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Parę słów wstępu
rtykuły przedrukowane w tomie powstawały w okresie ponad trzydziestu
lat. Jak łatwo zauważyć, łączy je wątek rosyjski w nich występujący. Układ
tekstów jest chronologiczny w tym sensie, że rządzi nim chronologia tematów: pierwszy artykuł dotyczy pewnego wycinka stosunków polsko-rosyjskich
w siedemnastym wieku, drugi traktuje o powieści, której akcja biegnie w 1864 roku, potem mamy wspomnienia wojenne, omówienie zrodzonych w ZSRR koncepcji literackich, które trafiły do Polski w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, krytycznoliteracki artykuł z lat pieriestrojki itd.
Można jednak te teksty poklasyfikować inaczej: pierwsze trzy dotyczą polskiego spojrzenia na Rosjan i Rosję, rozdziały IV, VI i VII omawiają problemy rosyjskie, tak jak może zobaczyć je Polak, bo przecież autor tych tekstów jest Polakiem. W V i częściowo III rozdziale panuje duch komparatystyki; w IX i X także,
ale w tej drugiej dwójce nie chodzi o skontrastowanie polskiego i rosyjskiego
punktu widzenia (jak w tej pierwszej), lecz o pokazanie, jak polska i rosyjska literatury rozwiązywały pewne ogólniejsze, ogólnoeuropejskie problemy artystyczne.
Na koniec rozdział VIII omawia rosyjskie spojrzenie na Polaków. W zasadzie do
wyczerpania wszystkich formalnie rozumianych możliwości zabrakło omówienia
takiego dzieła, w którym Polaków i Rosjan porównywałby ze sobą kompetentny
przedstawiciel jakiejś trzeciej narodowości.
Prezentowane szkice są również różnorodne metodologicznie i należą do paru
dziedzin, którymi się zajmuję — przede wszystkim jednak reprezentują stare dobre literaturoznawstwo strukturalistyczne, ale także krytykę literacką i medioznawstwo filmoznawcze. Zdarza się jeszcze komponent językoznawczy i retoryczny. Wszystkie jednak oparte są na zdroworozsądkowym założeniu, że kulturowe i mentalne stosunki dwóch narodów: polskiego i rosyjskiego nie mogły i nie
mogą być ani tak idealne, jak nam wmawiano, ani tak złe, jak nam się wmawia.

A

8

Wstęp

Autor ma wrażenie, że ponieważ Polacy i Rosjanie ani nie rozumieją się za dobrze, ani nie są skazani na niezrozumienie, warto więc pracować nad tym, aby rozumieli się najlepiej, jak to w ich wypadku możliwe... Żeby zaś zacząć się rozumieć, muszą najpierw zdobyć jakąś wiedzę o sobie, wykraczającą poza stereotypy.
I tu rysują się obowiązki nauki.
Kończąc te zwięzłe przedsłowie chciałbym podziękować wszystkim tym licznym osobom, które kiedyś w różnorodny sposób dopomogły mi w pracy nad przedstawionymi tu tekstami oraz pomysłodawcy tej książki, profesorowi Aleksandrowi
Kiklewiczowi, bez inicjatywy i pomocy którego zapewne by nie powstała.

Wojciech Kajtoch

Esej o tym, jak pan Jan Chryzostom Pasek
z Moskwą wojował
1. Pan Pasek i jego czasy
rzypomnę, że Jan Chryzostom Pasek (1636-1701), autor powszechnie w Polsce
(i nie tylko) znanych „Pamiętników” był średniozamożnym, wykształconym
w jezuickim kolegium w Rawie Mazowieckiej szlachcicem, urodzonym ok.
1636 roku w Węgrzynowicach, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. W latach
1655-1665 był Pasek żołnierzem kawalerzystą (towarzyszem pancernym), służącym głównie pod dowództwem hetmana Stefana Czarnieckiego, przebywał także
na dworze królewskim (1662-1664); później — od 1667 — pozostawał szczęśliwym gospodarzem, groźnym awanturnikiem i wielkim pieniaczem, który ostatecznie dorobił się trzech wsi, 18 procesów, pięciokrotnej banicji i jednej infamii.
Był również człowiekiem obdarzonym wielkim literackim talentem, czego jedynym ale przekonującym świadectwem są wspomnienia pisane prawdopodobnie
w latach 1690-1696, wydane w 1836 roku przez hr. Edwarda Raczyńskiego,
a później jeszcze blisko sześćdziesięciokrotnie w Polsce oraz po angielsku, czesku, niemiecku, duńsku, węgiersku, francusku (Walczuk 2011). Dzieło to, wraz
z „Opisem obyczajów w Polsce za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicza
(wydanym w 1840) stoi u źródeł podgatunku polskiej powieści historycznej zwanego gawędą szlachecką, który uprawiali m.in. Henryk Rzewuski, Ignacy Chodźko, Zygmunt Kaczkowski oraz trylogii Henryka Sienkiewicza i wielu innych powieści z epoki.
Walczył Pasek ze Szwedami, zarówno w czasie „potopu” (od 1655), jak i w czasie
wyprawy Czarnieckiego do Danii (1658-1659), z wojskami Rakoczego (1657), ze
zbuntowanymi przeciw władzy królewskiej wojskami Jerzego Lubomirskiego
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(1665-1666). Z wojskami rosyjskimi miał okazję wojować w roku 1660, w składzie dywizji Czarnieckiego, przeciwko wojskom hetmana Iwana Chowańskiego:
pod Połonką (28.06.1660) i oddziałom Jurija Dołgorukowa: nad rzeką Basią
(08.10.1660) i w paru pomniejszych starciach. Miał też Pasek okazję Rosjan
ochraniać, kiedy w 1662 roku był tzw. prystawem eskortującym z niewielkim oddziałem wojsk królewskich poselstwo moskiewskie na trasie od Wiaźmy do Warszawy, m.in. przez Nowogródek.
Z punktu widzenia polskiego historyka, czy też zgodnie z powszechną polską
świadomością historyczną wyrażoną w Wikipedii — bo przecież historyk rosyjski
inaczej może interpretować wydarzenia i na przykład zamiast jednej długiej wojny
widzieć dwie krótsze: 1653-1655 i 1658-1667 (Широкорад 2011, 143-171) —
kampania roku 1660 była przełomem w dotychczas przez Rzeczpospolitą przegrywanej dwunastoletniej polsko-rosyjskiej wojnie o Ukrainę (1654-1667), która
rozpoczęła się wskutek ugody perejasławskiej (18.01.1654), w ramach której Bohdan Chmielnicki poddał Ukrainę Naddnieprzańską władzy Cara Rosji (jeden z punktów mówił o wprowadzeniu wojsk rosyjskich do Kijowa), a zakończyła rozejmem
andruszowskim (30.01.1667) i stuletnim podziałem Ukrainy, której — mówiąc
ogólnie — część zadnieprzańską z Kijowem (oraz czernihowszczyznę i smoleńszczyznę) otrzymała Rosja, podczas gdy reszta pozostała przy Rzeczpospolitej.
Tzw. Wielka Kampania 1660 pozwoliła m.in. odzyskać zajęte wcześniej przez
Rosjan Wilno i ziemie litewskie, w szeregu bitew (oblężenie Lachowicz, Borysowa, Mohylewa, starcia pod Połonką, Basią, Lunarem, Cudnowem, Słobodyszczami) doprowadzić do katastrofy wojsk rosyjskich na Ukrainie, pokonać wrogie Polsce wojska kozackie (w październiku 1660 w ramach ugody cudnowskiej Wojsko
Zaporoskie znów zobowiązało się do wierności królowi polskiemu). Pełnemu wykorzystaniu jej wyników przeszkodził jednak bunt wojska koronnego, które 30
czerwca 1661 roku utworzyło konfederację, tzw. Związek Święcony, żądającą od
Rzeczpospolitej wypłaty zaległego żołdu (na podobnej zasadzie rokosz Lubomirskiego (1665-1666) przeszkodziła w wynegocjowaniu z Rosją w pełni satysfakcjonującego Rzeczpospolitą pokoju, kończącego całą wojnę).
Jan Chryzostom oczywiście taką historyczną perspektywą dysponować nie
mógł, programowo pisał tylko o tym, co mu się przydarzyło („to nie kronika a tylko dukt życia mego” (Pasek 1929, 149)), z drugiej jednak strony trudno uznać jego
relację za słowa „szeregowego uczestnika wydarzeń”. Po pierwsze dlatego, że pisał w ćwierć wieku po wydarzeniach, świadom ich skutków i był jak na owe czasy
człowiekiem w miarę wykształconym (a na pewno — bywałym), po drugie dlatego, że nie unikał komentarzy i nie zawsze się trzymał przyjętej perspektywy
uczestnika, a po trzecie z tej racji, że w armii jego czasów ten, kto nie był dowódcą, ale był szlachcicem, miał do dowództwa dostęp dość łatwy; dystans towarzysz
— oficer był nieporównywalnie mniejszy niż dystans oficer — szeregowy w wojsku współczesnym.
Pod względem merytorycznym Pasek więc nie jest historykiem, co nie znaczy, aby czasem nie próbował nim być. Podobnie rzecz się ma z przyjętą w „Pamiętnikach” i niejednokrotnie omawianą perspektywą narracyjną. Stosując narra-
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tologiczną terminologię angielskiej szkoły „point of view” i Stanisława Eilego
można powiedzieć, że Pasek nie unika relacji z perspektywy auktorialnej (Eile
1973) tam zwłaszcza, gdzie gdzie ocenia, streszcza, objaśnia wypadki, cytuje, zapowiada przyszłość i odwołuje się do przeszłości — tego typu fragmenty sąsiadują
jednak z obszernymi, szczegółowymi, emocjonalnymi, plastycznymi i żywymi odcinkami narracji z personalnego punktu widzenia, będącymi zapewne zapisem
wcześniejszych barwnych opowieści, które snuł Pasek w gronie znajomych. Tę
cechę Paskowej prozy zauważa większość opracowań „Pamiętników”, nawet tych
popularnych (Czapliński, Kaczmarek, Софронова).
Pamiętać przy tym należy, że autor „Pamiętników” nie tylko relacjonuje subiektywnie, ale przekazuje wydarzenia, posługując się całym systemem filtrów. Po
pierwsze jego relacja dotyczy więc wydarzeń tych, w których brał udział i tak je
rysuje, jak kiedyś, w przeszłości miałby je odbierać; po drugie Pasek rysuje wydarzenia i odczucia tak, jak je po prawie 30 latach pamięta; po trzecie przedstawia je
tak, jak mają je widzieć osoby, z myślą o których Pasek pisze manuskrypt.
***
Pasek używa słowa Moskwa zgodnie ze stanem odnotowanym w „Słowniku języka polskiego XVII i pierwszej połowy XVIII wieku”, a więc w czterech znaczeniach.
1) Najrzadziej, tylko parokrotnie używa leksemu w znaczeniu notowanym w
słowniku jako pierwsze: ‘stolica Rosji’ — np. „zaraz po sejmie z Moskwy wyjechał” (Pasek 1929, 129); „siedział w Moskwie w więzieniu” (Pasek 1929, 50);
2) Też rzadko stosuje to słowo w znaczeniu drugim: ‘państwo rosyjskie’ —
np. „Rzeczpospolita ospale też koło siebie chodziła [...] Moskwa się wzmocniła”
(Pasek 1929, 74); „Przychodzą interim listy od króla naszego denuntiando imminentia na ojczyznę od Moskwy pericula, ażeby za powtórnym ordynansem być na
pogotowiu ad regrressum ku granicy” (Pasek 1929, 28); „następujące od Moskwy
i od Kozaków niebezpieczeństwa” (Pasek 1929, 35).
Najczęściej to dla Paska swoiste singulare tantum — nazwa zbiorowa. Oznacza nią bądź
3) ‘Rosjan’: „Moskwa w poselstwie jadą” (Pasek 1929, 113); „Moskwa konna
dopiero za nami” (Pasek 1929, 113), czy też ‘rządzących Rosją’ (znaczenie trzecie
słownika), jak w wypadku: „Moskwa ufali swego wojska wielkości, nasi zaś Panu
Bogu i swojej zaś dzielności” (Pasek 1929, 61); „kto do nas przyjdzie, tego połatamy [...] tej dyskrecyjej i Moskwa doznali” (Pasek 1929, 66),
bądź
4) ‘armię Rosji’, żołnierzy rosyjskich (np. „Iam skoczył gdzie się okrutnie
zwarli Moskwa z naszemi” (Pasek 1929, 52) i wiele innych przykładów — 44
użycia w tym znaczeniu (na 70 wszystkich).
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2. Armia rosyjska
Słowa Rosjanin Pasek nie zna, a przymiotnik ruski wiąże się dla niego ze wschodnimi prowincjami Rzeczpospolitej (wojewoda ruski itd.). Por.: „Oddał mi tedy [...]
konia ślicznego, który był nie mokiewski, ale tych ruskich koni” (Pasek 1929, 52).
Określenie Moskal — a trzeba pamiętać, że nie było to w XVII wieku określenie
pejoratywne (Chemperek 54) — pojawia się w „Pamiętnikach” jedynie dziewięciokrotnie, Moskwicin — tylko raz, bo Jan Chryzostom miał przede wszystkim do
czynienia z grupami Rosjan, a kiedy zdarzały mu się kontakty „twarzą w twarz”,
określał przeciwników, kierując się ich zachowaniem lub wyglądem. W grę wchodziła także funkcja wojskowa (chorąży — Pasek 1929, 53), pozycja społeczna
(starczyzna — Pasek 1929, 63), bojarowie dumni — Pasek 1929, 53), no i oczywiście imiona i nazwiska w przypadku wodzów i osób znanych.
Dwie pierwsze z wymienionych tu możliwości aktualizowały się w zależności
od etapu bitwy. Wstępne manewry angażowały całe oddziały i armie („Moskwa
ustąpili ku Mścibowu” — Pasek 1929, 37; „o Moskwie były wiadomości, że się
kupili” — Pasek 1929, 45), następnie dochodziło do grupowych starć („Moskwa
impetem na nich skoczyli” — Pasek 1929, 49); „obróci się na nas połowa Moskwy, a drudzy już tam z przednią strażą konkludują. Potężnie się tedy uderzą” —
tamże), przy czym Pasek niezbyt cenił talenty taktyczne przeciwnika („Moskwa
prostacy spuścili się na to, że mosty zrzucili [...] nie kazali owej przeprawy pilnować” — Pasek 1929, 67), natomiast wyraźnie doceniał determinację Rosjan w
walce, zwłaszcza walce wręcz („Kiedy poczną ognia dawać, kiedy poczną parzyć
z dział, jako grad kule lecą; padło naszych dużo [...]. Ale przecie wszystkim impetem poszliśmy na nich, bośmy widzieli, że trzeba było ledwie nie wszystkim ginąć, gdybyśmy mieli byli teł podać [...] Okrutna tedy stała się rzeźba w owej gęstwinie, a najgorsze były berdysze” — Pasek 1929, 51).
Ponieważ jednak Pasek opisuje zwycięską dla Polski kampanię, zazwyczaj nie
na długo tej determinacji starcza, następuje przełom („Moskwa zaraz poczęli się
mieszać. My też natrzemy. Nuż w nich” — zob. Pasek 1929, 50). Trafnie ten moment ujmuje cytat:
Wojewoda, obaczywszy nasze chorągwie już w tyle szyków nieprzyjacielskich, posłał do Sapiehy: „Dla Boga, żeby wszystkimi siłami natrzeć i rozrywać Moskwę, bo pułk królewski zgubiemy”. A tu też już Moskwa mieszają się, kręcą się, właśnie kiedy owo źle komu za stołem siedzieć.
Już było znać po nich trwogę. Ci też, co ich na nas obrócono, biją się już nie z ochotą. Poskoczą do
nas, to znowu od nas; a wtem natrze na nich corpus potężnie. Hussarskie chorągwie skoczyły, my też
tu z tyłu uderzemy na nich. Jużeśmy trochę mieli czasu i do nabicia strzelby. A wtem Moskwa w nogi (Pasek 1929, 52).

