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1 This article was supported by funding from the Jagiellonian University within the SET 
project. The project is co-financed by the European Union.
2 Zob. D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. W. J. Burszta, Poznań 1995, 
s. 12. Jak zauważył badacz, w erze nowoczesnej społeczne znaczenie kultury popularnej moż
na omawiać poprzez utożsamienie jej z ideą kultury masowej, dyskusję nad którą zapocząt
kowały takie zjawiska, jak: upowszechnienie się mass mediów, wzrastająca komercjalizacja 
kultury i poszerzenie się sfery czasu wolnego. Zob. ibidem, s. 15.

Włodzimierz Iljicz Lenin przez dziesięciolecia istnienia władzy radzieckiej był uważany za komunistyczną ikonę, komunistycznego świętego. Po upadku Związku Radzieckiego inaczej zaczęto traktować radzieckie dziedzictwo i dokonania czołowych postaci ówczesnej sceny politycznej. Proces dekonstruowania i rede- finiowania komunistycznych mitów dotknął także wodza rewolucji, który szczególnie w rosyjskiej kulturze popularnej zyskał nowe znaczenia, zdecydowanie odbiegające od radzieckich interpretacji tej postaci, wyłaniających się z wier- nopoddańczych biografii, artykułów i prac krytycznych. W niniejszym artykule pod pojęciem kultury popularnej rozumiany będzie zbiór ogólnie dostępnych wytworów (programów telewizyjnych, piosenek itd.)2.Jedną ze sfer kultury popularnej, w której często pojawia się postać przywódcy bolszewików, są anegdoty; powstawały one już w pierwszych dziesięcioleciach istnienia władzy radzieckiej. Lenin charakteryzowany jest w nich m.in. 
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poprzez charakterystyczny sposób wymawiania głoski „r". Występuje on również jako pierwsze ogniwo łańcucha radzieckich i postradzieckich przywódców, którzy kontynuowali i modyfikowali dzieło lidera partii bolszewickiej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zarządzania państwem:
JleHHH xoTeji flOKa3aTb, hto CTpaHoii motkct ynpaBjiHTb Becb Hapo/t.
Ctbjihh A0Ka3a^, hto CTpaHoii MowceT ynpaBJiHTb o^hh nejioBeK.
XpymeB flOKa3aji, hto CTpaHoii mojkct ynpaBJiHTb AypaK.
BpeHtHeB A0Ka3aji, hto CTpaHoii momho Boofime He ynpaBjiHTb.
MepHeHKO AOKa3aji, hto CTpaHoii MoryT ynpaB/iHTb nojiTopa nejioBeKa: bchho 
>KHBOH JleHHH H I10Jiy>KHB0H HepHeHKO.
TopSaneB AOKa3a;i, hto He bchkhh flypaK mojkct ynpaB^HTb CTpaHoii.
E/ibUHH AOKa3aji, hto CTpaHoii mojkho ynpaBJiHTb Bceii ceMbefi. 
riyTHH flOKa3aji, hto neKHCTbi - Towe ceMbH.
Me^BefleB 6bi TOHte xoTeji nero HHÓyąb AOKa3aTb, aa TOJibKO ceMbfl He /jajia3.

3 AHeKdombi U3 Poccuu, [online:] http://www.anekdot.ru/id/600724,17 XII 2013.
4 Bce udem no nsiaHy, [online:] http://tinyurl.com/o67dg7b, 27 XII 2013.
5 Zob. H3 UHmepebK) c E. JlemoebiM, 1998, [online:] http://tinyurl.com/oxe5shs, 27 XII 
2013.

Kolejną sferą kultury popularnej, w której obecne są nawiązania do Lenina, jest muzyka rozrywkowa. Bolszewicki przywódca jest bohaterem piosenki Jegora Letowa (1964-2008), lidera zespołu punkrockowego Grażdanskaja Obo- rona (rpajKflaHCKa« oóopoHa), zatytułowanej Bce udem no n/icmy (1988). Autor utworu wykorzystał motyw upływającego czasu, który pokonał doczesne szczątki „wiecznie żywego Lenina", określanego słowem „ojczulek" (óamtouiKa): „Oh pa3?io>KH7icH Ha nneceHb u Ha jinnoBbiH Me/t"4. W jednym z wywiadów Letow przyznał, że piosenka ta została niewłaściwie zrozumiana przez odbiorców, jej wydźwięk jest bowiem w rzeczywistości tragiczny i ironiczny. Tekst nie powinien być interpretowany dosłownie, odnosi się to także do następujących słów o Leninie: „Oahh jiniub ^e/tyiuKa JleHHH xopouiHH 6biJi BOHCflb". Według Letowa, utwór wykonywany jest w imieniu pijanego, zmęczonego i samotnego człowieka, który ogląda w pustym domu telewizję i raczy się alkoholem. Tekst piosenki to swoisty strumień świadomości odzwierciadlający recepcję otaczającej autora rzeczywistości5.Czerwony dyktator pojawia się również w innej piosence Letowa z 1989 r., 
IlecHsi o JleHUHe. Wódz rewolucji październikowej został w niej porównany do innych komunistycznych dyktatorów i utożsamiony z nimi, ale także z postaciami i symbolami religijnymi:

