba- 
n isty”, bliskiego krew niaka Szewczenkowskiego kobziarza i poetów ludo
wych ze Starej bajki Łesi Ukrainki.

Ludowy śpiew ak M arii Konopnickiej nie uznaje indyw idualistycznej 
liryki, nie uznaje tych, którzy śpiew ają tylko

sobie
Jakiejś m glistej żałobie,
Jakiejś drobnej nadziei, miłości...
P ieśń się taka n ie przetrze 
Przez szerokie pow ietrze 
Do krw i ludu, do kości...

(S tarem u teorbaniście, s. 13 6)

Pociąga go nie tylko m uza sm utku, ale i muza gniewu — aktyw na 
i straszna wobec gnębicieli, groźna obrończyni gnębionych:

Uderz w  struny — a grzmotem,
N ie słow iczym  szczebiotem ,
Bo nie łez nam potrzeba — lecz siły!

(Ib idem )

Dla rozwoju talen tu  poetyckiego Łesi U krainki i M arii Konopnickiej 
charakterystyczne jest bliskie sąsiedztwo cech realistycznych i rom antycz
nych, duża różnorodność stylu — poszczególne strofy brzm ią i dem askator
skim patosem, i lirycznym  smutkiem, satyryczną ostrością i na tu ra lną  pro
stotą w ustach ludowych bohaterów, których cechuje głębokie wrodzone 
wyczucie tego wszystkiego, co jasne i piękne (cykle poetyckie Konopnic
kiej Na fujarce, Z  łąk i pól oraz Pieśni lasu Łesi U krainki przedstaw iające 
postaci Łukasza i Mawki). Jednocześnie zaś obie pisarki dalekie są od ce
lowego prym ityw izow ania stylu „pod” język ludu, fałszywego, sentym en
talnego folkloryzmu, k tóry niekiedy daje znać o sobie w  sielankach Teo
fila Lenartowicza, w  „wierszach ludow ych” Pleszczejewa czy w  epigoń- 
skich utw orach ukraińskich naśladowców Tarasa Szewczenki.

6 Cytaty z utw orów  Konopnickiej — jeżeli nie zlokalizow ano ich inaczej — 
pochodzą z w y d .: M. K o n o p n i c k a ,  W ybór poezji. M oskwa 1943.



Ludowi bohaterowie Łesi U krainki i M arii Konopnickiej odznaczają 
się w rażliw ą percepcją św iata przyrody, jego piękna nieprzemijającego, 
znajdującego się w  ustaw icznym  ruchu i rozwoju — jednak piękna nie 
oderwanego i abstrakcyjnego, lecz związanego organicznie z twórczą pra
cą. Prócz tego, bohaterow ie ci potrafią  odkryć i dostrzec piękno także we 
własnym  kręgu doświadczenia życiowego — Łukasz podczas pracy w  polu, 
dziewczyna godzinami przesiadująca przy kądzieli i obserw ująca świat 
przez m aleńkie okienko swej chaty, wyrostek, nocą pasący konie, który 
mówi: „Żebym jeno chciał, /  pół św iata bym miał. / Tylko tyle, że konie 
paść muszę...” (Rozlegnijże się..., s. 21).

Koleje losu obu słowiańskich pisarek tak  się ułożyły, że każdej z nich 
długi czas przyszło przebyw ać za granicą, z dala od drogich stron ojczy
stych. Znalazło to w yraz w  gorącym patriotyzm ie, tęsknocie za krajem , 
a zarazem  w  zainteresow aniu historią i życiem współczesnym tych krajów  
(szczególnie Włoch), w  których gościły.

Tem atyka i obrazowość antyczna, tak  bardzo widoczna w poezji i dra
m aturgii Łesi Ukrainki (Kasandra, W  katakum bach, R u fin  i Priscina), zna- 
lazała swoje miejsce i w  twórczości Marii Konopnickiej (wiersze Sclavus- 
-saltans, Freski, cykl Hellenica poświęcony Grecji itd.).

W ażne miejsce w  pisarskiej spuściźnie Konopnickiej i U krainki zajm u
ją  m otyw y z mitologii antycznej, zindywidualizowane i jednocześnie uo
gólnione w  świetle filozoficznego ujęcia tych czy innych problemów spo
łecznych.