Zaczyna się więc ucieczka („zmieszali się tedy Moskwa, a potem w nogi” — zob.
Pasek 1929, 62), a właściwie szereg pojedynków, gdyż ścigający wybierają sobie
przeciwników („bijże teraz, który się podoba, wybieraj: to piękny, to jeszcze piękniejszy” — Pasek 1929, 52), doganiają ich i po krótkiej walce zabijają, albo biorą
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do niewoli. Przy czym różnie bywa, dość często występuje „nieoczekiwana zamiana miejsc”:
Tu jednego gonisz, a drugi tudzież nad karkiem stoi z szablą; tego docinasz, a drugi jak zając
pod smycz leci. Trzeba było mieć głowę, jako na śrubach i przed się, i za się oglądać się, bo kiedy
się nieostrożnie zabawił koło jednego, to zaś owi fugientes z tyłu siekli naszych, pomijając (Pasek
1929, 53).

Takie okoliczności opisując, Jan Chryzostom ma okazję charakteryzować poszczególnych przeciwników:
Patryjarcha z żółtą brodą, srogi chłop [...] szabla złocista na tymblaku (Pasek 1929, 52)
Młokos w atłasowym papużym żupanie, prochowniczka na nim na śrebrnym łańcuszku (tamże)
Skoczę do owego brodofiasza, aż on już nago leży, a konia prowadzi towarzysz (tamże)

Jak widać, opisy są dwuczęściowe — obejmują dominującą cechę wyglądu i spodziewany łup.
Opowiadanie o tej fazie bitwy Pasek wręcz uwielbia, bo może się pochwalić
osobistą sprawnością, a przede wszystkim łupem; nawet cenę, którą za daną rzecz
uzyskał częstokroć wymienia. Opisy rabowania zwłok, przejmowania koni, a niekiedy sporów o zdobycz dziś czyta się bez entuzjazmu, w XVII wieku był to jednak — jak widać — uznany sposób zarabiania na wojnie:
Skoczę do owego brodofiasza [uprzednio zabitego przez Paska, brodatego kawalerzysty —
W. K.], aż on już nago leży, a konia prowadzi towarzysz. Mówię do niego: „Jam nieprzyjaciela z konia zwalił, a ty go bierzesz? Daj go sam, bo tego nabicia na ciebie odżałuję, com go na nieprzyjaciela
nagotował”. Nie bardzo się też i sprzeczał Wołoszyn, bo widział, że do mnie ten Moskal strzelił
i jam go zwalił z konia. Oddał mi tedy owego konia ślicznego (Pasek 1929, 52).

Z jeszcze lepszym zarobkiem wiązało się zdobywanie jeńców, dla okupu lub na
wymianę.
Wziął przecie Wojewoda za swoich więźniów ze dwa miliony, bo na zamian nie było co brać,
gdyż z naszej dywizyjej nie było w Moskwie więźniów prawie nic. Sapieha zaś wszystkich swoich
wydał na zamian, gdyż było w niewoli wiele szlachty, szlachcianek, żołnierzów. Przy okupie samego
Gosiewskiego, hetmana polnego, wyszło niewolnika moskiewskiego gwałt; jak to zwyczajnie bywa,
hetmańska głowa droga jest (Pasek 1929, 56).

Przy czym w zmiennych warunkach nigdy nie było wiadomo, czym się takie branie przeciwnika do niewoli może zakończyć. By się udało, musiał nastąpić odpowiedni moment bitwy. Stąd np. uzasadnienie:
Żywcem jeszcze na ten czas trudno było brać in illo fervore, kiedy wszystko uciekające wojsko
na nas się waliło: czyby więźnia trzymać, czyby się bronić, albo strzelbę nabijać (Pasek 1929, 52).

Ale gdy nadszedł, to nadal nie było wiadomo, czy uda się przeciwnika wziąć
żywcem, czy trzeba go będzie natychmiast zabić. Na przykład:
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Ucieka chorąży, hoży Moskal, chorągiew po sobie położywszy: zajadę go, złożę pistolet. „Pożałuj!” Oddał mi chorągiew. Prowadzę go; modli się okrutnie, ręce składa. Myślę sobie: „Już też tego żywcem zaprowadzę”; aż tu ze 400 Moskwy, wielka kupa, już prawie na mnie wpadają. Ów się
też począł ociągać, lubom go dysarmował. Widzę, że i jego nie uprowadzę i sam zginę: uderzyłem
go sztychem, spadł (Pasek 1929, 52).

