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Bohater pomiędzy dwoma światami. 

Symbolistyczne dziedzictwo 

w prozie Jeleny Dołgopiat

Th e Character Between Two Worlds. Symbolist Heritage in Contemporary 
Russian Magical Realism

Abstract
Th e inspiration for this chapter is the work of Anna Sobieska who recognizes Russian Sym-
bolism as an important part of the lineage of magical realism, but also points to signifi cant 
diff erences between these tendencies. Th e researcher focuses on the motif of the face and, more 
broadly, the entire fi gure of the female character who, as she remarks, in the novel Th e Silver 
Dove by Andrei Bely becomes the point of intersection of the real and unreal world. A similar 
strategy is also present in the work of the contemporary writer Elena Dolgopyat. Th e author in-
vestigates how the realistic and magical perspective in Dolgopyat’s stories become attuned and 
refl ects on the relationship between her variant of magical realism and the Symbolist heritage.
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Realizm magiczny, powszechnie utożsamiany z literaturą hispanojęzyczną 
drugiej połowy XX wieku, obecnie jest przez literaturoznawców uznawa-
ny za kategorię znacznie szerszą – ponadnarodową, przekraczającą granice 
językowe, gatunkowe, a nawet rodzajowe [zob. Маслова 2012: 255]. Pomi-
mo wyraźnej dominacji tej tendencji w prozie o jej realizacji w poezji pisze 
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Artiom Skworcow1. Olga Owczarenko stwierdza, iż: „[…] употребление 
термина «магический реализм» давно уже вышло за пределы латиноа-
мериканской литературы” [Овчаренко 2001: 428], i nazywa go zjawiskiem 
międzynarodowym [Овчаренко 2001: 440]. Katarzyna Mroczkowska-Brand 
w swojej książce Przeczucia innego porządku. Mapa realizmu magicznego w li-
teraturze światowej XX i XXI wieku przekonywająco pokazuje, jak obecność 
realizmu magicznego realizuje się w literaturze światowej XX i XXI wieku 
[Mroczkowska-Brand 2009].

Za prekursora tendencji w Rosji uznaje się przede wszystkim Nikołaja 
Gogola [Mroczkowska-Brand 2009: 265; Gazda 2000: 545; Кислицын 2011: 
274]. Anna Sobieska uważa, że ważne miejsce w rodowodzie realizmu ma-
gicznego zajmuje symbolizm rosyjski (a zwłaszcza jego wariant wykreowany 
przez Andrieja Biełego, Aleksandra Błoka i Wiaczesława Iwanowa na po-
czątku XX wieku). Badaczka twierdzi, że najistotniejsze, podstawowe wręcz 
wyznaczniki symbolizmu rosyjskiego są zarazem najważniejszymi elementa-
mi, składającymi się na zjawisko realizmu magicznego [Sobieska 2007: 263]. 
Polska literaturoznawczyni nie jest odosobniona w swoich obserwacjach, co 
poświadcza między innymi poniższy cytat:

В 20-х годах в России зарождалась своего рода литература «магическо-
го реализма». […] Опыт латиноамериканского «магического реализма», 
явившийся способом утверждения самобытности латиноамериканской 
культуры, позволяет по-новому взглянуть на предшествовавший ему во 
времени сходный порыв к самоутверждению, возникший у писателей, 
вышедших из недр русской народной культуры. Истоки русского неоми-
фологизма «магического» типа восходят к процессам, имевшим место 
в литературе начала века, когда в среде символистов возникает стремле-
ние обрести «нравственную связь с родиной» (А. Белый) и формируются 
условия для «пробуждения национальной идеи». Вопросы такого рода 
поднимаются в статьях и выступлениях А. Блока […], Андрея Белого 
[…]. Символисты испытывают притяжение к «стародавней старине», 
интерес к славянскому язычеству, к национальному фольклору [Исто-
рия русской литературы ХХ века 2006: 118–119].

