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INTELIGENT RADZIECKI. DRUŻNIKOWOWSKA
KREACJA RAPPOPORTA

W ANIOŁACH NA OSTRZU IGIELNYM

Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie Jakowa Rappoporta jako przedstawi-
ciela inteligencji radzieckiej. Jest to jeden z bohaterów „Kroniki czasów zastoju” jak
często określana jest powieść Anioły na ostrzu igielnym (Ангелы на кончике иглы)
Jurija Drużnikowa. W swojej powieści Drużnikow dużo miejsca poświęca zagadnieniu
inteligencji i jej wpływowi na kształt ustroju. W tym konkretnym wypadku jest to śro-
dowisko dziennikarzy, którzy pracują w gazecie „Robotnicza Prawda”. Na wstępie
zaznaczyć należy, że obraz malowany przez Drużnikowa może być uznany za wiary-
godny, ponieważ autor w latach 1963–1971 był dziennikarzem stołecznego dziennika
„Moskowskij Komsomolec” („Московский комсомолец”). Było to doświadczenie
nierzadkie w czasach rządów Breżniewa. Radzieccy dysydenci często sami w swoim
życiu przeszli epizod związany z pracą w redakcji, poznali ją od środka, a nawet nie
odżegnywali się od korzystania z gatunków dziennikarskich przy tworzeniu swoich
powieści1. Dzięki pracy autora w gazecie powieść Anioły na ostrzu igielnym jest do-
pracowana pod względem faktograficznym. Czytelnik zaznajamia się z codziennymi
obowiązkami zwyczajnych redaktorów, korektorów czy cenzorów. Szczegółowo opi-
sany został również techniczny proces powstawania dziennika i praca drukarzy.

W czasach breżniewizmu przedstawiciele inteligencji prezentowali skrajnie różne
podejście do władzy komunistycznej. Część z nich decyduje się na współpracę z sys-
temem, usprawiedliwiając się, rzadziej wobec otoczenia, częściej względem samego
siebie, na wiele sposobów z dokonanych wyborów. Druga grupa, zdecydowanie mniej-
sza, decyduje się na sprzeciw, który często niesie z sobą tragiczne konsekwencje. Za-
znaczyć należy, że obie grupy są zaliczane do przeciwników systemu, z tą różnicą, że
jedni decydują się na sprzeciw otwarty, a pozostałym wystarczy sprzeciw we własnym
sumieniu bądź w gronie najbliższych znajomych. Osoby te, co oczywiste, nie powo-

1 K. Паскаль, Советский журналист эпохи застоя в зеркале эмигрантской прозы [w:] История
в зеркале литературы и литературотворения, Гданьск 2002, s. 245.
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dują w żaden sposób erozji nielubianych rządów, choć w głębi duszy mogą być prze-
konane o własnej bezkompromisowości.

Aby dokładniej móc zrozumieć, na czym polega postawa Rappoporta i jego podej-
ście do życia w Związku Radzieckim, należy pokrótce opisać dwie przeciwstawne
postawy, między którymi Rappoport, jak każdy inteligent czasów radzieckich, musiał
dokonywać wyboru. Był to częstokroć wybór dramatyczny, ponieważ niemal niemoż-
liwe było połączenie dobrej pod względem aksjologicznym decyzji z decyzją wpływa-
jącą w pozytywny sposób na inne obszary ludzkiej egzystencji, nie tak wzniosłe, bar-
dziej przyziemne, lecz nie mniej ważne.

Drużnikow czyni głównym bohaterem swojej powieści osobę, która postanawia być
oportunistą. Redaktor naczelny gazety, w której redakcji toczy się akcja powieści, nie
decyduje się na otwartą walkę z systemem, co więcej, postanawia przeniknąć w jego
struktury, cały czas przekonany o swojej przyzwoitości. Koresponduje to z tezą Ry-
szarda Legutki, który w eseju Intelektualiści i komunizm stwierdza:

Od dłuższego czasu obserwujemy zadziwiającą sprzeczność między obyczajowością intelek-
tualistów a ich ideologią. Obyczajowość opiera się na grupowym konformizmie i ciągłości poli-
tycznych preferencji, podczas gdy ideologia głosi pochwałę rewolucji, buntu i kontestacji2.