Zawsze mogło się zdarzyć, że nieprzyjaciel uzyska chwilową przewagę i przyjdzie
zginąć samemu... Zdarzyło się też i Paskowi, że mało co a sam jeńcem byłby został:
Ja zagoniłem się za jednym i sam też o kęsek nie stałem się obłowem. [...] Przypada do mnie
brodaty; ja ruszę cyngla prosto w piersi, spadł z konia. A ten drugi, młody za kark mię; znać, że mię
to chciał żywcem prowadzić (bo jeszcze żadnego języka nie wzięli byli, tylko zabili kilku naszych),
albo też nie miał do mnie czym strzelić, bo obadwa pistolety znalazły się nienabite. (J)a za tę rękę, co
trzymał szablę, uchwyciłem go lewą ręką zaraz w ten czas, kiedy mię porwał za kark, i tak wodziemy się właśnie, kiedy owo się dwaj jastrzębie zwiążą. Tnie inszy Moskal na pleśniwym bachmacie;
ów na niego woła: „Chwiedore, Chwiedore, sudy!” A Chwiedorowi też chodziło o swoję skórę, bo
go dwaj towarzystwa przebiegali. Obaczywszy towarzystwo, do mnie, dawszy pokój owemu, co go
gonili. Moskal woła: „Puskaj, ta pojdu do dydka”. Ja też już nie chciałem puścić; ale gdyby mię był
przed minutą poczęstował, pewnie bym był puścił z ochotą, nie dałbym się był wiela prosić. Wzięlić
go tedy i mnie, rozerznąwszy cugle zastąpane. Owego zaś brodę, na ziemi leżącego, bo jeszcze żyw
był, przebił towarzysz sztychem (Pasek 1929, 59).

Fragmenty te także dlatego zasługują na szersze przytoczenie, gdyż wskazują na
specyfikę takiej wojny, gdzie przeciwnicy nie nienawidzą się zbytnio, a jednocześnie mogą się między sobą porozumieć — w drugim fragmencie dochodzi przecież do swoistych negocjacji. Pierwszy fragment wskazuje zaś na bardzo znaczący
brak nienawiści religijnej. Dlaczego Pasek chciał brać chorążego do niewoli? Bo
ten „modlił się okrutnie, ręce składał”, a Pasek tę modlitwę rozumiał i szanował.
W tych warunkach, choć zapewne bardzo rzadko, mogło dochodzić i do aktów miłosierdzia. Paskowi raz się taki zdarzył, i był zapewne bardzo z niego dumny (zwłaszcza że finansowo też nie stracił), skoro pod koniec życia, pisząc pamiętnik, jeszcze się tą przygodą chwalił:
Ucieka na płowym bachmacie w rządziku złocistym jakiś młokos w atłasowym papużym żupanie, [...] Sunę do niego, przejadę mu. Młodziusi(e)ńki chłopiec, gładki; aż chrest oprawny trzyma w
ręku a płacze: „Pożałuj dla Chrysta Spasa, dla Pereczystoj Boharodyce, dla Mikuły Cudotworce!”
Żal mi się go uczyniło, a widziałem, że wielkie kupy Moskwy i z tej strony i z tej bieżały prosto na
mnie: obawiałem się, żeby mię nie ogarnęły. Nie chciałem się bawić koło niego, zabijać mi też żal
go było, na owę jego gorącą rozpamiętywając modlitwę. Wziąłem mu tylko ów chrest z ręku, a wyciąnem go płaza przez plecy: „Utikaj do matery, diczczy synu!” [...] Chrest wziąłem mu piękny bardzo; było na oprawie ze dwadzieścia czerwonych złotych (Pasek 1929, 52).

Epizod był zgoła niezwykły. Nic dziwnego, że zwrócił uwagę Juliusza Kossaka,
który w 1889 namalował akwarelę „Pan Pasek w bitwie pod Lachowiczami —
epizod z pamiętników tegoż”. W 1898 powstała także druga wersja obrazu.
Dla Paska swojsko brzmiała ta rosyjska modlitwa. Młodzieniec powoływał się
nie tylko na Chrystusa, jakby to uczynił każdy chrześcijanin, także protestant, ale
też — jakby to było i w wypadku katolika — na Matkę Boską, i świętego. Gene-
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ralnie Pasek, katolik przecież ortodoksyjny i niezbyt skłonny do refleksji, nigdzie
— przynajmniej według moich obserwacji — nie ujawnia swojej niechęci do prawosławia, ani nawet tego, że jest świadom jakichkolwiek głębszych różnic między
nim a katolicyzmem.
Rzecz to znacząca, zwłaszcza że Pasek zauważa doktrynalne różnice między
katolicyzmem a protestantyzmem. Janusz Tazbir np. tak pisał o tym, co Pasek sądził na temat polskich religijnych dysydentów walczących po szwedzkiej stronie:
Pana Paska drażniło przede wszystkim to, że choć Polacy i szlachta, to równocześnie są kimś
obcym, gdyż wyznają inną wiarę; i lekkomyślnym, skoro dobrowolnie wyrzekają się potężnych
protektorów w osobach świętych pańskich. Wiadomo bowiem, jak ciężko jest szlachcicowi
przebijać się przez życie doczesne i wieczne bez czyjegoś możnego wsparcia. (Tazbir 1987, 9)

Brak kultu świętych w oczach Paska musiał przekreślać każde wyznanie —
zwłaszcza że Pasek był przekonany, iż to św. Antoni osobiście uleczył go z grożącej śmiercią „choróbki z przepicia” (Pasek 1929, 221-222).
Nie widać także nigdzie u Paska jakiejś szczególnej do Rosjan wrogości.
Owszem, Pasek walczy z nimi, a kiedy trzeba to ich zabija, ale ta armia — szlachecka, bogata i bitna — mu się podoba, a skojarzenia ma zgoła zaskakujące i dla
Rosjan bardzo pochlebne:
Jakoż przyznać to kożdy musi, że moskiewskie wojska, a osobliwie owe bojarskie chorągwie,
w szyku stojące, są tak straszne, jako naród żaden nie jest. Spo(j)rzawszy na owe ich brody, to się to
tak jakaś reprezentuje maiestas, jakby się na p a n ó w o j c ó w porwał (Pasek 1929, 61).

Nie jemu jednemu Rosjanie dobrze się kojarzyli. Dariusz Chemperek uważa, że w
opisach wojsk rosyjskich „po roku 1654 zaczynają dominować oceny pochlebne”
(Chemperek 2012, 54-55) i podaje konkretne przykłady pochwał „karności, uzbrojenia i umiejętności żołnierzy moskiewskich” (tamże).

3. Państwo i naród
Panowie Moskwa, widząc mieszaniny / I ciężkość na nas, bez żadnej przyczyny / Zaczęli wojnę, żeby nas zniszczyli / I w niewolą nas wieczną zagarnęli (Pasek 1929, 65).

Jak widać, Pasek nie doszukuje się ideologicznych, religijnych czy mesjanistycznych uzasadnień polsko-rosyjskiej wojny. Sądzi, że Polska prowadzi słuszną wojnę obronną:
Nie zażywamy samsiedzkiej granice, / Swojej ojczystej broniemy dzielnice. // Wojny niesłusznej z nikim nie zaczniemy;/ Kto z nami zacznie, przecie się broniemy (Pasek 1929, 66).

Również sądzi, że jej przeciwnicy, zaczynając atak nie mieli nic szczególnego na
myśli. Wstrząsana domowymi swarami (mieszaniny) i walcząca ze Szwecją (ciężkość) Rzeczpospolita musiała po prostu wydawać się łatwym łupem.
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Ale Bóg Polsce sprzyjał, gdyż miała moralną rację, na tej samej zasadzie, na
jakiej sprzyjał Paskowi, gdy ten wygrał pod rząd trzy pojedynki. Dlaczego sprzyjał? Ponieważ Pasek żadnego z nich nie sprowokował:
Mnie zaś P. Bóg w ten dzień w oczywistej swojej miał protekcyjej, kiedy mię zachował od
szwanku, z trzema mężami pojedynkując. A nie z żadnego to stało się męstwa, ale tylko z tego, że
Bóg na niewinność moję respektował. Wiele takich pamiętam przykładów, że „zawsze ten przegraje,
kto przyczynę daje” (Pasek 1929, 47).

Nie ma więc racji Aleksandra Niewiara (2003, 101), widząc w Paskowym przekonaniu, że Polska słusznie zwyciężyła Rosję jedną z demonstracji jego poczucia
wyższości katolicyzmu nad prawosławiem. W innych miejscach autorka zaznacza
(2003; 85, 102), że w drugiej połowie XVII w. religijne zarzuty Polaków w stosunku do Rosjan (np. o zbytni, poniekąd pogański kult carów) były niezbyt ostre.
Uważam więc, iż Pasek widzi przyczynę polskiego sukcesu nie w tym, że katolicy — jako „lepiej wierzący” — mieli Boże poparcie, a w tym, że zadziałała
pewna ogólna, moralna zasada: „ma rację nie ten, kto atakuje, a ten, kto się broni”.
To właśnie dlatego — zdaniem Paska — można traktować zwycięstwa wojsk polskich jako widomą oznakę Bożej życzliwości, oraz dlatego, że zwyciężone wojska
rosyjskie przegrały, choć miały dużą przewagę liczebną:
Oczywista to rzecz była, że nas tam ręka boska piastowała, kiedy przeciwko tak wielkiej porwawszy (się) potencyjej, dał Bóg i wygrać, i mało w ludziach naszych szkody (Pasek 1929, 61).

Pasek zresztą rosyjską przewagę przecenia. Według niego Chowański miał pod
sobą 40000 żołnierzy, a Dołgoruki — 70000. Stawiły im czoła siły polskie liczące
odpowiednio 15000 i trochę ponad 20000 ludzi. Według dzisiejszych danych (Wikipedia) pod Połonką starło się 13000 Polaków i 24000 Rosjan, a nad Basią stanęło 15000 Polaków i 20000 Rosjan, przy czym bitwa pozostała nierozstrzygniętą.
Natomiast całą wojnę ma Pasek za przegraną i to z naszej winy.
Zwycięstwa kampanii 1660 zmarnowało zawiązanie Związku Święconego:
Rzeczpospolita ospale też koło siebie chodziła i tak się wszystko stało, jakom ja, choć prostak,
mówił, że gdy związek aż do trzeciego roku trwał, Moskwa się zmocniła, wkroczywszy zaś w
t(r)aktaty, już swoje siły widzieli, już naszę niezgodę zważyli, hardziejsi już byli, którym nie tylko
byśmy im mieli co wziąć albo swoje odebrać, aleśmy im jeszcze dobry dali basarunek za to, cośmy
ich wybili [...]. Tak to Bóg zwyczajnie umyka dobrodziejstwa tym, którzy sobie danego nie umieją
zażyć (Pasek 1929, 74).

Pasek sądzi, że było ono zupełnie niepotrzebne:
Luboć wprawdzie zadłużyła się była Rzeczpospolita wojsku, ale po staremu jeszcze by się było
mogło potrzymać, wziąwszy cokolwiek ad rationem od Rzeczypospolitej, bo nie było tak ubogie [...]
Obeszłoby się było wojsko bez zasług, i tego związku nie strojąc (Pasek 1929, 75).