JleHHH - 3TO rHTJiep, JleHHH - 3TO CT3JIHH
JleHHH - 3T0 Kum Hp CeH, JleHHH - sto Mao

http://www.anekdot.ru/id/600724,17
http://tinyurl.com/o67dg7b
http://tinyurl.com/oxe5shs
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JleHHH - 3to By/ma, Xphctoc, ABejib u KaHH
JleHHH - 3T0 MHb H Hh, JleHHH - 3T0 /JaO6.

6 necHn o JleHUHe, [online:] http://tinyurl.com/blmctqn, 27 XII 2013.
7 Ibidem.
8 Np. JleHUH ecezda c mo6ou, MyabiKa: C. TynHKOB, cnoBa: JI. OinaHHH; ilecHn o JleHUHe, 
My3biKa: A. Xojimhhob, cjioBa: K). KaMeHeuKHH.
9 Tpo<|>HM (C. Tpo<j)HMOB), [lecHa o JleHUHe, [online:] http://tinyurl.com/oxfgksd, 27 
XII 2013.
10 Zob. Hmo ucno/ib3oeasi eojtcdb npojiemapuama JleHUH ewecmo nepHUJi, cudu e Kawepe?, 
[online:] http://tinyurl.com/paqyqgc, 27 XII 2013. Rozszerzona wersja tej historii zaprezen
towana w żartobliwej formie pojawiła się w humorystycznej miniaturze zespołu Bry (KBH 
JleTHHii Ky6oK 2000 Ha Knnpe): JleHUH u Xjie6, [online:] http://tinyurl.com/oa8suwg, 27 XII 

Powtarzający się refren przekonuje, że „Lenin żył, żyje i będzie żyć". Lider bolszewików został uznany za wielowymiarowy podmiot, który wpływa na życie społeczeństwa i stale je kontroluje:
JleHHH - 3TO MOJIOTOK, KOTOpbIM HaC BÓHBafOT
JleHHH - sto Bce, hto HaMH ynpaBJiHeT
JleHHH - 3TO T3HKH, KOTOpblMH HaC flaBHT
JleHHH - 3TO HCTHHbl, KOTOpblMH HaC TpaBHT7.

Wodzowi rewolucji poświęcił piosenkę także Siergiej Trofimow (pseudonim „Trofim”, ur. 1966), zasłużony artysta Federacji Rosyjskiej (2011). [lecHSi 
o JleHUHe (2001) daleka jest od patetycznych pieśni komunistycznych poświęconych przywódcy bolszewików8. Tekst utrzymany jest w konwencji mocno żartobliwej, z licznymi żargonizmami; podkreśla obojętność Lenina na sferę seksualną. W piosence pojawia się wiele rzekomych informacji o życiu prywatnym Włodzimierza lljicza, którego autor nazywa familiarnie „Wową". Został on scharakteryzowany jako

MajieHbKHH, KapTaBbiH, 6e3 bojioc,
Bea KOHija no TłopbMaM ouinBajica.
BHflHO, T3M HeCJiaflKO AOBejlOCb,
TOBOpHT, HepHHJIbHHIłeH nHTaJICH9.

Według komunistycznej legendy, siedząc w więzieniu, sprytny i przebiegły Lenin nie przestał komunikować się z towarzyszami, jednak, by umknęło to uwadze strażników, posługiwał się podstępem: kałamarz ulepił z chleba, a jako atrament stosował mleko (po podgrzaniu papieru nad płomieniem mleczne litery brązowiały i stawały się widoczne). To dało początek powiedzeniu, że Lenin jadł kałamarz i pił atrament - tak miało się dziać podczas przeszukania celi10. 

http://tinyurl.com/blmctqn
http://tinyurl.com/oxfgksd
http://tinyurl.com/paqyqgc
http://tinyurl.com/oa8suwg
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Historia ta pojawia się m.in. w opowiadaniu Dmitrija Afanasjewa Kok dedyuiKa 
JlemiH HepHusia Kywa/in.Pożycie małżeńskie Lenina z Krupską we wspomnianej piosence zostało opisane jako pozbawione sfery seksualnej z wyłącznej winy przyszłego rewolucjonisty. Ważnym jego elementem były natomiast „złodziejskie rozrywki":

B oóiijeM, jkhjim BopoBCKofi ceMbeił,
BenepaMH pe3ajincb b KapTHiiiKH11 12.