Igor Makarcew jako cel swojej pracy stawia dojście do jak najwyższych stanowisk,
zawsze jednak myśli tylko o tym, które jest jeden szczebel wyżej od obecnie zajmowa-
nego. Jest przekonany, że jako człowiek bezpośrednio wpływający na losy kraju, po-
dejmowałby inne decyzje, wprowadzając większy demokratyzm i poszerzając zakres
swobód obywatelskich. Jest zdania, że gdyby to on decydował, system byłby inny niż
obecnie: „Ale cóż potrafi zrobić w pojedynkę”3. Główny bohater ukazuje swoją bez-
radność i naiwność, wypowiadając słowa: „Co do mnie, chciałbym wcielać w życie
zasady demokracji i iść tą drogą jak najdłużej. Ale niech ktoś do mnie zadzwoni, po-
wie, że wolno to zrobić” (s. 120). Powyższy cytat wskazuje, że inteligencja radziecka
straciła przez kilkadziesiąt lat istnienia systemu komunistycznego bardzo ważne cechy
– poczucie odpowiedzialności za naród, dążenie do wywierania istotnego wpływu na
życie intelektualne oraz poczucie wolności i niezależności.

Makarcew, jako przedstawiciel klasy rządzącej, nie posiada wewnętrznego do-
świadczenia wolności, ponieważ zakłada konieczność akceptacji swojego działania ze
strony władz. Redaktor naczelny „Prawdy Robotniczej” boi się wyartykułować chęć
działania, czekając na inicjatywę ze strony zwierzchników. Według Mieczysława Al-
berta Krąpca, doświadczenie wolności jest jednym z najważniejszych przeżyć człowie-
ka, pozwalającym odkryć pełnię człowieczeństwa4. Bohater Drużnikowa, mimo swojej
wysokiej pozycji społecznej, z antropologicznego punktu widzenia nie jest w lepszej
sytuacji niż na przykład włóczęga z wyboru, który mimo niskiego statusu materialnego
doświadcza całkowitej wolności.

Władimir Bukowski w swoich wspomnieniach I powraca wiatr (И возвращается
ветер…) trafnie wskazuje na powszechność usprawiedliwień, które zostały przywoła-

2 R. Legutko, Intelektualiści i komunizm, „Znak” 1999, nr 2, s. 17.
3 J. Drużnikow, Anioły na ostrzu igielnym, przeł. A. Wołodźko-Butkiewicz, Kraków 2001, s. 73.

Wszystkie cytaty według powyższego wydania. W nawiasie numer stronicy.
4 M.A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Warszawa 1997, s. 12.
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ne również i przez Makarcewa. Bukowski, przywołując tłumaczenia społeczeństwa,
które nie decyduje się na sprzeciw, wymienia między innymi takie argumenty: „głową
muru nie przebijesz”; „coż sam mogę poradzić (chyba że wszyscy, wówczas ja rów-
nież)”; „w imię najważniejszego należy godzić się na kompromisy ustępstwa i ofiary.
Otwarte protesty są na rękę zwolennikom twardego kursu w Biurze Politycznym
i przeszkadzają «gołębiom» w przeprowadzaniu liberalizacji”, czy też: „należy spokoj-
nie robić karierę, przeniknąć «na górę» i stamtąd starać się coś zmienić – z dołu nicze-
go nie zdziałasz”5. Tym sposobem, według rosyjskiego dysydenta, wszyscy – od
członków Politbiura, uczonych i pisarzy poczynając, na robotnikach i kołchoźnikach
kończąc – znajdują sobie wymówkę6. Przy czym najczęściej ludzie ci święcie wierzą,
że są to ich autentyczne odczucia.

O tym, że dojście nawet do najwyższych stanowisk nie poprawi sytuacji w kraju
i nie złagodzi represywności władz, przekonuje Drużnikow, przywołując przykład
Pierwszego Sekretarza Partii (Leonida Breżniewa), który w Aniołach na ostrzu igiel-
nym wyznaje: „gdybym tak mógł sam podejmować decyzje! Ze wszystkim muszę
zwlekać, o wszystko walczyć, z każdym wszystko uzgadniać. Czasem po prostu opa-
dają ręce. (…) Każdy ma dzisiaj władzę, bo jest demokracja. Tylko ja jeden jej nie
mam” (s. 388). Interesujące wydaje się również to, że towarzysz Krzaczasty (Breż-
niew) jako najgorętszy zwolennik norm leninowskich w owym okresie pomstuje na
sytuację w państwie, trawestując powiedzenie Lenina: „Władzę dzisiaj ma każdy. Na-
wet kucharka rządzi państwem” (s. 388).