Ulubionym  m otywem  poezji i dram aturgii Łesi U krainki jest tragiczna 
postać ty tana  Prom eteusza oraz jego bohaterski czyn dokonany dla dobra 
ludzkości, jego cierpienia, a także ów ogień w ykradziony bogom. Jest tu  
i obraz Prom eteusza przeciw staw ionego jego b ra tu  Epimeteuszowi : 
„одного батька й матер1 синове — титани зроду не були братами” (Kasan
dra), i ogień stosów, zapalanych na hasło wieszczki Tircy — opiekunki 
ognia Prometeuszowego, k tó ra  wie, że ten życiodajny ogień zachowa się 
wśród ludzi pracy, powołanych do odbudowania zniszczonego kraju  (Na 
ruinach). Nieprzypadkowo Łesię U krainkę nazywano „córką Prom eteusza” 
i w iele pisano o prom eteizm ie ukraińskiej poetki.

W twórczości M arii Konopnickiej ta  ogólnoeuropejska m etaforyka nie 
zajm uje tyle miejsca, co u Łesi Ukrainki, jednakże pisarka polska również 
posługuje się tego typu  m otywam i, np. w  poemacie prozą Prometeusz i S y 
zyf-

Inspiracje włoskie w  twórczości Łesi U krainki i M arii Konopnickiej 
nie ograniczały się do tem atów  antycznych. W cyklu Z książki podróżni
czej Łesi Ukrainki i w tomie M arii Konopnickiej Drobiazgi z podróżnej 
tek i odnajdujem y realistyczne postaci ówczesnych włoskich ludzi p ra 
cy, pozbawione antycznej m onumentalności, ale za to owiane ciepłem



prawdziwego, serdecznego współczucia i głębokiej sym patii, jak  np. obraz 
włoskiego chłopca okrętowego („наче рибки, що попала, необачна, в клятий 
невод”) z w iersza Łesi U krainki W porcie.

Pejzaż włoski w  w yobraźni ukraińskiej pisarki ukazuje się nie w  „poe
tyckim ” blasku południowego błękitu, lecz w  gryzącym  dymie robotni
czych przedmieść (wiersz D ym  z r. 1903).

M arian Jakóbiec we w spom nianym  już artykule słusznie podkreśla tę 
antyegzotyczność ukraińskiej poetki, dominowanie pierw iastka społeczne
go w  jej w ierszach:

Jej cykl pełen  szczerej poetyckości, jest rów nież aktem  społecznym , poli
tycznym , w ołan iem  o spraw iedliw ość w  stosunku do starych m ieszkańców  p ię
knego zakątka ziem i. W yraźnym tego w ykładnikiem  jest chociażby sonet Bach- 
czysara jska  m ogiła, w  którym  urokom i tajem nicom  tatarskiego haremu prze
ciw staw iła  „cień krw aw y” n ie w o li7.

Podobnie i Konopnicka podejm uje tem atykę zagraniczną, w  szczegól
ności włoską, ukazując pracow ite życie codzienne prostego człowieka. Re
alistyczne obrazy tego życia wyraziście zarysowała w  swych poetyckich 
Obrazkach. Tem atem  centralnym  jej w iersza Capri jest nie piękno Połud
n ia  i nie malownicze postaci gondolierów, lecz ubogi rybak, k tóry  nie 
m a czym się okryć ani gdzie się ogrzać. Ten mieszkaniec współczesnych 
autorce Włoch bynajm niej nie czuje się potomkiem starożytnych władców 
Rzymu, nie zna imion Tyberiusza, Augusta, „Lecz patrząc mrocznym 
okiem w gasnące zarzewie, / głód i nędzę swą skarży... To jego cezary!” 8. 
Tu właśnie szczególnie w yraźnie uw idacznia się w spólny obu pisarkom 
protest przeciwko wszelkiemu uciem iężeniu i tyranii, dem askacja chime
rycznej idei zwycięzcy-władcy. Dla nich władca to zawsze ciemięzca, p ra 
wdziwym zaś tw órcą wartości, m aterialnych i duchowych, jest lud.