1 Konstatuje on, że „[…] cechy realizmu magicznego, w tej czy innej postaci, można odnaleźć 
u wielu autorów, należących do zupełnie różnych prądów, zrzeszeń i grup artystycznych…” 
[Skworcow 2007: 308]. Zaznacza jednak, iż trudno byłoby wskazać choćby jednego 
współczesnego poetę, którego twórczość pasowałaby do określenia „realizm magiczny” 
całkowicie i w pełni [Skworcow 2007: 308].
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Pojęciem realizm magiczny Sobieska posługuje się jako kategorią este-
tyczną oraz specyfi czną techniką przedstawiania świata – dyskursem narra-
cyjnym zacierającym granice między zwyczajnym i cudownym. W znaczeniu 
bardziej podstawowym uznaje go za:

[…] pewną postawę fi lozofi czną, która przyjmuje za pewnik istnienie […] ele-
mentu nadnaturalnego jako immamentnie przynależnego do rzeczywistości, 
postawę podmiotu, który stara się „odsłonić transcendencję w rzeczywistości 
empirycznej” [Sobieska 2007: 263–264].

W tym właśnie Sobieska dostrzega źródło wewnętrznego pokrewieństwa 
łączącego realizm magiczny i symbolizm rosyjski. Zwraca także uwagę na fakt, 
iż realizm magiczny określa się czasem mianem realizmu symbolistycznego, 
a symbolizm rosyjski – symbolizmu realistycznego [Sobieska 2007: 264]. 

Swe refl eksje badaczka osnuwa wokół analizy sposobów zestrajania per-
spektywy realistycznej i magicznej czy mistycznej (surrealistycznej) w świe-
cie przedstawionym rosyjskiej powieści symbolistycznej. Powieść Srebrny 
gołąb (Серебряный голубь, 1909) Andrieja Biełego pozwala dojrzeć pierw-
szorzędną rolę świadomości mitycznej w powstawaniu dyskursu charaktery-
zującego oba zjawiska. Utwór stanowi, zdaniem badaczki, symboliczną wręcz 
reprezentację mityczno-magicznej mentalności w jej wariancie wschodnim. 
Próbuje też przedstawić rzeczywistość, pozostającą poza granicami  i umy-
słu, i wyobraźni zachodnioeuropejskiej, świat związany z pozaracjonalnością, 
magicznym intuicjonizmem, łatwością akceptowania tego, co cudowne [So-
bieska 2007: 264].

Jedną z najczęściej podkreślanych cech realizmu magicznego stanowi 
amalgamat rozpoznawalnych realiów historyczno-geografi cznych i irracjo-
na lności, realizujący się w obrazie świata przedstawionego, sprzecznym ze 
zdroworozsądkową logiką, prawami przyczynowości i racjonalną obiektyw-
nością. Sobieska uważa, że niezwykła fuzja realnego i magicznego przejawia 
się w powieści Srebrny gołąb najwyraźniej w postaci jednej z głównych boha-
terek – Matriony. Ta naturalistycznie opisana, szpetna, ordynarna baba ulega 
całkowitemu przeobrażeniu, kiedy tylko podniesie wzrok. Jej oczy, jak pisze 
Sobieska: „porywają jakby do nieziemskiego świata”, „doprowadzają […] do 
mistycznego otępienia” [Sobieska 2007: 264–265]; twarz bohaterki „[…] jest 
jakby punktem zetknięcia świata realnego i ukrytych pod nim nieziemskich 
tajemnic” [Sobieska 2007: 266]. Badaczka zauważa także, że w świecie przed-
stawionym powieści dużo jest takich miejsc o podwójnym rodowodzie, nie-
mniej prawdziwy obraz świata dostępny jest tylko osobom o specjalnej wraż-
liwości [Sobieska 2007: 266].
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Z podobną kreacją literacką mamy do czynienia w opowiadaniu Miesz-
kanie (Квартира, 2018) Jeleny Dołgopiat, którą uznaję za przedstawicielkę 
współczesnego wariantu realizmu magicznego w Rosji2: miejscem łączącym 
dwie rzeczywistości jest tytułowy lokal. Jego magiczne właściwości objawiają 
się wyłącznie głównej bohaterce, którą należy przeto uznać za osobę szczegól-
nie wrażliwą, zdolną do odkrycia prawdziwego obrazu świata. Akcja utworu 
rozgrywa się w roku 2017, jednak kiedy Wiera wchodzi do wynajmowanego 
mieszkania – wkracza w rzeczywistość lat 70. XX wieku. Bohaterka stanowi 
łącznik pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, tylko dla niej rzeczywistość 
ulega poszerzeniu o inny wymiar czasowy. Wszyscy pozostali bohaterowie, 
zarówno współcześni, jak i ci z lat 70., korzystają z mieszkania w sposób stan-
dardowy. Co ciekawe, podczas wspólnego przebywania w mieszkaniu Wiery 
i Garika z przeszłości każdy z bohaterów słyszy dźwięki swojego czasu: 

Впрочем, тишина была только для Гарика, ночная тишина 1970 года, 
Вера слышала то вой автомобильной сигнализации, то тяжелые басы, 
кажется, от со седей снизу. Свой 2017-й [Долгопят 2018]. 