Na dodatek miało miejsce za sprawą rosyjskich zabiegów:
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Car moskiewski nie żałował też smolnego łuczywa na podpalenie tego ognia, bo latały gęsto
(ruble i dieniuszki moskiewskie) (Pasek 1929, 74).

Z kolei późniejsze zwycięstwa i całą wojnę — zmarnowała rokosz Lubomirskiego
Uprzykrzyła się nam wojna z nieprzyjacielem, zachciało się nam spróbować samym z sobą, a podobno eo fine, żebyśmy przy tej okazyjej znowu zaciągnęli na związek, bo już pierwszego związku sagina już w nas była zetlała i życzyliśmy znowu inszymi chlebami, pierwszym podobnymi, brzuchy naładować. Uczyniwszy pokój z Moskwą mizernymi kondycyjami i dawszy im rzęsisty basarunek za to,
cośmy ich potłukli, nie tylko ich własności nie naruszywszy, swego od nich, co nam przedtem pobrali, nie rekuperowawszy, ale jeszcze im przyczyniwszy i znaczne prowincyje apropryjowawszy, zaczynamy szczęśliwie wojnę domową, która jest malum supra omne malum (Pasek 1929, 131).

Ostatecznie więc Rzeczpospolita wygrała parę starć, ale Rosja okazała się bardziej
skuteczna w akcjach politycznych i przy stole rokowań.
Miał też Jan Chryzostom sposobność Moskwę — naród i państwo — nieco lepiej poznać, pełniąc w 1662 roku misję dyplomatyczną, to znaczy dowodząc zbrojną
eskortą prowadzącą posłów carskich do Warszawy. Wbrew pozorom nie była to misja łatwa, gdyż po pierwsze łamała ustalony porządek rzeczy, w ramach którego
przy przejściu przez litewskie tereny powinien posłów prowadzić miejscowy prystaw, a po drugie mogli poselstwu zagrażać konfederaci ze Związku Święconego.
Przedtem w sumie niewiele Pasek wiedział o rosyjskich obyczajach i porządkach, tyle tylko, ile mógł zauważyć w trakcie wojennych działań. Na przykład odnotował, że Rosjanie „bardziej się urażają o krzywdę imienia carskiego, niżeli
imienia boskiego” (Pasek 1929, 59), co nawet się dało było wykorzystać przy wojennych podstępach:
Był też między ochotnikiem chłopiec, który umiał z nim(i) swarzyć i drażnić ich. To, jak oni
wołali: „Czaru! Czaru!”, to chłopiec, przypadszy blisko pod nich, to zawołał głośno: „Wasz czar taki
a taki”, albo zadek wypiął: „Tu mnie wasz czar niech całuje”. To Moskwa za nim, kilkanaście albo
kilkadziesiąt wysforowawszy. Chłopiec zaś na rączym bachmacie siedział; to uciekał, wyprowadziwszy ich daleko od kupy, to my, skoczywszy z boków, przerznęliśmy ich, tośmy siekli, brali.
Dość na tym, żeśmy posłali Wojewodzie ze trzydzieści języków z harcu za powodem onego chłopca.
To znowu do nich podpadł i powiedział im co inszego o czarze, to Moskwa jako wściekli [...] suną
się zapamiętale, i tak było tego wiele razy, na owego chłopca. Tak tedy zagnali się za owym chłopcem aż w las, chcąc go koniecznie dostać, boby go byli pewnie (z) skóry darli za takie niecnoty, które im wyrządzał (Pasek 1929, 59).

Warto zauważyć, że żartobliwy w sumie kontekst wyklucza, by uwaga o „urażaniu
się” miała charakter religijnego zarzutu.
Teraz Pasek swą wiedzę uzupełniał, a po latach to wspomniał, co go szczególnie uderzyło. A były to rzeczy różnorakie:
Zadziwiła więc Paska formuła rosyjskiego zaproszenia na oficjalną ucztę:
„Car, Ossudar Wieliki Biłoje(j) i Czornyjej Rusi Samoderż(c)a i Obladatel, tebe
ster pryjatela swoiho prosit zajutra na biłłużyne koleno i na lebedyje huzno” (Pasek 1929, 111) — do tego stopnia, że mało co nie odpowiedział: „Niechże to huzno sam zje”. Że to o oficjalną formułę chodzi, wyjaśnił mu dopiero tłumacz, a po
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kolejnej uczcie jeden z posłów dość tajemniczo (trudno powiedzieć, jak naprawdę
brzmiały te słowa po rosyjsku) rzecz ujął, odpowiadając Paskowi. Pasek tak to relacjonuje:
Chwalili sobie (moskiewscy posłowie), że smaczno i dobrze jedli. Aż ja mówię: „To widzicie,
że to mój hetman nie zapraszał was na dupę, jako wy mnie, a przecie mieliście się dobrze i chwaliliście sobie”. Aż ten Polikarpowicz odpowie: „Kakże ster? Wsiudy worona howoryt: ka, ka, ka! U was
prochajut na kura: u kura bude huzno; u nas su, prochajut na huzno: pri huzni bude, su, hołowa (Pasek 1929, 113),

Cytowane wydanie „Pamiętników” każe to tłumaczyć:
Jakże panie? Wszędzie wrona mówi kra, kra! U was proszą na kurę, kura zaś ma kuper, u nas
proszą na kuper, przy kuprze będzie i głowa (tamże).

Być może Pasek przy okazji nauczył się, że obyczaje mogą być różne, ale istota
sprawy pozostaje taka sama — zaproszenie może dziwnie brzmieć, ale jedzenie
i tak będzie smaczne.
Ponadto nie zasmakowała Paskowi moskiewska wódka („przysmak taki, żeby
koza wrzeszczała, gdyby jej gwałtem wlał” — Pasek 1929, 113).
Uderzyły go przykro obyczaje rodzinne:
Mieszkałem tam cztery dni, póko posłowie nie nadjechali, a gospodyniej nie widziałem, bo tam
oni żony tak chowają, że jej słońce nie dojdzie; wielką niewolą cierpią żony i ustawiczne więzienie
(Pasek 1929, 111).

Zapamiętał także niespodziewaną reakcję na swoją uprzejmość:
Piłem za zdrowie Dołgorukiego, Chowańskiego, Szeremeta. Oni to sobie wzięli za urazę; nic
mi, prawda, w ten czas nie mówili, ale zawziąwszy konfidencyją, wymawiali mi to, „żeś to nam
uczynił na afront”. Jam rzekł, że „tak to hetmani, jako i nasi, których zdrowia wy nie zapomnieliście”. Powiedział stolnik, że „niegodni, aby pies za zdrowie ich pił pomyje, bo ludzi potracili” (Pasek
1929, 112).

Uważam ten fragment za bardzo istotny. Dla Paska hetman i wielki pan zawsze
był hetmanem i wielkim panem. Szanował ich z racji urodzenia i pełnionego
(zwykle dożywotnio) urzędu. Być może po raz pierwszy dowiedział się ze słów
wyżej cytowanych, że gdzie indziej, poza Rzeczpospolitą, można szacunek i zaszczyty utracić, jeśli się na nie już nie zasługuje.
Dowiedział się także, że on sam i panowie rosyjscy nie tak bardzo się różnią.
Oto gdy burmistrz Nowogródka, licząc na pomoc zbuntowanych „związkowych”
żołnierzy śmiał odmówić poselstwu kwater, Pasek zareagował natychmiast, raniąc
miejskiego urzędnika obuchem czekana (?), aresztując w charakterze zakładnika i
każąc sobie wszystkiego dostarczyć. Z satysfakcją wspominał później przychylną
reakcję posłów moskiewskich: „Oj, milenkiże, su, prystaw, umieje korolewskie i
carskoje zderżaty wieliczestwo” (Pasek 1929, 114).
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4. Wnioski
Nie walczył więc Pasek z Moskwą odczuwając w stosunku do przeciwnika religijną czy inną nienawiść, nie widać też u niego jakiegoś poczucia wyższości,
owszem rejestruje odmienności, przedstawia jako rzeczy ciekawe — zaznacza się
jednak u niego i pewne poczucie wspólnoty z Moskalami, choćby stąd wynikającej, że to także chrześcijanie i do tego szlachta.
A skoro Pasek — i to jak najbardziej słusznie — powszechnie uważany jest
za najzwyklejszego, przeciętnego polskiego szlachcica epoki, to z lektury Paskowych pamiętników można wysnuć wniosek, że w Polsce drugiej połowy XVII
wieku nie istniała jeszcze jakaś szczególna niechęć do Rosjan, prawosławia, rosyjskiego imperium. A było to przecież po wielu wojnach, w tym po niefortunnych
doświadczeniach będących skutkiem wsparcia przez Rzeczpospolitą „dymitriady”
oraz po rosyjskich sukcesach militarnych kampanii lat 1654-1655.
Cytowana już Aleksandra Niewiara sądzi, że dla Polaka tego czasu prototypowym wrogiem był raczej Turek (Niewiara,155). Jej książka podaje też liczne
przykłady przekonujące, że wzrost nienawiści, oskarżenia o pogaństwo, bluźnierczość, barbarzyństwo, despotyzm itd. zdarzały się co prawda i wcześniej, ale zaczęły zapełniać polską publicystykę dopiero od XVIII wieku.
Obserwacja ta tym bardziej się narzuca, gdyż znamy z „Pamiętników” i Paska
innego, tego, który wojuje z protestancką Szwecją i pojmuje tę walkę jako obowiązek religijny.
Tu jeńców się nie bierze, ścina się im głowy dla sportowej satysfakcji:
A wtem prowadzi tłustego oficera młody wyrostek. Ja mówię: „Daj sam, zetnę go”; on prosi:
„Niech go pierwej rozbiorę, bo suknie na nim piękne, pokrwawią się”. Rozbiera go tedy, aż przyszedł
Adamowski, krajczego koronnego towarzysz, Leszczyńskiego, i mówi: „Panie bracie, gruby ma kark na
Waszmości młodą rękę, zetnę ja go”. Targujemy się tedy, kto go ma ścinać (Pasek 1929, 13).