2013. Por. C. Malaparte, Legenda Lenina, tłum. W. Komarnicka, S. Łukomski, Warszawa 
1990, s. 33-36.
11 Zob. 4- AtjiaHacbeB, KaK dedyuiKa JlemiH nepHusia KyuiaA, „TpeTHił 3Ta>K - 
KJMopHCTHHecKaH ra3eTa OH3MaTa HyBry” 1999, 6 X, [online:] http://tinyurl.com/nuxpdts, 
27 XII 2013. Por./L TopniKOB, Llpuebiwa, 2 VI 2006, [online:] http://tinyurl.com/ot8zdz6, 
27X11 2013.
12 Tpo<])HM (C. TpOtjlHMOB), op. Clt.
13 Ibidem.
14 Jak napisał Mieczysław Smoleń, w 1920 r. ustanowiono tzw. „komunistyczne soboty" 
(„subbotniki") jako ochotniczą formę pracy robotników w soboty. Według oficjalnej propa
gandy miały one pomóc uporać się z powojenną odbudową kraju. Zob. M. Smoleń, Stracone 
dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa-Kraków 1994, s. 57.
15 Zob. JlemiH u dpeeHO, [online:] http://tinyurl.com/ov6apvl, 27 XII 2013.
16 Zob. JIemiH noMoeaem HaeaAbHoiny eopoeamb Aec, [online:] http://tinyurl.com/qzrugal, 
27X11 2013.

Z kolei egzekucje tysięcy osób w następstwie rewolucji, konfiskaty żywności zostały uznane za rezultat braku spełnienia wodza w sprawach intymnych. Jego śmierć podano w wątpliwość, jednak obecność ciała Lenina w mauzoleum została uznana za najlepsze i najbezpieczniejsze wyjście dla społeczeństwa, które dzięki temu przez cały czas będzie mogło go pilnować:
Monter, noMep, mojkct, npnTBopmicfl.
Oh Beflb, ra,ą, HtHBee Bcex >KHBbix, [...]
Ho nona ajih Bcex, Ha bchkhh cjiynan,
IlycTb oh SyąeT Jiymne Ha BH^y,
Bflpyr eme Hero-HHÓyąb OTHeóyHHT...13Lenin jest również bohaterem licznych demotywatorów. Na jednym z nich Włodzimierz Iljicz wraz z dwoma mężczyznami niesie drewniane bale. To odniesienie do słynnej historii, zgodnie z którą przywódca bolszewików 1 maja 1920 r. na Kremlu uczestniczył w subbotniku14, przenosząc bale drewna. Ten epizod z jego życia stał się natchnieniem dla licznych artystów (na ten temat powstały obrazy15, wiersze, opowiadania, motyw ten pojawił się nawet na znaczku pocztowym), a także anegdot. Podpis pod wspomnianym obrazkiem jest jednak zupełnie nieoczekiwany: „JleHHH noMoraeT HaBajibHOMy BopoBaTb Jiec”16. Po

http://tinyurl.com/nuxpdts
http://tinyurl.com/ot8zdz6
http://tinyurl.com/ov6apvl
http://tinyurl.com/qzrugal
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wyższy komentarz odnosi się do zdarzeń z lipca 2013 r., gdy publicysta i działacz antykorupcyjny Aleksiej Nawalny został skazany na pięć lat więzienia - działalność polityka w spółce Kirowlies (KHpoBJiec) miała narazić ją na wymierne straty. Jednak wskutek nacisku opinii publicznej Nawalny, krytykujący prezydenta Władimira Putina i opowiadający się za zdecydowaną walką z nadużyciami władz, został wkrótce zwolniony z aresztu17 18. Historia o aktywnym udziale Lenina w subbotniku jest wykorzystywana w licznych prześmiewczych kontekstach, powstają jej żartobliwe interpretacje, np. „BjiaflHMHp HnbMH c yąoBOJibCTBHeM hochji Ha cyóóoTHHKe ópeBHO, cnHJieHHoe b nepBbix jiarepflx”1B.