Jerzy Szacki, usprawiedliwiając niejako rolę inteligenta w systemie totalitarnym,
zauważa że:

(...) komunizm był wielką zbrodnią, ale i wielkim złudzeniem, któremu uległy miliony ludzi.
Można, rzecz jasna, dowodzić, że właśnie intelektualiści powinni być wolni od złudzeń, z istoty
swej wiedząc więcej aniżeli inni ludzie i szczycąc się swoją rzekomą zdolnością krytycznego my-
ślenia. Jest to wszakże nieprawda. Intelektualiści wiedzą więcej tylko o ideach7.

Nie wszyscy jednak przyjmowali takie tłumaczenie za dobrą monetę, zagłuszając
własne wyrzuty sumienia. Również Drużnikow w swojej powieści zaprezentował dwie
postaci, które zdecydowały się na sprzeciw wobec totalitarnego Lewiatana.

Pierwszym z nich jest Maksym Zakamorny, który reprezentuje postawę eskapi-
styczną. Jego życie polega na świadomej rezygnacji z kariery na rzecz osobistego po-
czucia wolności. Wizja społeczeństwa radzieckiego wyznawana przez Zakamornego
jest skrajnie pesymistyczna. W swojej pracy doktorskiej z dziedziny genetyki dowiódł,
że społeczność ZSRR, wyniszczona przez wojny i czystki, pozbyła się najbardziej
wartościowych obywateli, co powoduje triumf przeciętności i stopniową degenerację
zbiorowości. Znamienny wydaje się fakt, że Maksym Pietrowicz, doktor genetyki wła-
dający dziesięcioma językami obcymi, jest najbiedniejszy z bohaterów powieści.
W normalnych czasach należałby do ludzi stojących najwyżej w hierarchii społecznej,
jednakże przez swój nonkonformizm zepchnięty jest na samo jej dno. O stosunku do
otaczającej go rzeczywistości świadczy cytat, który można uznać za jego dewizę ży-

5 W. Bukowski, I powraca wiatr, przeł. A. Mietkowski, Warszawa 1990, s. 53.
6 Ibidem.
7 J. Szacki, Jeszcze raz ci okropni intelektualiści, „Znak” 1999, nr 2, s. 29.
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ciową: „życie w rzeczywistości nie jest, aż takie trudne: napiłeś się człowieku, rano –
i dzień masz z głowy” (s. 179).

Najbardziej zaangażowaną w zmianę ustroju postacią powieści jest Wiaczesław
Siergiejewicz Iwlew. Nie opowiada się otwarcie przeciwko istniejącemu systemowi,
postanawiając działać konspiracyjnie. Jako jedyny z bohaterów, nie zgadzając się
z zastaną rzeczywistością, postanawia coś zmienić, co ukazuje cytat: „wszyscy milczą,
a potem pytają, dlaczego wokół tyle podłości” (s. 197).

Iwlew w starciu z systemem ponosi klęskę. Jednakże jego przegrana nie ma aż tak
pesymistycznego wydźwięku jak klęski bohaterów antyutopii, którzy w starciu
z systemem totalitarnym od samego początku skazani są na niepowodzenie. Bohater
powieści My Jewgienija Zamiatina ponosi klęskę, koniec powieści jest tragiczny. We-
dług Katarzyny Dudy, nie mogło być inaczej, a każde inne rozwiązanie nasuwałoby
przypuszczenie, że w „państwach jedynych” można znaleźć sposób na godne życie8.
Ostatnie słowa wypowiadane przez D-503 ukazują jego zgodę na istnienie systemu
totalitarnego: „Mam nadzieję – zwyciężymy. Więcej – jestem przekonany – zwycię-
żymy. Bo rozum musi zwyciężyć”9. Podobną wymowę mają słowa kończące Orwel-
lowską antyutopię Rok 1984, w której bohater: „odniósł zwycięstwo nad samym sobą.
Kochał Wielkiego Brata”10. Iwlew zostaje schwytany i zapewne zostanie osadzony
w więzieniu na długie lata, natomiast nie mamy przesłanek, aby sądzić, że jego sposób
widzenia świata ulegnie zmianie. Zasadnicza różnica pomiędzy zakończeniem powie-
ści u antyutopistów a zakończeniem napisanym przez Drużnikowa polega na tym, że
aparat władzy Breżniewa posiadał o wiele mniejsze możliwości wpływania na ludzkie
myśli. Zmiana światopoglądu bohatera nie polegała, jak u Orwella czy Zamiatina, na
jednorazowej operacji, lecz wymagała całościowej kontroli nad wszystkimi przejawa-
mi ludzkiej aktywności.