Okrutne mordowanie Szwedów, rozpruwanie im brzuchów może posłużyć jako
materiał dla zabawnej opowieści:
Ze wszystkich tedy tych zginionych, nie wiem, jeżeliby się który znalazł, któryby nie miał być
egzenterowany, a to z tej okazyjej: zbierając chłopi zdobycz na pobojowisku, nadeszli jednego trupa
tłustego z brzuchem, okrutnie szablą rozciętym, tak, że intestina z niego wyszły. Więc że kiszka
przecięta była, obaczył jeden czerwony złoty; dalej szukając, znalazł więcej: dopieroż inszych pruć,
i tak znajdowali miejscami złoto, miejscem też błoto. Nawet i tych, co po lassach żywcem znajdowali, to wprzód koło niego poszukali trzosa, to potem brzuch nożem rozerznąwszy i kiszki wyjąwszy,
a tam nic nie znalazszy, to dopiero: „Idźże, złodzieju pludraku, do domu: kiedy zdobyczy nie masz,
daruję cię zdrowiem” (Pasek 1929, 4).

Sądzę, że Pasek ma w ogóle trudności z uznaniem ludzkiej natury takiego przeciwnika, skoro bez skrępowania po zwycięstwie nad nim potrafi służyć do mszy
z rękami uwalanymi jego krwią:
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Po owej szczęśliwej wiktoryjej, zrobiwszy tę robotę prawie we trzech godzinach, zaraz tam
osadził na tej fortecy Wojewoda kapitana Wąsowicza z ludźmi. Poszliśmy nazad, kożdy do swego
stanowiska, bo trzeba było w tak wielką uroczystość mszej świętej słuchać. Mieliśmy księdza, ale nie
było aparatu. Jeno cośmy w lassy weszli, aż ks. Piekarskiemu wiozą aparat, po który był nocą wyprawił. Tak tedy stanęło wojsko; nagotowano do mszej na pniaku ściętego dębu i tam odprawiło się
nabożeństwo, napaliwszy ogień do rozgrzewania kielicha, bo mróz był tęgi. Te Deum laudamus
śpiewano, aż po lessie rozlegało. Klęknąłem księdzu Piekarskiemu służyć do mszej; ujuszony, ubieram księdza, aż Wojewoda rzecze: „Panie bracie, przynajmniej ręce umyć”. Odpowie ksiądz: „Nie
wadzi to nic, nie brzydzi się Bóg krwią rozlaną (dla) imienia Swego” (Pasek 1929, 14).

Tak... Pasek walczący ze Szwecją, Pasek walczący nie tylko za Polskę, ale też
„z lutrami”, „za wiarę” jest o wiele mniej sympatyczny.

„Dwie głowy ptaka” Władysława Terleckiego

„D

wie głowy ptaka” pisano w latach 1967-1969. W rekonstrukcji wcześniejszego i ówczesnego „systemu zamierzeń”„ pisarza posłużę się jego
publicystyką i krytyką. Wpływ na jego powieściopisarstwo historyczne
miało też pisanie utworów psychologicznych, poświęconych mentalnym skutkom
drugiej wojny światowej i późniejszych walk bratobójczych. Dojrzała, z okolic
1960 roku wersja tematu współczesnego, brzmiała:
Wierzę w ścisły związek pisarskiego wysiłku z epoką, w której pisarz żyje. [...] Interesuje mnie
w tej epoce umieranie starego świata, jego związek ze współczesnością, człowiek tworzący tę
epokę uwikłany w konflikty wobec niej anachroniczne [...] ludzie, którzy żyjąc we współczesnym świecie usiłują żyć wbrew temu światu (Terlecki 1960).

1. Geneza powieści
Genezy „Dwóch głów ptaka” szukam w zaangażowaniu się Terleckiego w dyskusję przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych — o naszym charakterze narodowym i walkach narodowowyzwoleńczych. Jego stanowisko zmieniało się.
W roku 1959 poparł (Terlecki 1959) antyromantyczny i neopozytywistyczny
manifest S. Grochowiaka (Grochowiak 1959; 1959a) i innych (Czajkowski 1959).
Wziął więc udział w publicystycznych atakach przełomu lat pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych przeciw polskiej tradycji wojennej i powstańczej, przeprowadzanych przez młodych, katolickich konserwatystów (bronili tradycji o dziwo
marksiści — np. Zbigniew Załuski w „Siedmiu polskich grzechach głównych”
z 1962 roku), które autorowi tego szkicu wydawały się paradoksalne, dopóki jeden
z uczestników sporu mu nie wyjaśnił, że potępiając domniemaną skłonność Polaków do „szarżowania z szablami na czołgi” miano na myśli czołgi nie niemieckie,
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a rosyjskie, czyli że miał to być cenzuralny sposób aktualnego po „polskim październiku” zadeklarowania, że nie będzie kolejnego powstania.
Natomiast w 1963 roku występował jako obrońca zasadności powstania
styczniowego, udowadniając, że dziewiętnastowieczny lojalistyczno-pozytywistyczny program odzyskania niepodległości był błędny. Geneza przemiany przedstawiała się następująco.
Od przełomu 1959 i 1960 r., w polemikach Terleckiego z Melchiorem Wańkowiczem, po wydaniu przez tego drugiego „Hubalczyków” znajdujemy zaczątki
typowej i ważnej dla pisarza refleksji o prawdzie historycznej i jej artystycznym
ujęciu, o twórcy jako tym, kto bądź dostarcza społeczeństwu historycznej wiedzy,
bądź współtworzy legendy, zaciemniające, upraszczające obraz historii i człowieka przeszłości (1959a, 1960a). W 1962 roku rozwija tę myśl:
Czytałem ostatnio protokoły śledczej komisji badającej sprawy Rządu Narodowego. [...]
Wstrząsająca to była lektura. Jak bardzo literatura piękna umie uwikłać się w kłamstwa, kiedy
staje się [...] dyletancką dydaktyką! Ile prawdy o ludziach tego czasu [...] mówią [...] słowa sądowego protokolanta. Cóż więcej literatura naszego czasu może ofiarować przyszłemu i dzisiejszemu czytelnikowi? Prawdę [...] — jaką prawdę? (Terlecki 1962).

Pisarz określił, co jest dlań w powstaniu styczniowym najistotniejsze i współcześnie ważne w polemice ze współczesnymi apologetami ugodowców oraz w znacząco zatytułowanym artykule „O złoty wzorzec współczesnego patriotyzmu”.
Tak widział genezę swoich poglądów.
Otóż odczuwając konieczność „poszukiwania rodowodu, ustalenia, skąd bierze
swój początek los współczesny, co właściwie kryje się pod frazeologicznie określonym pojęciem polskiego losu” (Terlecki 1965) — zetknął się z protokołami sądowymi. Odkrywszy język epoki, ujrzał „pokrewieństwo psychologiczne” inteligentów współczesnych i tych sprzed stulecia. Uznał, że „mentalność tamtych ludzi nie
różni się znowu tak dalece od naszej, aby oddalić zasadnicze pytania, które oni stawiali sobie również” (Nastulanka 1977). Równocześnie stwierdził jałowość dyskusji
o „bohaterszczyźnie” (zwłaszcza w odniesieniu do powstania styczniowego).
Skonstatowawszy „fałsz obrazu szlachetki z ojcowską szablą biegnącego na
armaty” i „ciemnego chłopa mordującego powstańca”, postanowił w imię przekonania, iż „błędy tego powstania są [...] lekcją, która pozwala na wyciągnięcie
wniosków wcale nie anachronicznych” (Terlecki 1963), przypomnieć przykrą
prawdę: stojący wobec zagrożenia zewnętrznego Polacy zwalczali się. Równocześnie zadeklarował przypomnienie nieznanego przykładu „mądrego i pięknego jednocześnie” (Terlecki 1963a).
Tak narodził się wydany w 1966 roku „Spisek”, pisana w latach 1962/1963 —
1965 powieść dokumentarna o Stefanie Bobrowskim, pierwszym powstańczym
Naczelniku Miasta — który 12 kwietnia 1863 zginął z polskich rąk, w sprowokowanym przez stronnictwo „białych” pojedynku (Jasienica 1953, 1963; Kieniewicz,
444 i nast.). Miała ona zaprzeczać romantycznej legendzie, stereotypowemu patrzeniu na przeszłość, przeszkadzającemu poznaniu współczesności. Jak ujął to po
latach:
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W obserwowaniu postaw ludzi żyjących dawniej interesuje mnie szczególnie to, co ich dzieli.
Nasza tradycja literacka stworzyła legendę zacierającą owe przedziały. Jest to legenda fałszywa. [...] zaciera również dzisiaj istniejące rozwarstwienia i podziały (Krzemień 1975).

Miała jednocześnie pokazać osobowość człowieka połowy dziewiętnastego wieku
tak nowocześnie, jak tylko pozwalała technika monologu wewnętrznego i prowadzenia narracji — jak nazywali ją Eile (1973) i Stanzel (1980, 1980a) — personalnej, tj. „z punktu widzenia bohatera”.
Zamiar powiódł się jednak połowicznie (Kajtoch 1983, 96-105), nastąpiła ponadto dalsza ewolucja poglądów Terleckiego. Około 1965 roku, poznawszy
„Przygody człowieka myślącego” Marii Dąbrowskiej (Terlecki 1965a; 1966;
1967), zaczął zastanawiać się nad realizmem.
„Spisek” Terlecki potraktował z początku jako przejściowy epizod i powrócił
do tematu anachronizmu ludzkich postaw wobec zmieniającej się współczesnej historii, pisząc powieść „Gwiazda Piołun” wydaną w 1968 i zasadniczo kończącą
nurt współczesny w powieściopisarstwie pisarza. Do pisarstwa historycznego na
razie zniechęciło go uznanie subiektywnej teorii prawdy:
W literaturze proces historyczny jest uwarunkowany przez widzenie rzeczywistości współczesnej [...]; skazani jesteśmy, podejmując temat historyczny na baśniotwórstwo, budowanie mitu
(Terlecki 1966a).

Odkrył mianowicie, że nikt nie głosi pełnej, historycznej prawdy, i że on sam, przeciwdziałając fałszywym społecznym stereotypom, może podobne tworzyć. Pisał:
W Polsce, gdzie stosunek do własnego rodowodu oparty jest właśnie na wizjonerstwie literackim [łączy się to z za dużą odpowiedzialnością, gdyż — W. K. ] nie ma mitu niezmiennego [...]
tworząc mit taki w najszlachetniejszych pragnieniach staje się wbrew faktom, które historia już
ujawniła i które ujawni w przyszłości (Terlecki 1966a).