17 Zob. HaeajibHoeo u O^ugepoea oceoSoduAU Ha cjiedytomuu deHb noa/ie npuzoeopa, [on- 
line:] http://tinyurl.com/oyklg6o, 27 XII 2013.
18 BsiaduMup kbibUH cydoeoAbcmeueM hocua ho cyóSomHUKe 6peeHo, [w:] Pa3Hbie ucmopuu 
oJIeHUHe u ezo „cnodeuDKHUKa*", [online:] http://tinyurl.com/q3vbuuh, 27 XII 2013.
19 KBH (Kjiyó Becenbix u HaxoflHHBbix) to nazwa popularnych humorystycznych gier te
lewizyjnych, w których uczestniczą zespoły reprezentujące różne społeczności (np. szkoły 
wyższe, zakłady pracy, miasta). Zespoły konkurują ze sobą, prezentując przed jury i publicz
nością przygotowane wcześniej scenki, skecze humorystyczne; niektóre konkursy polegają 
na improwizacji.
20 Zob. KBH Bbicuian Auza (2005) 1/2- COopHan Ilumepa - npueemcmeue, [online:] http:// 
tinyurl.com/ndmqyvw, 27 XII 2013. Jak stwierdził Martin Malia, Lenin „był [...] produktem 
tego, co w rosyjskim porządku carskim było najlepsze: systemu edukacyjnego i kultury mo
ralizatorskiej inteligencji. Rewolucjonistą stał się dlatego, że kultura ta od lat sześćdziesiątych 
XIX stulecia nieustannie stwarzała konflikt między idealizmem młodości i okrutną władzą 
państwową, prowadzący do represji i trwałego wrogiego nastawienia do systemu”. M. Malia, 
Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991, tłum. M. Hu- 
łas, E. Wyzner, Warszawa 1998, s. 93.

Lenin jest także bohaterem humorystycznych scenek prezentowanych w ramach konkursów KBH19. W jednej z nich pojawia się na scenie na tle dźwięków z popularnej w poprzednim dziesięcioleciu piosenki znanego rapera Sie- riogi z kultowego już filmu Bumer: „H Bbipoc Ha oicpaHHe paóoneii ropo^cKoii. IłapHHiiiKa b moahoh KenKe, 3y6 noTepTbiii 3ojiotoh”20. Słowa te trafnie opisują postać Lenina, który zachowuje się jak gwiazda estrady: pyta, czy na jego występ zostały sprzedane wszystkie bilety, a gdy słyszy, że publiczność przed jego występem „rozgrzewała" Wiera Chołodnaja (rosyjska gwiazda kina niemego - da się tu dostrzec grę słów), kapryśnie odmawia występu. Słyszy wówczas groźbę, że w takim razie zostanie zakopany, na co niewzruszenie ripostuje: „Tylko tak obiecujecie".Liczne demotywatory odwołują się do dawnej, minionej już chwały wodza, o której z każdym rokiem pamięta coraz mniej osób. Jako przykład można przywołać kompozycję ukazującą popiersie Lenina w pustym parku; naprzeciwko monumentu stoi jedynie starsza kobieta. Wymowny jest podpis pod zdjęciem, 

http://tinyurl.com/oyklg6o
http://tinyurl.com/q3vbuuh
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pomnik zdaje się mówić: „Octsbb mchh, CTapyuiKa, a b nena-nn"21. Nierzadko spotkać można prześmiewcze demotywatory, na których postać Lenina została zestawiona z symbolami kulturowymi innych państw lub bohaterami popkultury. Na jednym z nich Statua Wolności zyskała nieoczekiwanie twarz Lenina, a komentarz głosi: „CTpaiuHbiii coh aMepHKamjeB"22. Na innym ukazano starą mozaikę na budynku przedstawiającą Lenina; na miejscu oka dyktatora zamontowano klimatyzator. Wódz odgraża się: „1’11 be back”23. Jak zauważyli Aleksandr Golikow i Alina Kałasznikowa, biorąc pod uwagę długą historię istnienia parodii, również demotywatory można uznać za kolejną gałąź ewolucji tego fenomenu24.