Paradoksalnie Iwlew, który w czasach studenckich był autentycznym zwolennikiem
marksizmu-leninizmu, dzięki pracy w „fabryce kłamstwa”, jaką była radziecka gazeta,
był odporny na indoktrynację płynącą z mediów, ponieważ doskonale wiedział, jaką
wartość mają podawane tam informacje.

W pewnym sensie wypełnia on postulat Aleksandra Sołżenicyna, który w słynnym
artykule Nie żyj w kłamstwie nawołuje do sprzeciwienia się nieprawościom dostrzega-
nym w komunizmie:

(...) nasza droga jest następująca: nigdy świadomie nie popierać kłamstwa! Gdy zorientujemy się,
gdzie biegnie granica kłamstwa (każdy widzi ją na swój własny sposób) – wycofajmy się znad tej
skażonej gangreną linii! Nie oklejajmy łuską martwego szkieletu Ideologii, nie cerujmy sparcia-
łych jej łachmanów – a ze zdumieniem ujrzymy, jak szybko i bezradnie opadną strzępy kłamstwa,
to co powinno być nagie, ukaże się światu w całej swej nagości11.

Gdzieś pomiędzy skrajnym oportunizmem a idealistycznym pięknoduchostwem
odnalazł swoją niszę Jakow Rappoport, drużnikowowski arbiter elegancji. Postać nie-

8 K. Duda, Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Kraków 1995, s. 59.
9 E. Zamiatin, My, przeł. A. Pomorski, Warszawa 1989, s. 181.
10 G. Orwell, Rok 1984, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa 2004, s. 243.
11 A. Sołżenicyn, Żyj bez kłamstwa. Publicystyka z lat 1973–1980, przeł. A. Wołodźko, Warszawa

1992, s. 78.
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jednoznaczna i pełna sprzeczności. Można go scharakteryzować jako podstarzałego
Iwlewa, któremu, obrazowo rzecz ujmując, wybito poglądy metalową klamrą.

Ważnym elementem charakterystyki bohatera jest jego poczucie wyobcowania, któ-
re nie opuszcza go przez całe życie. Wiele na temat tej postaci może powiedzieć an-
kieta personalna, z której Drużnikow wyciąga następujące wnioski: „Tak więc Jakow
Markowicz Rappoport nie był ani Jakowem, ani synem Marka, ani Rappoportem. Uro-
dził się nie wiadomo kiedy i z pewnością nie w Berdyczewie. Nie związał się z żadną
zamieszkującą ZSRR narodowością, lecz był twórcą, a zarazem jedynym reprezentan-
tem nowej narodowości – żydowsko-indyjskiej” (s. 193). Zdaniem Lucjana Suchanka,
żydowskie pochodzenie bohatera było głównym powodem „pasma nieustających
klęsk”12.

Ten radziecki inteligent to chyba najbardziej dwoista postać w całej powieści.
Z jednej strony Jakow Markowicz jawi się nam jako idealista, który w latach młodości
doznał „heglowskiego ukąszenia” i wyrzekł się nawet własnej matki, ponieważ uważał,
że zdradziła Rewolucję. W imię bratniej przyjaźni między narodami świata walczył
w Hiszpanii. Ten poligon doświadczalny dla Armii Czerwonej na trwałe zniechęcił
Rappoporta do wspierania jakiejkolwiek ideologii. Podobnie jak większość weteranów
wojny domowej w Hiszpanii, bohater został po powrocie do kraju osadzony w łagrze.
W swoich wypowiedziach Rappoport, podobnie jak Sołżenicyn, stara się zaznaczyć, że
pojęcie łagru w państwie totalitarnym nie sprowadza się do obszaru geograficznego:
„robiłem gazetę dla zeków, marzących o wolności. A teraz robię dla zadowolonych
z tego, że siedzą za drutem kolczastym” (s. 320).