Czas i przestrzeń życia kochanków w mieszkaniu łączą się w jedną całość, 
zachowując jednocześnie swoją odrębność:

[…] каждому сквозь стены доносятся свои звуки, прибой своего време-
ни, шум. У каждого свое время и время общее. Как так получилось, они 
не знают. Почему именно Вера открывает дверь и входит сюда, к Гарику, 
в семидесятый, нет, уже в семьдесят первый? [Долгопят 2018].

Widok za oknem, podobnie jak czas, pozostaje niezmieniony dla każdego 
z nich:

Вера погасила забытый в ванной свет, проверила краны, покинула квар-
тиру и вернулась – в тысяча девятьсот семидесятый. Вот только за окном 
она по-прежнему видела год две тысячи семнадцатый. Желтый круг све-
та, в нем – черный человек [Долгопят 2018].

  – Я вам покажу мой вид из окна,  – сказала Вера […]. Вера включила 
смартфон, открыла фотографии, развернула во весь экран последний 
снимок. Окно, а за ним огни дальних башен. – А вы что видите? Подо-
ждите, не говорите, попробуйте снять, я вас научу […]. Гарик примерился 

2 Piszę o tym m.in. w: Трояновская 2018: 231–242; Trojanowska 2019: 63–78;  2019a: 73–88.
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и коснулся белого кружка внизу экрана, осторожно, как будто смартфон 
был чем-то вроде корытца с водой и он боялся ее расплескать или даже 
слегка поколебать (тогда воображение исчезнет). За окном Гарика луна 
освещала дальние поля [Долгопят 2018].

Они иногда вставали у окна оба и рассказывали друг другу, кто что ви-
дит. И, наверное, если бы кто-то из семидесятого года разглядел их кух-
ню с той стороны стекла, то удивился бы самому с собой разговариваю-
щему человеку. Целующему пустоту [Долгопят 2018].

Warto zwrócić uwagę na charakterystyczny dla realizmu magicznego 
sposób opisu przedmiotów codziennego użytku, który sprowadza się do do-
strzegania niezwykłości w tym, co powszednie. Zgodnie ze sformułowaniem 
Alejo Carpentiera, autora terminu „rzeczywistość cudowna” (lo real mara-
villoso) – „chwytanie tajemnicy, którą tchną rzeczy” [cyt. za: Sobieska 2007: 
267]. U Dołgopiat zabieg ten naturalnie wprowadza podróż w czasie – dla 
mieszkańca epoki zastoju smartfon jest czymś niezwykle tajemniczym:

На кухонном столе он увидел тонкий прямоугольник. Точнее, что-то 
вроде пластины прямоугольной формы толщиной, может быть, в пять 
миллиметров. Она была металлическая, гладкая, с  одной стеклянной 
стороной. Стекло черное, непрозрачное, холодное. У металлического 
края в стекле было небольшое круглое углубление, вмятина, как раз под 
палец. Гарик погладил углубление, чуть надавил, и стекло осветилось. 
Появились небольшие картинки [Долгопят 2018]3.

Również Wierę cechuje szczególne postrzeganie otaczających ją przed-
miotów, o czym świadczy wspomnienie z dzieciństwa: 

Мать еще спала, Вера собиралась в школу самостоятельно, на кухне 
включала телевизор, звук почти убирала […]. Мелькали на экране кар-
тинки, вспыхивали и гасли. Подобие первобытного костра, очага [Дол-
гопят 2018].