21 Zob. Ocmaeb Mewt, cmapyiuKa, a e nenaAU, [online:] http://tinyurl.com/pvbvppw, 27 XII 
2013.
22 Zob. CmpauiHbiu coh aMepuKOHiiee, [online:] http://tinyurl.com/chh8ghq, 27 XII 2013.
23 Zob. I'll be back, [online:] http://tinyurl.com/oo3r74r, 27 XII 2013.
24 Zob. A. Tojihkob, A. Ka/iauiHHKOBa, AeMomueamopbi e UHmepHem-KOMMyHUKai^uu: 
zene3uc, cMbtcjtbt, munoAozusi, [w:] „Bccthmk XapbKOBCKoro rocyąapcTBeHHoro 
yHHBepcHTeTa” 2010, Bbin. 16, s. 129, [online:] http://tinyurl.com/pokoq5o, 27 XII 2013.
25 Zob. Bneped k ceemAOMy óydymeMy, [online:] http://tinyurl.com/po3n4gl, 27 XII 2013.
26 Zob. Epumebi ece Aynuie u Ayniue..., [online:] http://tinyurl.com/omzwfzj, 27 XII 2013.
27 Zob. Hy u kok bom menepb Mcueemcfi npu KanumaAU3Me?, [online:] http://tinyurl.com/ 
pvjzafu, 27 XII 2013.
20 Zob. Jluiub mom 3acAyAcueaem Ha naMAiriHUK, Kmo e neM He HyjKdaemcn, [online:] 
http://tinyurl.com/pm4edv7, 27 XII 2013.

Demotywatory wykorzystują także komunistyczne slogany, jednak w zestawieniu z prezentowanym obrazkiem nabierają one zupełnie innego sensu: jedna z kompozycji przedstawia zdemontowany pomnik Lenina, który w częściach płynie na wielkiej barce; prawą rękę wódz nadal trzyma wyciągniętą przed siebie i zdaje się mówić: „Bnepefl k CBeTJioMy óyąymeMy”25. Częste są również przeróbki znanych i rozpoznawanych nośników pamięci, np. słynne zdjęcie amerykańskich przywódców na demotywatorze zostało zmodyfikowane i ukazuje komunistycznych ideologów: Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina i wreszcie Mao Zedonga. Komentarz pod obrazkiem brzmi: „BpHTBbi Bce Jiynuie h jiyHiue..."26.Wśród demotywatorów można również odnaleźć takie, które w znacznie poważniejszy sposób przedstawiają postać Lenina. Na jednym z nim Włodzimierz Iljicz badawczo wpatruje się w odbiorcę i pyta: „Hy u KaK bhm Tenepb >KHBeTCH npn KanHTajiH3Me?”27. Na kolejnym pod zdjęciem czerwonego dyktatora spoczywającego w mauzoleum umieszczono stwierdzenie, zachęcające do pogłębionej analizy: „Jlwuib tot 3acjiy>KHBaeT Ha naMHTHHK, kto b hćm He HyoKflaeTCfl”28. Warto w tym miejscu przywołać uwagę Golikowa i Kałaszniko- wej: „noMeiijeHHbiH b npocTpaHCTBO KOMMyHHKaijHH ^eMOTHBaTop Bcerfla npeflCTaBJIHeT COÓOH fleHCTByiOmHH C nOCTOHHHOH HHTeHCHBHOCTblO CTHMyjI, BbIHy>KflaiOmHH K OTBeTy - BepÓaJIbHOMy JIHÓO TOJlbKO 3MOItHOHa7IbHOMy - 
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Jiioóoro peijHiiHeHTa’’29. Inne zdjęcie zwłok Lenina w mauzoleum zostało opatrzone pytaniem: „KaK «ąojiro mohcho ^ep>KaTb Tpyn b peHTpe ropowa?"30, co dobitnie udowadnia, że problem pochówku wodza ciągle dzieli rosyjskie społeczeństwo. Jak zaznaczył Mieczysław Smoleń, po śmierci Lenina jego szczątki zabalsamowano niczym szczątki świętego. Umieszczenie jego ciała w szklanej gablocie i złożenie go w mauzoleum w samym centrum Moskwy sprawiło, iż doczesne szczątki wodza podniesiono do rangi świętych relikwii, które miały być czczone przez potomnych31. Martin Malia dowodzi, iż zapewne sam Lenin nie życzyłby sobie podobnych przejawów czci, zwłaszcza że za życia zawsze ich unikał. Zdaniem historyka, nie miał on większego wpływu na sposób wykorzystania jego osoby po śmierci czy zużytkowania jego politycznej spuścizny. Jak twierdzi Malia, „kult Lenina, z jego zabalsamowanymi zwłokami w mauzoleum i marksistowsko-leninowską doktryną był kultem samej partii: Wódz, który zawsze miał rację był koniecznym talizmanem dla Partii, która zawsze ma rację”32. Większość bolszewików dostrzegała w projekcie mauzoleum projekt ubóstwienia jednostki, co było nie do pogodzenia z zasadami kolektywizmu. Mauzoleum stało się jednak centrum radzieckiej historii. Boris Groys dostrzegł w nim połączenie elementów piramidy i Muzeum Brytyjskiego. Jak wyjaśnił: „MyMHH JleHHHa nosHTaeMa h 6epe?KHO xpaHHTcn b nwpaMH/je nofl Ha3B3HneM «MaB3OJieii». OflHOBpeMeHHo My3efi «MaB3OJieił» SKcnoHHpyeT Te.no JleHHHa. Penb, 6e3ycji0BH0, u/teT 06 o/jhoh h3 Hanóojiee y,ąaHHbix 3Kcno3mjiiii COBpeMeHHOił My3eilH0H HCTOpHH b ueuoM”33.