Odpowiednio i realizm, który początkowo, przed poważniejszym zetknięciem się
z pisarstwem Marii Dąbrowskiej, pojmował jako prawdę życiowego szczegółu
(Terlecki 1962a) — stał się dlań konwencją anachroniczną i nieprzydatną w ujmowaniu problemów współczesnych. „W dziewiętnastym wieku” — pisał Terlecki po zakończeniu pracy nad wydanymi w 1970 roku „Dwoma głowami ptaka” i
zapewne planując już „Powrót z Carskiego Sioła” kolejną, z roku 1973, powieść
o powstaniu styczniowym —
oczekiwano od literatury wielkich, syntetycznych obrazów świata. Miała ona ten świat wyjaśniać, rozumieć, osądzać [...]. My już świata nie możemy wyjaśnić [...] Sądzę, że zamiast całościowych formuł tłumaczących świat współczesny, stoimy wobec uporczywej konieczności
upowszechnienia pytań, na które nie zawsze możemy znaleźć zadowalające odpowiedzi. Ale
naszą racją bytu a i nakazem moralnym, jest stawianie takich pytań. [Innymi słowy — W. K.]
podstawowym zadaniem pisarza jest kształtowanie moralnej, ideowej i estetycznej wrażliwości
(Terlecki 1972, 4).
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Przemyślawszy problemy realizmu, powrócił więc jednak Terlecki do pisarstwa historycznego, trochę już inaczej rozumiejąc swoje zadania. Sądzę, że uznał, że zamiast poszukiwać „nieanachronicznego mitu” należy zachęcać czytelnika do krytycznego spojrzenia na przeszłość, podsuwając mu takie obrazy, które sprawią, by
sam zechciał oczyszczać swoje myślenie z nalotu popularnych stereotypów; trzeba
pisać powieści przynoszące niepokojące wizje genezy historycznych procesów.
Pod koniec siódmej dekady Terlecki, coraz mniej dbając o unikanie anachronizmów i skupiając zainteresowania na sprawach zdrady, lojalizmu i ugody, tak
określał swój konkretny cel:
Coraz więcej dokonuje się we współczesnym świecie spraw, które są uniezależnione nie tylko
od udziału naszej woli, ale także od udziału świadomości. Coraz mniej wiemy o procesach historycznych. [...] Tu rysują się obowiązki literatury. Chcę, abyśmy patrzyli na dziejący się
współcześnie proces historyczny jako na coś niesłychanie złożonego (Sobolewski 1977).

2. Historia Aleksandra Waszkowskiego
Bohaterem „Dwóch głów ptaka” jest Aleksander Waszkowski (ur. 1841, zm. 17
lutego 1865). Jak wiadomo z biografii Henryka Jabłońskiego (Jabłoński 1963),
większość krótkiego życia spędził w Warszawie. Z konspiracją wiąże się od 1862.
W kwietniu 1863 awansuje i trafia do kierownictwa organizacji miejskiej, należąc
politycznie do prawicy Czerwonych.
W czerwcu 1863 dokonuje zaboru Kasy Głównej Królestwa Polskiego. Słynna akcja przyniosła 3 600 000 rubli (w tym 3 087 000 w listach zastawnych, które
wywieziono do Anglii). 17 października 1863 dyktatorem powstania zostaje Romuald Traugutt. Waszkowski, objąwszy 10 grudnia funkcję Naczelnika Miasta,
staje się jednym z najwierniejszych i najdzielniejszych jego współpracowników.
Walczy do końca, nawet po egzekucji Traugutta (5 sierpnia 1864), a od października pozostaje sam. Już tylko on i garstka współpracowniczek tworzą organizację
powstańczą. Aresztowano go 19 grudnia 1964.
Ta data oznacza definitywny koniec powstania, ale dopiero początek właściwego dramatu ostatniego Naczelnika Miasta. (Wtedy zaczyna się powieść.) Staje
przed komisją śledczą pułkownika Tuchołki, dla której
nie mniej ważnym od przyznania się więźnia do winy, od wydania przezeń wspólników, było
moralne złamanie więźnia, przekonanie go o bezsensie sprawy, dla której się poświęcał. [...] To
była najpewniejsza droga do uzyskania wyznań [...] odnoszących się nie tylko do czynów, ale
i do ich motywacji (Kieniewicz 1972, 736).

Od 19 grudnia do 26 stycznia udaje się mu zachować godność. Później komisja
rozpoczęła właściwą grę: „Położenie Waszkowskiego jest ciężkie [...] nic go od
śmierci uratować nie mogło. Chodziło o coś innego [...] o jego śmierć moralną”
(Jabłoński 1963, 142).
Działano tak:
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Postępowanie komisji względem byłego Naczelnika było nadzwyczaj uprzejme. Pułkownik udawał nadzwyczaj życzliwego [...] ubolewał nad położeniem tak wielkiego patrioty [...]. Podczas
śledztwa cała komisja przesadza w grzecznościach [...]. Uprzejme odnoszenie się do więźnia nakazano nawet służbie. [...] Waszkowskiego miło łechtały te „niekłamane wyrazy podziwu” i w
życzliwość Tuchołki dla siebie uwierzył (Jabłoński 1963, 143).

Kolejne wypadki potoczyły się szybko. Waszkowski umyślił ucieczkę. Poprosił
strażników o przekazanie na zewnątrz stosownych informacji, ci zawiadomili
śledczych. 26 stycznia odkryto karty: „Komisja upomina go do wyznania prawdy,
przedstawia skutki kłamstwa, pozwala przeczytać zeznania świadków [...] i nakazuje się wytłumaczyć” (Jabłoński 1963, 147). Waszkowski załamuje się. Pisze uniżony
list do Berga, tzw. „historię organizacji” wtajemniczającą Rosjan w jej tajniki, pragnie nawet przynieść im swoją pieczęć, by już nikomu nie mogła służyć.
„I on — filar powstania uznaje, że dalsze działania na drodze organizacji powstańczej nie doprowadzą nie tylko do pożądanych rezultatów, ale nawet wpływają na osłabienie sił narodowych” (Jabłoński 1963, 148).

Poznawszy przy wybitnym udziale wroga nową prawdę, Waszkowski godzi się na
przekreślenie swego największego czynu, składa w obecności konsula brytyjskiego, White’a, zeznanie, które spowodowało, że wspomniane listy zastawne zwrócono Rosji. Zginął na szubienicy.
Terlecki miał określony pogląd na sprawę ostatniego Naczelnika, zaznaczał:
„Waszkowski umiera najpierw duchowo, bo zaczyna wierzyć w podsuwaną mu
prawdę przeciwnika. Dopiero potem ginie fizycznie” (Krzemień 1975).