Przypom nijm y w iersz Łesi Ukrainki Napis na ruinie  (gdzie obojętne 
jest, jak  nazywał się starożytny właściciel — był on tyranem  i w historii 
pozostało nie jego imię, lecz owoc pracy ludu) oraz w iersz Konopnickiej 
A  jak poszedł król na wojnę... W iersz ten  w bardzo prostym , wzorowanym 
na twórczości ludowej powtórzeniu-przeciwstawieniu w yraża głęboką pra
wdę społeczną: aureola sławy otacza władców, którzy nie biorą bezpo
średniego udziału w  wojnie, nie doświadczają sami jej wszystkich uciążli
wości, ale mimo to oni właśnie są potem w itani przez „wszystkie dzwony / 
/  Na słoneczne św iata strony”, udziałem zaś biednych Stachów — przed
stawicieli ludu, faktycznych zwycięzców, pozostają nieszczęścia i cierpie
nia, giną oni bezim iennie — po nich dzwonią żałośliwie tylko „te dzwo
neczki, te liliowe”.

7 J a k ó b i e c ,  op. cit., s. 376.
8 M. K o n o p n i c k a ,  P oezje. Opracował J. C z u b e k .  T. 4. W arszawa br., 

s. 161.



Znajdujem y tu  nader ciekawy wspólny rys w  sposobie czerpania z fol
kloru: prostą i przystępną obrazowość (las, blask słońca), a  przede wszy
stkim  — typowo folklorystyczne przeciw staw ienia (wyraziste słoneczne 
kolory zwycięstwa i leśna pogłębiająca się ciemność; dzwony kościelne 
i leśne dzwonki), służące rów nież w yrażeniu głębokiego sarkazm u w e
wnętrznego.

A najdzielniej biją króle,
A najgęściej giną chłopy, [s. 27]

— porównajm y fragm ent Starej bajki Łesi U krainki:

Мужики щкав1 стали,
Чи Ti K o c r i  6mi всюди,
Чи блакитна кров поллеться,
Як пробити пану груди? [t. 2, s. 55]9

W podobnym nastro ju  u trzym ane są poetyckie szkice Konopnickiej 
W olny najm ita  i Chłopskie serce. P ierw szy z nich obrazowo przedstaw ia 
nędzę najm ity  jako jego całkow itą wolność — gorzką wolność od wszyst
kiego: od pracy, domu, pożywienia i odzieży, a więc wolność determ inacji, 
rozpaczy. Drugi u tw ór oddaje głębokie wczucie się poetki w  rozpacz m at- 
ki-chłopki, która, gdy zabrano do wojska jej jedynego syna, padła m ar
tw a — jej „chłopskie serce”, choć według szlacheckich wyobrażeń prostac
kie i nieczułe, pękło z bólu.

Twórczość Łesi U krainki i M arii Konopnickiej to przede wszystkim  
znakom ite wzorce liryki obywatelskiej.

A  jednocześnie w  sercu „jedynego m ężczyzny” kryła się subtelność, czysta 
kobiecość, pragnienie m iłości. K ryła się  — niekiedy uzew nętrzniała w  słowach, 
najczęściej ow ianych sm utkiem  w yw ołanym  i spraw am i osobistym i, i społecz
nym i 10.

Jednakże uczucia osobiste rzadko przybierają u obu pisarek form ę li
ryki czysto intym nej :

Я змаганням втомилась кривавим,
I меш засшвати хотшось 
Лебединую теню  co6i.

(Мелоди, t. 1, s. 160)

Uczucia te w platają się organicznie w lirykę pejzażu, lirykę wspo
m nień i rozmyślań. U Konopnickiej są to wiersze Sine lasy we mgłach 
drzemią, Ta gwiazda i inne. Szkic poetycki Sine lasy we mgłach drzemią  — 
to przykład liryki patriotycznej o głębokim wydźwięku osobistym, jednak

9 W ten sposób odsyłam y do w yd.: Л. У краш ка, ПоезИ. T. 1—2. K h ïb  1961.
10 М. Рильский, Твори в трьох томах. Т. 3. Khïb 1955, s. 293.



i tu taj całość zbudowana jest na kontrastow ych przeciw staw ieniach, na  
m alowniczych barw ach i szkicowych rysach pejzażu:

Sine lasy w e m głach drzemią,
G aśnie jasny dzień...
Ach, i tobie, m oja ziemio,
Idzie mrok i cień!