29 Zob. A. Tojihkob, A. KajiauiHHKOBa, op. cit.
30 Zob. Kok dojizo modkho depjtcamb mpyn e neHmpe zopoda?, [online:] http://tinyurl.com/ 
ohwvfm7, 27 XII 2013.
31 Zob. M. S m o 1 e ń, op. cit., s. 78.
32 M. Malia, op. cit., s. 277-278. 0 sprzeciwie Krupskiej wobec kultu Lenina i o działa
niach dygnitarzy partyjnych zob. I. Zbarski, W cieniu mauzoleum. Wstrzgsające wspomnie
nia konserwatora zwłok Lenina, tłum. A. Kuć, Katowice 2007, s. 19-20, Czas i Ludzie. Jak 
stwierdził Dymitr Wołkogonow: „Stwarzając relikwię, bolszewicy uczynili pierwszy poważny 
krok w kierunku przekształcenia leninowskich idei w świecką religię, którą pod względem 
gorliwości wyznawców porównać można jedynie z wiarą fanatycznych fundamentalistów”. 
D. Wołkogonow, Lenin. Prorok raju, apostoł piekła, tłum. M. Antosiewicz, Warszawa 2006, 
s. 430, Wielcy Historii.
33 B. rpoiłc, JleHUH u JluHKO/ibH - o6pa3bi coepeMeHHOu cwepmu, [w:] idem, ymonun 
u oÓMeH, MocKBa 1993, s. 353, [online:] http://tinyurl.com/pcwz4zv, 27 I 2014.

Współczesna kultura popularna sięga również po przypisywane Leninowi znane powiedzenia i „złote myśli". W Internecie często pojawiają się dyskusje dotyczące pochodzenia słynnych dziś wyrażeń, np. „yHUTbcn, yHHTbcs h eme pa3 yHHTbCfl”. Rosyjski bloger przypomniał, że na III zjeździe Komsomołu w 1920 r. Lenin użył tej frazy, by podkreślić, iż Związek Młodzieży i cała młodzież powinny uczyć się komunizmu. Wcześniej, bo w 1899 r., w jednej z prac Lenina fraza ta pojawiła się w następującym kontekście: „ysHTbCB, yHMTbcn m eme 
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pa3 yHHTbCfl H BbipaSaTblBaTb H3 Ce6fl C03HaTejlbHblX COUMa^-fleMOKpaTOB, «paSosyio HHTejumremjHio»”. Z kolei w 1918 r. Włodzimierz Iljicz wypowiedział słowa, które do dziś są najczęściej przywoływane ze wspomnianym wyrażeniem: „yHHTbcn BoeHHOMy HacTOHtijHM o6pa3OM”34. Tymczasem w przestrzeni internetowej pojawiają się żarty sugerujące, że gdy Lenin pisał: „yHHTbcn, yuHTbCH h eme pa3 yum-bc«", najzwyczajniej w świecie rozpisywał długopis. Ta sugestia z kolei prowadzi do następnych humorystycznych dyskusji dotyczących tego, czy było to możliwe, tzn. kiedy wynaleziono długopis (Laszló Biró, 1938) i czy Lenin mógł już korzystać z tego wynalazku35.