3 Podobna scena pojawia się w opowieści Krew (Кровь, 2016), gdzie bohater z przeszłości 
zdumiewa się dzisiejszą rzeczywistością: 

Мальчишка зачарованно наблюдал, как она тыкает в стекло пальцем, поглаживает, 
и стекло отзывается на ласку, освещается, проявляется за стеклом картинка. […] 
Люди разговаривали на ходу сами с собой, в полный голос, никто на них не обра-
щал внимания [Долгопят 2016: 82, 78].
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Porównanie telewizora z ogniskiem odzwierciedla tęsknotę za naturalnym 
porządkiem świata, niezmąconym rozwojem technologicznym oraz potrzebę 
przynależności do wspólnoty. W życiu bohaterki wyraźnie brakuje ogniska 
domowego – jest samotna, mieszka w wynajmowanych mieszkaniach. Może 
właśnie powierzchowność pośpiesznego życia w XXI wieku sprawia, że praw-
dziwą miłość spotyka dopiero w innym wymiarze istnienia. W latach 70. czas 
płynie wolniej, ludzie żyją spokojniej. Garika otaczają przyjaciele. Jego miesz-
kanie nie wydaje się wprawdzie takie piękne i luksusowe, jakim staje się po 
generalnym remoncie w roku 2017, bez wątpienia jednak jest bardziej przy-
tulne. Dołgopiat pisze: 

И Вере вдруг захотелось к ним на маленькую кухню, в тот мир, мирок, 
который она только в кино и видела (фильмы «оттепели» или, может 
быть, чуть более поздние). Товарищество, любовь [Долгопят 2018].

Postać bohatera łączy świat realny z magicznym wymiarem istnienia 
również w opowiadaniu Głosy (Голоса, 2017). Jurij, którego nieopatrznie 
wypowiedziane życzenie spełnia się i w rezultacie powoduje zniknięcie 
uciążliwych towarzyszy podróży, nie umie sprowadzić ich z powrotem. Do-
piero hipnoza umożliwia cofnięcie czasu. Bohater nie potrafi  (jak Wiera) 
przemieszczać się pomiędzy płaszczyznami świata, jednak tylko za jego 
sprawą ujawnia się fakt, iż rzeczywistość nie ogranicza się do sfery tego, 
co racjonalne i znane. Życie skrywa tajemnicę, co zdaje się rozumieć Oleg 
Michajłowicz, proponujący hipnozę. Zabieg przenosi Jurija na powrót do 
pociągu sprzed wypowiedzianego w złości życzenia. Bohater, który nie 
mógł znieść hałasujących pasażerów, teraz świadomie wybiera ich głośną 
obecność zamiast głosu hipnotyzera: „Голос, который его сопровождал, 
смолк, ниточка оборвалась, Юрий остался” [Долгопят 2017]. Wydaje 
się, że Jurij nie zachowuje w pamięci niefortunnej podróży, niemniej śla-
dy istnienia innego wymiaru rzeczywistości pozostają, o czym świadczy na 
przykład déjà vu jego żony. Opowiadanie bez wątpienia ukazuje bogactwo 
świata, jego wielorakość i nieoczywistość.

Z kolei w opowiadaniu zatytułowanym Twarz (Лицо, 2001) sympatyczna 
twarz nieznajomej kobiety jednocześnie poszerza i ogranicza świat bohatera. 
To właśnie ją jako pierwszą po odzyskaniu wzroku widzi niewidomy chłopiec. 
Staje się więc dlań całym światem. Bohater, który wcześniej żył jak „jedyny 
człowiek na ziemi” i sam decydował o istnieniu innych ludzi obok: „Входил 
в комнату и включал телевизор, людей вокруг – не видел. Другие люди 
существовали, когда он того хотел. В своем роде он был творец” [Долго-
пят 2001: 120]) – nie potrafi  i nie chce zmienić swoich przyzwyczajeń. Kiedy 
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obraz twarzy kobiety zaciera się w jego pamięci, tak bardzo zwraca swe oczy 
do wewnątrz, by ją ujrzeć, że ślepnie na świat zewnętrzny: 

Мне показалось, он засмотрелся на что-то, но нет, взгляд – погас. Маль-
чик стал как слепой, как прежде. Мать смолкла на полуслове, и так мы 
сидели молча, а мальчик – отрешенно. Мы для него перестали вдруг су-
ществовать [Долгопят 2001: 123]. 