Mimo sceptycyzmu wobec większości form sprzeciwu, Rappoport również daje się
poznać jako autor samizdatu. W dziele Impotentologia. Fizjologiczne przyczyny ide-
ologicznej zgrzybiałości wykpiwa przywary Biura Politycznego ery Breżniewa. Zazna-
czyć również należy, że mimo pełnych cynizmu deklaracji, w swoim codziennym po-
stępowaniu, okazuje się on „najbardziej ludzki” wśród bohaterów Drużnikowa. Jako
jedyny decyduje się pomóc osobom, od których wszyscy inni się odwrócili, nie dora-
biając do tego zbędnej ideologii ani nie oczekując niczego w zamian.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że niezależnie od własnych intencji Jakow
Rappoport i ludzie jemu podobni stanowili dla systemu komunistycznego ważną pod-
porę. Dla władz radzieckich nie było bowiem najważniejsze, co jej bohaterowie mówią
„w kuchniach” czy w gronie przyjaciół. O wiele ważniejsze jest to, jak poszczególne
jednostki zachowują się podczas odgrywania odpowiednich ról społecznych. Problem
ten trafnie streszcza jeden z bohaterów noweli Władimira Wojnowicza Czapka (Шап-
ка). Ważny członek Związku Pisarzy Radzieckich tłumaczy, że nie boi się podsłuchu,
bo wie, że władzy nie obchodzi to, co mówi w domu wśród znajomych. Wówczas
może odsądzać od czci i wiary nawet Wodzów Rewolucji. Partii wystarcza, że osoba ta
po pewnym czasie włoży mundur galowy i będzie po raz setny zapewniać opinię spo-
łeczną o słuszności ideologii komunistycznej13. Za taką osobę może być także uznany
Rappoport. Potrafi po godzinach pracy napisać ostrą w wymowie samizdacką broszurę,
lecz w redakcji „Prawdy Robotniczej” pisze relację z Prezydium KC, na którym spora

12 L. Suchanek, Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija Drużnikowa, Kraków 2007, s. 59.
13 W. Wojnowicz, Czapka, przeł. E. Desperak, Warszawa 1990, s. 54.
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część referatów jest jego autorstwa, pisze też przemówienia generałów, partyjnych
aparatczyków, czy doktorat pracownika KGB. Stworzył on prawo Tawrowa-
Rappoporta „ani linijki z myślą” (s. 205), będące trawestacją sentencji Pliniusza nulla
dies sine linea, jednak należy się zastanowić, czy ironiczne podejście redaktora do
wykonywanej pracy zmienić może odbiór kłamstw, które wypisywał jako dziennikarz.

W Aniołach na ostrzu igielnym bohater wsławia się również jako organizator subot-
nika, masowego czynu społecznego, który ma być podjęty na cześć setnej rocznicy
urodzin Lenina. W wydarzeniu tym widzimy całą złożoność postawy Rappoporta,
który z cynicznym uśmiechem w pełni reżyseruje „spontaniczną akcję aktywu społecz-
nego”, czerpiąc satysfakcję z tego, że w ten dzień zaprzęga do pracy wszystkich, rów-
nież partyjnych działaczy, którzy jako awangarda klasy robotniczej muszą świecić
przykładem, wykonując prace fizyczne. Bawi się konwencją, radośnie ukazując kłam-
stwo systemu. Zmusza do pracy wszystkich, sam współorganizując w tym czasie alko-
holową libację dla dziennikarzy ze swojej gazety.