34 Zob. Lfumambi, [online:] http://tinyurl.com/q5n6fmj, 27 XII 2013. Por. /(• UlTypMaH, 
O eojtcdnx poccuucKozo K0MMyHU3Ma, t. 1, riapH>K 1993, s. 147.
35 Zob. nucasi siu JleHUH tuapuKoeou pywou?, [online:] http://tinyurl.com/q4d4dea, 27 XII 
2013.
36 JleHUH oneHb ozopnasica, urno ezo Mamb He dojtcusia ecezo zod do peeosuopuu, [w:] Pa3Hbie 
ucmopuu...
37 BsiaduMup Hsibun oneHbsi/oóusi cnopm, ocoSeHHO uimaHzysuodusi, [w:] Pa3Hbie ucmopuu...
38 D. Wołkogonow, op. cit., s. 402.
39 Zob. M.THMO<j)eeB, KoMMynu3M Kan ampaKpuoH: ceMaHmunecKue uzpbi c npouisibiM, 
„H3BecTHH By3OB. Cepna: fyMaHHTapHbie HayKH” 2012, Na 3(2), s. 99, [online:] http://ti- 

Liczne humorystyczne historie poświęcone przywódcy partii i państwa publikowane są także na najpopularniejszym rosyjskim portalu społecznościowym „WKontaktie” („BKoHTaKTe”), np.:
JleHHH oneHb oropsajicji, hto ero MaTb He ,zjo>KHJia Bcero rofl flo peBOJiKUjMH. „Yjk 
jiysine 6bi, HaoóopoT, h He aojkhji”, - roBopHJi oh b nopbiBe CKopÓH, n Bce c hhm 
TaKTHHHO COMamajlHCb36.

BjiaflHMHp PijibHH OHeHb juoóhji cnopT, ocofieHHO uiTaHry juoShji... bot To/ibKo 
noflHBTb He mot!37Przywołane powyżej nośniki pamięci wywodzące się z obszaru kultury popularnej dowodzą, że mimo upływu lat i zmiany systemu politycznego postać Lenina wciąż wywołuje wiele emocji i kontrowersji. W rosyjskiej przestrzeni publicznej ciągle brak jednoznacznej oceny zarówno politycznych dokonań, jak i samego wodza rewolucji. Jak napisał Dmitrij Wołkogonow, „Lenin zdołał zarazić swoją fanatyczną wiarą masę ludzi, i to pomimo złudnej natury idei bolszewickiej. Leninowska ułuda stała się rzeczywistością, zmaterializowała się w radzieckim państwie, nowych formach życia i ideologicznych instytucjach”38.Michaił Timofiejew zaznaczył, że pod koniec lat 80. i na początku lat 90. XX w. władza prowadziła aktywną symboliczną walkę z komunizmem, natomiast społeczeństwo dość szybko zaczęło odczuwać nostalgię za przeszłością. Co więcej, dystansowanie się od komunistycznych realiów sprzyjało ich kultywowaniu39. Sentymentalna recepcja Lenina wśród starszego pokolenia napotyka 
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na opór najmłodszej generacji Rosjan, która postać Włodzimierza Iljicza interpretuje nierzadko ironicznie i prześmiewczo. Zdarza się jednak także, iż młodzi ludzie są rozdarci, nie wiedzą, jak powinni traktować przywódcę bolszewików: jako „kata narodu rosyjskiego” czy jako „wielkiego działacza, który wyznaczył drogi do lepszego życia"40. Jest to tym bardziej problematyczne, że z jednej strony słyszą negatywne oceny życia i działalności Lenina, z drugiej - na co dzień mijają miejsca noszące jego imię (Prospekt im. Lenina, stacja metra „Biblioteka im. Lenina")41. Władimir Mielniczenko, dyrektor Centralnego Muzeum im W. I. Lenina, wyróżnił dwa ujęcia postaci wodza rewolucji. Pierwszy, oficjalny radziecki fantom, charakteryzuje go jako bogoczłowieka, z przewagą cech boskich, a jednocześnie niezwykle ludzkiego, idealnego, nieomylnego, uwielbianego przez naród, godnego upamiętnienia w każdym zakątku świata. Z kolei drugi fantom przedstawia Lenina jako postać z wyraźną przewagą cech diabła i wampira. Zgodnie z tą charakterystyką Włodzimierz lljicz to osoba niewykształcona, niekulturalna, agresywna i patologicznie okrutna; to niepoczytalny fanatyk komunizmu, dlatego nie zasługuje nawet na skromne muzeum42.