3. Powieść — treść i osobliwości konstrukcyjne
Wypadki powieściowe podane w chronologicznym ciągu „scen” obejmują okres
od aresztowania do zakończenia śledztwa. Jedynie dzień aresztowania wyłamuje
się z zasady, lecz jest to inwersja świadoma, gdzie dochodzi do głosu nadrzędny
narrator-reżyser wydarzeń. Schemat układu epizodów jest prosty: BACDEF... itd.
Jeśli chodzi o wydarzenia, o których Waszkowski rozmyśla, to poza retrospekcją
dotyczącą zaboru kasy, mieszczą się one w przedziale czasowym od egzekucji
Traugutta.
Pisarz nie powiadamia zatem czytelnika o wszystkich, ważniejszych momentach życia bohatera. Waszkowski myśli raczej o wydarzeniach bieżących: staje
kilkakrotnie przed komisją, wysłuchuje monologów tajemniczego „oficerka”, ponoć spotykającego się z wrogiem tylko z osobistej sympatii. Dzieli celę ze współtowarzyszem, być może cierpiącym na lekki obłęd, opowiadającym mu historię o
Szczęsnym Potockim i o własnym spotkaniu z margrabią Wielopolskim. Galerię
postaci uzupełnia więzienny lekarz, podobno uczciwy. Z wypadków mających odpowiedniki historyczne należy wymienić: okoliczności aresztowania, załamanie
i poprzedzające go starania dotyczące ucieczki, pisanie zeznań dla audytorów, zeznanie przed White’em.
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Powieść traktuje o tym, jak Waszkowski dostał się w ręce wroga, uległ jego
manipulacjom i pomógł mu odzyskać ponad trzy miliony rubli. Zdarzenie to jednoznaczne i przeczące optymistycznym legendom. Niemniej Terlecki na podaniu
faktów poprzestać nie mógł. Obiektywnego opisu wypadków historycznych
w książce w ogóle nie ma, bo przyjęto tylko personalną perspektywę narracyjną i
nie miałby kto potwierdzić obiektywności relacji.
Natomiast istotnie oparto się na rzeczywistym szczególe. Choć znakomita
część fabuły jest fikcyjna (dostępne nam źródło nie notuje takich postaci jak oficerek, lekarz itd., pisarz pominął również wydarzenia nazbyt szczegółowe i jednoznaczne, jak np. pisanie listu do Berga), to: 1) jest w utworze wiele scen zgodnych
z prawdą historyczną; 2) nie występuje sytuacja zastąpienia faktu historycznego
przez fałszywy, ale dosadniej ilustrujący autorskie tezy.
W „Dwóch głowach ptaka” nic nie stoi w sprzeczności z ujęciem H. Jabłońskiego, a sfera fikcji jest równocześnie sferą hipotezy, wskazując na to, co rzeczywiście być mogło, choć nie musiało. Znając fakty historyczne, łatwo można je
w książce zlokalizować — natomiast personalna perspektywa narracyjna uniemożliwia niewykształconemu historycznie czytelnikowi zaczerpnięcie z powieści nowych, pewnych informacji. Ścisłe trzymanie się prawdy występuje tylko na własny użytek autora. Oglądane przez czytającego sceny przesłuchań i rozmów naturalnie zawierają dużo informacji, ale poglądy wymieniają osoby dobrze zorientowane, które nie muszą sobie wszystkiego tłumaczyć od początku.
Wydarzenia powieściowe są zasadniczym nośnikiem problematyki bez
względu na to, czy czytelnik uzna je za zdarzenia historyczne. Są ważne same
przez się, skutkiem czego czytelnik nie może zasłonić się optymistycznym ahistoryzmem, a równocześnie nic nie przeszkadza w nawiązaniu z nim porozumienia
„poza plecami bohatera”, normalnego w tego typu powieściach, porozumieniu,
które można oprzeć już nie na wspólnej znajomości faktów czy wprowadzaniu starych konwencji, a na wspólnocie podstawowych przekonań etyczno-moralnych
i narodowej symbolice historycznej, na wartościach uniwersalnych.
Czego ma ono dotyczyć? Przede wszystkim ma zapewnić zrozumienie akcji
„Dwóch głowach ptaka” — bo choć to prosta historia, niełatwo jest ją z książki
wyczytać. Całą rzecz wszak przedstawia się z punktu widzenia Waszkowskiego, a
on, poddawany praniu mózgu, przecież o tym nie wie. Gdyby wiedział, to by nie
zdradził.
Tę perspektywę prezentuje pierwszy opowiadający, tj. podstawowy narrator
powieści, posiadający wiedzę Waszkowskiego i tylko jego myśli przekazujący odbiorcy. Narracja przechodzi czasami w neutralną, gdy opowiadacz powtarza wiernie słowa (i tylko słowa!) innych postaci, „wyłączając” jak gdyby na ów okres
swojego podopiecznego.
Natomiast właściwymi „twórcami” mającego się sfinalizować porozumienia
z czytelnikiem są: 1) drugi opowiadający, tj. zaznaczający delikatnie autorski dystans wspomniany narrator-reżyser, który pełni trzy funkcje: a) na początku każdego epizodu wskazuje na umiejscowienie go w czasie i przestrzeni, wzmagając
przejrzystość akcji; b) z rzadka występuje szerzej, dając do zrozumienia, że to on a
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nie Waszkowski ma więcej do powiedzenia; c) na końcu książki przekazuje opis
egzekucji do akcji nie należący, a stanowiący główny komentarz (nie wprost) do
pokazanych wydarzeń; 2) trzeci opowiadający, czyli należący do powieściowego
świata więzień.
Składa on w celi Waszkowskiemu relację o Panu Szczęsnym, symbolu zdrajcy w naszej historii i o własnym przodku, który nie zdobył się na cięcie Potockiego szablą, tak jak i on sam nie zdołał zastrzelić Wielopolskiego. Zwłaszcza pierwsza opowieść, o tym jak Szczęsny po trzecim rozbiorze zaprosił do Tulczyna grupę
tancerzy i kazał im odgrywać spektakl pt. „Radość z powodu szczęśliwej Ojczyzny”, utuczywszy tancerkę występującą w tytułowej roli — pełni istotne funkcje
(dla czytelnika a nie bohatera, długo widzącego w tej historii tylko bredzenie
obłąkanego). Więzień opowiada na sposób współczesnego opowiadacza, tworząc
niewielką „powieść w powieści”.
Ingerencja „tekstowego autora” (zwanego też podmiotem dzieła — czyli zawartej w dziele instancji informacyjnej o statusie ważniejszym, niż narrator,
zwłaszcza ten w 1. osobie lub narrator personalny w 3. osobie), pozwalająca na
nawiązanie porozumienia, uwidacznia się nie tylko we wprowadzeniu trzech narratorów, lecz przede wszystkim w misternym układzie podobieństw i analogii pomiędzy poglądami poszczególnych postaci, wiodących w powieści długie dyskusje. Konstrukcja ta pozwala z jednej strony odkrywać badaczowi poglądy autora,
z drugiej zaś — stanowi autorski instrument sterowania odbiorem tekstu. Ogólna
zasada funkcjonowania jest następująca: aby ocenić dane przekonanie, trzeba mieć
zawsze w pamięci, po co się je wygłasza oraz do poglądów której postaci jest ono
podobne.
Owe podobieństwa i analogie nazwę sygnałami pośrednimi, bo istnieją jeszcze wypowiedzi merytorycznie (choć nigdy formalnie) skierowane nie tylko przez
jedną postać do drugiej, lecz i od autora do czytelnika (np. wstęp więźnia do swojej opowieści), które zasadniczo można uważać za sygnały bezpośrednie
Przyjrzyjmy się problematyce prowadzonych rozmów. Poszczególne monologi i kwestie w dyskusjach można podzielić na: 1) informujące czytelnika o naturze
rozgrywającego się dramatu (należą do sygnałów bezpośrednich); 2) stanowiące
nośniki przeciwstawnych koncepcji naszego postępowania w warunkach niewoli,
3) prezentujące związane z nimi poglądy historiozoficzne.
Żadna z postaci nie jest autorskim rezonerem, co oczywiście nie znaczy, aby
Terlecki (zwłaszcza w odniesieniu do punktu „2”) określonego zdania nie miał
i go nie zaznaczał.
Jak powiedziano, czytając powieść stajemy się świadkami wszczepiania Waszkowskiemu pewnego systemu poglądów. Okoliczność przejściową, zależność Polski
od ościennego mocarstwa ma uznać za pewnik, postawić „poza podejrzeniem”, swoje myślenie, postępowanie, system wartości do tego aksjomatu dostosować. Cele
audytorów i ściśle współpracującego z nimi oficerka zakładają skłonienie Waszkowskiego do złożenia dobrowolnych zeznań o zaborze kasy i ewentualnie do dalszej współpracy. Aby je osiągnąć, trzeba go przekonać, że jego działalność patriotyczna (i jej podbudowa filozoficzna) była niesłuszna, szkodziła Polsce.
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Naczelnik zdaje sobie sprawę z celów, ale ulega, bo nie rozumie metody.
Światopogląd ma nieskomplikowany i prawdopodobny. Prowadził walkę z zaborcą w imię ciągłości idei, w przekonaniu, że istnieje duch narodu, sprawiedliwość
dziejowa. która pozwoli na spełnienie marzeń o niepodległości. Uważa, że walka
jest słuszna i będzie kontynuowana, choćby ponoszono klęskę za klęską. A oto, co
przeciwstawiają mu wrogowie:
 „Nie ma jednej wolności. Wolność, tak jak my ją pojmujemy, to dążenie
do lepszego, [...] mądrzejszego życia” (Terlecki 1979, 353 — mówi Tuchołko).
 „Duch narodu? Ryzykowane pojęcie [...] określajmy naród kierując się jego etniczną przynależnością, rozprawiajmy o jego wielkości wyrażając w
przybliżeniu liczbę obywateli przyznających się do pokrewieństwa” (Terlecki 1979, 353 — mówi oficerek).
 „W wielkim państwie mogą się mieścić różne narody. [...] Skoro zjawisko
dominacji jest rzeczywistością i myślenie utopijne należy odrzucić, [...] to
pozostaje forma owej dominacji [...]. Czy ma to być dominacja dzika, [...]
czy też oświecona, a więc taka, która zysk swój widzi w dobrobycie
wszystkich” (Terlecki 1979, 353 — mówi oficerek).
 „Duch narodu to jego historia [...]. Ale co stanowi o jego wielkości? [...]
Ta wielkość nie ma nic wspólnego z moralnymi racjami. [...] Siły narodu,
jego prężności i prawa do bycia sobą nie mierzy się zasługami, w które obfitują dzieje” (Terlecki 1979, 355 — mówi oficerek).
 „Kiedy jedno zło niszczy drugie, staje się dobrem” (Terlecki 1979, 415 —
mówi oficerek).
Długie monologi oficerka na pozór do niczego Waszkowskiego nie namawiają.
Ot, przyjacielskie dyskusje dwóch młodych ludzi. Nie zajmuję się więc szczegółowo ich treścią, a przytaczam fragmenty najistotniejsze, najsilniej działające na
Waszkowskiego, prezentujące myśli nowoczesne i w latach powstawania powieści
rozpowszechniane. Tę metodę przekonywania uzupełniają rozliczne przykłady
niezwykłych umiejętności i głębokiej wiedzy tajnych służb, niezbite wykazywanie, iż powstanie sprowokowały siły antypolskie oraz sprytne odwoływanie się do
zasad moralnych bezwzględnie obowiązujących, np. zasady ochrony ludzkiego
życia.
Argumentacja sprawia, że Waszkowski załamuje się, przyjmuje wyżej prezentowane racje za swoje, co pozwala mu stać się płomiennym organicznikiem, pragnącym nie dopuścić do dalszej walki. Uważa teraz, że do powstania pchnął jego
i innych „fanatyzm bezrozumny, prowadzący do ogólnych nieszczęść. Po co był
ten zryw [...]. Dla miraży narodowego wyzwolenia?” (Terlecki 1979, 426). Dlatego pragnie odebrać emigracji pieniądze, wydać pieczęcie, aby nie kontynuowano
oporu. Wątpi w sens odzyskania niepodległości. Oficerek zaproponuje mu jeszcze
otwartą współpracę z ochraną. Waszkowski ją jednak odrzuci.
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4. Powieściowa „instrukcja odbioru”
Dramat się dokonał. Czytelnik „obejrzał” całą historię. Ale przecież nie wiadomo,
jak ją rozumie. Może uwierzyć komisji śledczej i oficerkowi na równi z bohaterem. Może nawet nie pojąć, że Waszkowski popełnił zdradę, wręcz przeciwnie —
uznać (jak to rzeczywiście — o czym dalej — zdarzyło się paru recenzentom), iż
przekonano go do słusznej organicznikowskiej drogi i dopiero gdy miał zdradzić
(chodzi o końcową ofertę oficerka), cofnął się.
Powróćmy zatem do kwestii „porozumienia poza plecami bohatera”. Informowaliśmy: konstrukcja pozwalająca na nie składa się z sygnałów dwojakiego rodzaju. Zajmiemy się pośrednimi. Mają zapewniać prawidłową czytelniczą ocenę
tak przekonujących (przykłady już poznaliśmy) argumentów wroga. Że zaś Waszkowski, przyjmując je, stał się organicznikiem, wnioskuję, że Terlecki uważał je
za zgodne z tą ideologią.
Otóż pośród postaci odnajdujemy też tak oceniającą ugodową „drogę Wielopolskiego”: „To była parszywa idea. Mieliśmy do wyboru walkę albo zagładę [...]
W planach tego człowieka czaiła się śmierć” (Terlecki 1979, 427). To więzień,
przewodnik Waszkowskiego po więziennym życiu i orędownik idei patriotycznej,
który po załamaniu się Naczelnika wytknie mu zdradę. Jego słowami — zauważmy — wypowiada Terlecki zbliżone do swoich poglądy. Ale nie jest to postać
mogąca być autorytetem dla czytelnika. Jest obłąkany, myli się, uważa np., że powstanie trwa.
Niezrównoważone zachowanie pozwala jednakże pisarzowi na wkładanie
w jego usta kwestii, umożliwiających właściwe wartościowanie w kontekście całokształtu treści utworu. Pisarz sygnalizuje negatywną ocenę organicznikowskich
idei, bo jej założenia filozoficzne okazują się równocześnie poglądami Szczęsnego
Potockiego z opowieści więźnia, postaci obrzydliwej. Już zresztą z samego faktu
wprowadzenia do powieści historii pana Szczęsnego czytelnik powinien się zorientować, że mowa jest o zdradzie, a nie ideowej przemianie.
Porozumienie się dokonało. Czytelnik zorientował się, że Waszkowski uległ
manipulacji, zdradził (choć sądził, że tylko zmienia przekonania). Autor zaznaczył
swój pogląd na temat dziewiętnastowiecznej idei lojalistyczno-organicznikowskiej. Czegóż zatem dotyczą cytowane wyżej słowa o upowszechnieniu pytań, na
które nie można znaleźć odpowiedzi?
Wydaje się, że Terlecki zachęca czytelnika do myślenia per analogiam. Nieprzypadkowo filozoficzne założenia przejmowanych przez Waszkowskiego
„prawd wroga” brzmią współcześnie, a problem dotyczy także rozpowszechnianych w PRL stereotypów rodem z tradycji „polityki realnej”.
Skoro ukazano odbiorcy na dowodnym przykładzie, że szkodliwe poglądy
bywały wszczepiane nieświadomym jednostkom, to po to, aby pomyślał, czy
i współcześnie nie może dziać się podobnie, by zadał sobie pomyślał: „Jakie jest
prawdziwe oblicze rzeczywistości? Może działają w niej nieznane mi siły? Może
to, w co wierzę wmówiono mi, aby mnie wykorzystać? Powinienem być krytycz-
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nym, by to, co w dobrej wierze czynię, nie było działaniem przynoszącym skutki
odwrotne do przeze mnie zamierzonych”.
Konkludując: Terlecki urzeczywistnił w „Dwóch głowach ptaka” przekonanie, że sens ma tylko taka powieść historyczna, która jest nie tylko utworem historycznym, ale i mówi o mechanizmach historii.