Były więzień najbardziej na świecie boi się stracić swoją małą względną wolność.
Jego piętno to nie piąty punkt w ankiecie, lecz strach i niewiara w to, że można coś
zmienić. Wyjątkowo porządny, mądry i doświadczony człowiek świadomie zakłada
maskę posłusznego cynika. Lecz mimo wszystko gra według reguł narzuconych przez
system. „Nie startuje do roli anioła, lecz jest gotów przejść dziesięć kręgów piekła,
które sam dla siebie stworzył”14. Jak pisze Aczildijew:

Kolektyw gazety i masa czytelnicza zarażone były mikrobem totalitaryzmu. Oni byli ludźmi
radzieckimi, Rap był wyjątkiem, stał jakby ponad społeczeństwem, w którym żył. Nie chciał się
mieszać w konflikty tego społeczeństwa i dawno stracił nadzieję na jego zmianę15.

Według Loli Zwonariowej, dziennikarz „Prawdy Robotniczej” stara się jednak wal-
czyć z reżimem. Używa natomiast innych środków niż Iwlew. Jego orężem „stała się
zabawna profanacja wątpliwych świątyń komunizmu i obojętna imitacja oficjalnie
przyjętych norm”16. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszyscy badacze oceniają Jakowa
Markowicza równie pozytywnie. Krzysztof Keler nazywa go cynicznym chałturnikiem
zarabiającym na życie pisaniem artykułów i jednocześnie przemówień dla zwierzchni-
ków17.

Można stwierdzić, że choć większość inteligencji radzieckiej poszła drogą Makar-
cewa, a część drogą Zakamornego i Iwlewa, pewna jej część była właśnie taka jak
Rappoport. Osoba ciężko doświadczona przez system, nieaspirująca do roli „naprawia-
cza świata”, chcąca zachować jednocześnie jak najwięcej wewnętrznej wolności. Może
właśnie dzięki tej wolności Rappoport ustrzegł się manowców, na jakie mogą sprowa-
dzić obie drogi. Nie został partyjnym aparatczykiem pokątnie czytającym emigracyjne
pisma opozycyjne ani rewolucjonistą drugiej szansy odwołującym się w rozprawach

14 K. Паскаль, op.cit., s. 249.
15 И. Ачилдиев, Типы лидеров читательской толпы в тоталитарной журналистике [w:] Кризис

или метаморфозы: судьба романа на рубеже эпох. На материалах романа Дружникова „Ангелы на
кончике иглы”, GRANT, Варшава 2001, s. 79–93.

16 Л. Звонарева, Poccuя 60–70-ыx годов в творчестве Ю. Дружникова и М. Шемякина [w:]
История в зеркале литературы и литературотворения, s. 229.

17 К. Келер, В ожидании ангелов: „советский человек” без симпатии [w:] История в зеркале
литературы и литературотворения, s. 427.
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naukowych do dzieł Wodza Rewolucji. Pozostał sobą, z wszelkimi korzyściami
i niedogodnościami wynikającymi z tego faktu.

Zapewne usprawiedliwione jest twierdzenie, że gdyby Rappoportów było więcej,
system ten nie byłby ani tak okrutny, ani tak bezmyślny, ani tak represyjny. Z drugiej
jednak strony należy zadać sobie pytanie, czy gdyby było ich więcej, potomkowie
Rappoporta nie żyliby nadal w Związku Radzieckim.

S u m m a r y

Russian inteligent. Yakov Rappoport in Druznikov’s novel ‘Angels
on the Head of a Pin’

In the article the author aims to show a role of inteligentsia in the Soviet Union and their attitude
towards communism. The article concentrates on Juri Druznikov’s novel Angels on the Head of
a Pin. The author distinguishes three main characters. Igor Makartsev, the Executive Editor of
„Trudovaya Pravda,” is an opportunist, who cannot disagree with propaganda. He often has
a liberal point of view, but he is afraid of saying it aloud. The second character is a young
dissident, person who actively opposes an established opinion. Vyacheslav Ivlev doesn’t want to
live in a lie, and starts to do some activities to show the truth about communism. But finally he
loses his fight, and gets punishment.

Between those two characters, we could find Yakov Rappoport cynical Jewish veteran of the
civil war in Spain and two spells in the gulag. Althought Druznikov’s couldn’t say that Rappoport
is a communist, Yakov writes speaches for soviet beaurocracy. He is neither communist nor
dissident, but we could say, that he is the one of the most honest hero of the novel.