nyurl.com/obykms2, 27 I 2014.
40 Zob. szerzej: C. Kapa-Myp3a, CoeemcKaa yueujiusayua, t. 1, MocKBa 2002, s. 254-279.
41 Zob. ibidem. 0 sprzeciwie wobec bezczeszczenia „najbardziej prestiżowego cmentarza 
kraju" - gdzie obok Lenina spoczywają komunistyczni dostojnicy na czele ze Stalinem (ale 
gdzie znajduje się także grób Wasyla Błogosławionego) - przez organizację koncertu w po
bliżu tej nekropolii zob. szerzej: ibidem, t. 2, s. 600-601. Historyk zaznaczył, że wtargnięcie 
w świat symboli zapoczątkowują osoby wykształcone, np. działaczka polityczna Galina Sta- 
rowojtowa, aktor i reżyser Mark Zacharów: „Ohm He MoryT He noHHMaTb, hto MaB3OJieii 
- coopy>KeHHe KyjibTOBoe, a Morujia JleHHHa pan toh TpeTH Hapo/ja, KOTopbiił ero htht, 
HMeeT CHMBOJiHHecKoe 3HaHeHne cpo^HH pejiHrno3HOMy”. Ibidem, s. 601.
42 Zob. B. MejibHHHeHKO, (PeHOMeH u(/¡UHmoM JleHUHa, [online:] http://tinyurl.com/ 
q5ukry7, 23 XII 2013.
43 Zob. M.THMo4>eeB, Eec/3 K0M.MyHU3.Ma: npu3uc udeojiozuu e coepeMeHHOu Poccuu 
(aHaAU3 ceMuomunecKozo ducKypca], „JlaÓHpHHT. IKypHaji couHajibHo-ryMaHHTapHbix 
HccjieflOBaHHii" 2012, Na 1, s. 4-17, [online:] http://tinyurl.com/q4z23rc, 25 III 2014.
44 Zob. Coąonpoc noKO3aa, nmo meAO JlenuHa nomepsuio ąeHHoemb d/m So/ibtuuHcmea 
poccusiH, [online:] http://tinyurl.com/nh3snhd, 25 III 2014.

Mauzoleum Lenina w samym sercu Moskwy i tysiące jego pomników w całej Rosji - to relikty, czyli postkomunistyczne znaki, wskazujące na obiekty materialnej i duchowej kultury, która powstała w czasach radzieckich, a które zostały odziedziczone przez kulturę współczesną. Ich obecność w rosyjskim krajobrazie świadczy o tym, że po rozpadzie ZSRR władze Federacji Rosyjskiej nie były w stanie całkowicie odciąć się od komunistycznej przeszłości, jej ideologii i symboli. Powiązane jest to z tym, że - jak twierdzi Michaił Timofiejew - władza nie była w stanie stworzyć nowej całościowej ideologii43. Większość Rosjan opowiada się jednak za pochowaniem na cmentarzu zabalsamowanych zwłok Lenina44. Natomiast szczególnie starsze pokolenie Rosjan plany zdjęcia wodza rewolucji 
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z cokołów uważa za zamach na historię. Młodzi Rosjanie także w większości opowiadają się za pozostawieniem pomników Lenina, uważając je za „przypomnienie o wielkim mocarstwie" i „symbol epoki”45.

45 Zob. 4-IJJnMJieB,H. Ca<j>HHa, H. UlHTOBa, OmHouieHue coapeMeHHou poccuucKou mo- 
siodeotcu k yeHHoemsiM coaemcKou anoxu: npo6/ieMa MeoKnoKOJteHHou ucmopwjecKou KOMMy- 
HUKaipiu, [w:] KoMMyHUKamueucmuKa: ^ejioeeK e coepeMeHHOM UH^opMaifuoHHOM oóujecm- 
ee: Mamepuasibi III BcepoccuucKou Hay^HO-npaKmu^ecKou KOHcfiepemjuu, 16 Mapma 2007 a. 
Hays. pefl. E. fpHflHeBa, Hhhchhh HoBropo/j 2007, s. 154-155.

Powyższe uwagi przekonują, że upływ czasu nie pozwala na jednoznaczną ocenę postaci czerwonego dyktatora, jednak z całą pewnością daje możliwość tworzenia nowych, humorystycznych ujęć Lenina, bardzo dalekich od oficjalnych przedstawień tego „komunistycznego świętego”. Tym samym formy kultury popularnej zostały zaangażowane głównie przez młode pokolenie Rosjan do próby zdekonstruowania i przedefiniowania znaczenia pieczołowicie konstruowanego przez dziesięciolecia mitu wodza rewolucji dla współczesnej kultury rosyjskiej.
SummaryLenin in Russian popular culture or deconstructingthe myth of the leader of the revolutionin contemporary Russia
The article presents examples of deconstructing the myth of the red dictator, Vladimir 
Lenin, in contemporary Russian popular culture. Such carriers of memory as anecdotes, 
lyrics, demotivators, paraphrases of Lenin’s golden thoughts and the communist legends 
about the revolutionary leader, short funny comedy skits and humorous stories of his 
life show how, unlike in Soviet times, the communist leader is considered nowadays in 
Russian popular culture and the Internet environment.
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