Krótka była tw oja zorza,
N ajpiękniejsza z zórz,
Co od morza szła do morza,
Złotym  polem  zbóż. [s. 5]

Wiersz Ta gwiazda  to charakterystyczna synteza liryki pejzażowej, in 
tym nej i patriotycznej — obrazu dalekiej ojczyzny, gwiazdy przewodniej, 
wym arzonej i nieosiągalnej, tej, k tó ra  nęci i błękitną głębią rodzimej rze
ki, i naw et zimną, białą od śniegu równiną.

Wiele takich szkiców poetyckich znajdujem y też u Łesi Ukrainki. Nie
które z nich przytoczył Zbigniew Barański w  swym artykule  Z  obserwa
cji nad poetyką Łesi Ukrainki:

Талого CHiry платочки сивенькп, 
дощик др1бненький, холодний впредь, 
пролюки в рщюй травиц1 тоненькп, 
се була провесна, щастя вшець? [t. 1, s. 295]

Геть понад морем, над хвилями сишми 
В’ються, не спиняться чаечки Ginu.
Де тебе мають шукати на безвклт,
Милий М1й, думи moï бистрокрилп? [t. 1, s. 228]

Pod w zględem  artystycznym  ów  pejzaż służebny w yraźnie naw iązuje do 
tradycji literackiej, Lesia Ukrainka zrezygnow ała z chętnie pow ielanych w  okre
sie  modernizmu m otyw ów  tropikalnej przyrody, egzotycznych k w iatów  i n ie
zw ykłych roślin. N ie uciekała się rów nież do w yszukanych tropów, zaskakują
cych czytelnika sw oją niecodziennością. [...] chętnie sięgała do tradycyjnych  
już m otyw ów  pór roku, zw łaszcza w iosny i jesieni, z którym i skojarzyły się  
określone nastroje radości lub sm utku lł .

Zwróćmy uwagę na analogiczną tendencję u M arii Konopnickiej, k tóra 
naw et w  poemacie Pan Balcer w  Brazylii, przedstaw iając egzotyczną ro
ślinność lasów południowoam erykańskich i pejzaż oceaniczny, nie operuje 
wym yślnym i porównaniam i i koloram i: fale oceanu, m onotonnie płynące 
za bu rtą  statku, przypom inają chłopom -em igrantom  bruzdy ziemi, ciężko 
odwracane chłopskim pługiem.

Działalność literacką Łesi U krainki i M arii Konopnickiej cechuje w y-

11 Z. B a r a ń s k i ,  Z obserw acji nad p o e tyk ą  Ł esi U krainki. „Slavia O rientalis” 
1971, nr 4, s. 396-397.



jątkow e napięcie emocjonalne i bogactwo, rozległość tem atyczna i gatun
kowa: poematy, dram aty oparte na rozm aitych m otyw ach z historii świa
towej i mitologii (Jan Hus, Robert Brus, król szkocki, Prom eteusz i S y zy f, 
Imagina, Ifigenia w  Taurydzie), u tw ory poetyckie o zabarw ieniu folklory
stycznym (cykle pisarki polskiej Na fujarce, Z łąk i pól i d ram at-feeria 
Leśna piosenka poetki ukraińskiej), artykuły  krytyczne, m ające i obecnie 
dużą wartość krytycznoliteracką, działalność wydawnicza i przekładowa, 
sprzyjająca rozwojowi ideow o-artystycznem u ojczystych lite ra tu r obu pi
sarek. Lecz cały ten  różnorodny wysiłek twórczy oraz bogactwo myśli 
przeniknięte były przede wszystkim  głęboką w iarą w  siłę pracy twórczej, 
w  przyszłość ludu, w  odrodzenie i rozkw it kraju. Dlatego właśnie i dziś 
słowo artystyczne Łesi U krainki i M arii Konopnickiej żyje w pamięci lu
du, inspiruje w yobraźnię czytelników i pisarzy, dlatego jest ono bliskie 
ideowo-estetycznym  ideałom Rosji, U krainy i Polski.

Z rosyjskiego przełożył 
T adeusz Z ielichow ski