W takich chwilach chłopiec przenosi się do innego świata  – do domu, 
w którym przebywa wraz z kobietą, która wprawdzie go nie widzi, lecz naj-
wyraźniej wyczuwa:

Эта женщина из машины сидела напротив него за большим столом, они 
двое были во всем доме. Взгляд у женщины был совершенно растерян-
ный […]. Она обернулась и посмотрела вдруг прямо ему в глаза. Он знал, 
что не увидела, но испугался […]. Он следил за женщиной, за каждым ее 
движением в этом большом доме. Она не могла покинуть дом, потому 
что он так хотел. Она не могла его увидеть, и он мог не стесняться ее 
разглядывать [Долгопят 2001: 123–125].

Rzeczywistość, którą otwierają przed chłopcem twarz kobiety i jego de-
terminacja, by być blisko niej, niesie ze sobą wiele zagadek – nie wiadomo, 
w jakim domu znajdują się bohaterowie ani w jaki sposób sytuacja ta wpływa 
na życie kobiety, na przykład co stało się z jej rodziną. Pozostaje także niedo-
stępna dla innych – z perspektywy bliskich bohatera zapada się on w sobie, 
ponownie traci wzrok, nikt nie domyśla się, że wybiera życie w innym wy-
miarze: „Все реже и реже оживал взгляд. Мы с матерью не могли понять, 
что происходит, страшно нам было” [Долгопят 2001: 125].

Istotę funkcji motywu twarzy w prozie Dołgopiat trafnie oddaje cytat 
z utworu Opowieść o dwóch spotkaniach (Повествование о двух встречах, 
2007). Bohater widzi swoją twarz na średniowiecznym portrecie rycerza, co 
skłania go do następujących wniosków:

Мое лицо не только мне принадлежит […], оно не только меня означает, 
если можно так выразиться. […] когда встречаешься с собственным ли-
цом, которое старше тебя на четыре сотни  лет, это заставляет отнестись 
к своему лицу как к загадке, как к некоему символу, означающему что-то 
помимо того, что оно – я, Александр Андреевич […]. И меня не будет, 
а лицо – останется и будет значить что-то… [Долгопят 2007: 72].
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Twarz posiada dodatkowe znaczenia, jest zagadką, może łączyć przeciwień-
stwa i otwierać drzwi do nowych światów. Takie wykorzystanie danego moty-
wu potwierdza bliski związek twórczości Dołgopiat z realizmem magicznym, 
ponieważ pozwala odsłonić, używając określenia Sobieskiej, „transcendencję 
w rzeczywistości empirycznej” [Sobieska 2007: 263–264]. Podobnie jak u Bie-
łego postać bohatera, niekiedy sprowadzana do metonimicznego ujęcia twarzy, 
staje się łącznikiem pomiędzy rzeczywistością realistyczną i nadnaturalną. Pro-
za pisarki, stanowiąc współczesny wariant realizmu magicznego, jednocześnie 
wykazuje więc związek z tradycją symbolistyczną. Nie można jednakże pomi-
nąć znaczących różnic między obiema tendencjami, które Sobieska wyodręb-
nia w swym artykule. Badaczka pisze: „Wprawdzie oba kierunki odbijają świat 
«poszerzony», są stworzone, by eksplorować to, co graniczne, czy właściwie to, 
co znajduje się poza granicami” [Sobieska 2007: 270].  Niemniej jednak dodaje:

[…] realizm magiczny jest przede wszystkim wskazaniem drogi do powątpie-
wania w jedyność dotychczasowego, racjonalistycznego punktu widzenia […]. 
Tymczasem symbolizm rosyjski traktuje tajemnicę inaczej – jako wyższą, jedyną 
prawdę. Stąd, chociaż oba tworzą przestrzeń, gdzie z realnym styka się to, co 
inne, różne, wydaje się, że tylko symbolizm wierzy w to naprawdę. […] realizm 
magiczny jest w swej ocenie świata przedstawionego relatywistyczny, chce za-
kwestionować homogeniczność widzenia, gdy symbolizm nie rezygnuje z prze-
konania o jedyności prawdy objawianego świata [Sobieska 2007: 263–264].

Bohaterowie utworów Dołgopiat przekraczają granice materii, odkry-
wając prawdziwe, znacznie bardziej różnorodne, niż mogłoby się wydawać, 
oblicze świata. Jego wielowymiarowość uniemożliwia oddzielenie tego, co 
racjonalne, od tego, co nadnaturalne, i zdecydowanie poszerza postrzeganie 
rzeczywistości. 
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