5. Realny odbiór powieści
„Dwie głowy ptaka” są wartościowym dziełem. Konsekwentne pod względem
konstrukcji i przynoszące doniosły problem miało tylko tę „wadę”, że mógł go
czytelnik rozpoznać dopiero po wypełnieniu „warunków umowy” z pisarzem, po
gruntownym uogólnieniu i samodzielnej interpretacji przedstawionych wydarzeń.
Recenzenci raczej sobie z tym zadaniem nie poradzili. Na dziesięć tekstów o
powieści, które ukazały się w prasie literackiej w okresie do roku od jej wydania
tylko dwa świadczyły o adekwatnym, prawidłowym odczytaniu utworu — uchwyceniu sygnałów, które sugerowały fakt zdrady Waszkowskiego. Pisał Z. Ziątek:
„Dwie głowy ptaka” to dwie twarze rzeczywistości — odkryta i tajna, naskórkowych idei
i podskórnych sił, używających tych pierwszych w sposób czysto instrumentalny [...] Żałosna
tragedia A. Waszkowskiego [...] polega na tym, że jego myśl penetruje tylko jedną, wierzchnią
warstwę, wobec czego staje się on pionkiem poruszanym przez siły, których istnienia nie podejrzewa [...]. Jego tragedia jest żałosna, bo staje się zdrajcą myśląc, że zmienia przekonania
polityczne (Ziątek 1971).

Wtórował mu J. Łukasiewicz: „Czy jest moment, gdy nie można brać odpowiedzialności za własne rozumowanie, bo może to być rozumowanie sugerowane
sprytnie i nieuchwytnie przez wroga?” (1971). Pozostali nie dostrzegli subiektywnej natury przedstawiania w książce wypadków, składających się na jej fabułę.
Spojrzeli przez „auktorialne okulary” na to, co przynosiła narracja, Odbiór auktorialny zakłada, że wszystkie długie i przekonująco wypowiadane kwestie bohaterów są nośnikami poglądów autora, o ile bezpośrednio nie zaneguje ich auktorialny narrator lub osoba zazwyczaj wypowiadająca racje zgodne z autorskim punktem widzenia (bohater pozytywny, bohater rezoner).
Następstwem tegoż auktorialnego odbioru było więc niezrozumienie faktu
zdrady Waszkowskiego, a w konsekwencji niedostrzeżenie problemu manipulacji.
Ci recenzenci nie porozumieli się więc z pisarzem „poza plecami bohatera”, a ponieważ porozumienie to opierał Terlecki na wspólnym pojmowaniu podstawowych pojęć moralnych, słuszne jest określenie tego odbioru jako „lektury relatywistycznej” (Chwin 1992, 25), po latach ukute przez Stefana Chwina.
I tak uznawano, że:
 „Książkę wypełnia [...] wielki dyskurs, podczas którego odbywa się jakby
szczególny sąd nad polską historią [...] w którym nie ma werdyktu ostatecznego” (Biernacki 1971).
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 „W sprawie Waszkowskiego zobaczył Terlecki dramat racji ideowych, [...]
przełamanie się głównych linii postaw według własnej historii właściwych
ubiegłemu wiekowi. Poprzestał właściwie na konfrontacji tych racji, [...]
argumentom i postawom nadał wagę jednakową” (Mencwel 1971, 128).
 „Każde stanowisko ma swoje miejsce w historii, jeśli nie traci związku
z racjami zbiorowymi [...] Historia [...] jest miejscem wierności sobie, ale
i wierności kierunkowi jej głównego nurtu” (Mencwel 1971, 128).
 „Waszkowski stał się kapitulantem ideowym, ale nie został zdrajcą. Zwątpił w cel dalszej walki, ale [...] pragnął również przeciwstawić się cierpieniom rodaków” (Macużanka 1971, 302).
 „W rozmowach z inteligentnym Rosjaninem Waszkowski odkrywa mechanizmy społeczne, nad którymi nigdy się nie zastanawiał [...] nie okazuje się dwudziestotrzyletnim chłopcem, wręcz przeciwnie, chłopcem właściwie być przestaje” (Zaworska 1971, 249).
Innymi słowy uznano:
 że Terlecki nie ma zdania w kwestii sensowności postaw walki lub ugody
z zaborcą;
 że zdaniem Terleckiego zarówno postawa kapitulanctwa, jak i sprzeciwu
były słuszne;
 że pisarz cenił obie te postawy, o ile były umiejętnie zmieniane w zależności od historycznej koniunktury;
 że według Terleckiego właśnie ugodowość była odpowiednią postawą;
 że to oficer Ochrany zalecał Polakom należyte postępowanie, a Waszkowski, słuchając go, zmądrzał.
A zatem konsekwentne wprowadzenie do powieści historycznej personalnej perspektywy narracji zrazu tym się skończyło, że każdy odbiorca odczytywał utwór,
uznając wnioski zgodne ze swoimi poglądami za szczególnie bliskie autorowi
utworu, chociażby wcale nie wynikały z czytanego tekstu. Przy czym większość
nie podzielała racji dziewiętnastowiecznych buntowników, gdyż w Polsce początku lat siedemdziesiątych raczej niewielu było rewolucjonistów.

6. Dalsze dzieje tematu
Od tego czasu minęło przeszło 40 lat, pamięta się jednak o dziełach Terleckiego,
w tym o powieściach o powstaniu styczniowym.
Autor „Dwóch głów ptaka” kontynuował swoje zainteresowania tym okresem
polskiej historii. W 1973 roku opublikowano powieść „Powrót z Carskiego Sioła”,
w 1977 tom opowiadań „Rośnie las”, w 1984 roku powieść „Lament”. Wraz ze
„Spiskiem” i „Dwoma głowami...” złożyły się w cykl „Twarze 1863” (Terlecki
1979) — wszystkie tytuły wznawiano i ustaliło się ich odczytywanie jako analiz
ciemnych stron dziewiętnastowiecznej polskiej historii, zjawisk manipulacji
i zdrady — analiz niepozbawionych odniesień współczesnych, ale historycznie
prawdopodobnych, zawierających dogłębną analizę psychologiczną i historiozo-
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ficzną, a zarazem nie unikających moralnych ocen. Terlecki, zachowując personalne perspektywy narracyjne, starał się jednak uprościć przekazywanie swojej
myśli. Dzieła te łatwiejsze były w odbiorze od „Dwóch głów ptaka”.
Ale i „Dwie głowy ptaka” spopularyzowano. W połowie lat osiemdziesiątych
XX wieku trafiły do polskiego zestawu licealnych lektur nadobowiązkowych (Kociołkowski 1986) i choć omawianie ich w szkole musiało odbywać się rzadko, były obecne na tej liście (o ile pamiętam) jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Dużą
rolę w popularyzacji odegrało zaadaptowanie utworu dla potrzeb teatru (Prapremiera teatralna...) i wyemitowanie 22.02.1993 spektaklu w telewizji. Najbardziej
się jednak przysłużyła powieści specyfika lat osiemdziesiątych. Od wprowadzenia
13.XII.1982 stanu wojennego — w Polsce rozkwitła konspiracja, a terminy takie
jak manipulacja, prowokacja, służba bezpieczeństwa i podobne weszły na stałe do
politycznego słownika ulicy.
Terlecki umarł w 1999 roku W chwili śmierci był sławnym pisarzem o uznanym autorytecie, autorem 27 pozycji książkowych, laureatem Nagrody Fundacji
im. Kościelskich (1972), Nagrody Prezesa Rady Ministrów II stopnia (1979), Nagrody Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1989), Nagrody Polskiego PEN Clubu
(1995), pośmiertnie otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie literatury (1999). Wyliczone wyróżnienia w sumie świadczą o tym, że szanowało go
i środowisko pisarskie, i władze — zarówno PRL, jak i III RP.
Historyczna twórczość Terleckiego cieszy się od lat sporym zainteresowaniem krytyki literackiej i literaturoznawstwa (Szajnert/Izdebska 1986; Rusin 1990;
Werner 1992; Szalast 1995; Dobrowolska 1998; Lubelska 1999; Dobrowolska
2002; Izdebska 2010). W analizach „Dwóch głów ptaka” obok psychologicznej
spotyka się perspektywę moralistyczną, ideologiczną i historiozoficzną, przy czym
historiozofię Terleckiego powiązano (Chomiuk 2001) z takimi myślowymi nurtami, jak nieklasyczna historiografia scjentystyczna (np. Fernand Braudel), antropologia historyczna (np. Jacques Le Goff, Aron Guriewicz), historiograficzny dyskurs postmodernistyczny (Jean-François Lyotard).
Konwencja zakładająca pokazywanie w powieści historycznej rzeczywistości
takiej, jaką mogli ją byli widzieć ludzie dawnych czasów — utrwaliła się w literaturze polskiej. Za jej klasyków co prawda uważa się przede wszystkim T. Parnickiego (Szymutko 1987), a także J. Iwaszkiewicza i H. Malewską, ale od przełomu
1959/1960 obok W. Terleckiego zdecydowali o jej powodzeniu także T. Łopalewski („Kaduk czyli wielka niemoc” — 1962), J. Hen („Crimen” — 1975), A. Stojowski („Carskie wrota” — 1975), E. Rylski („Stankiewicz, Powrót” — 1984).

Lagry i łagry
(Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński,
Aleksander Sołżenicyn)
zieła obozowe dogłębnie drążą problematykę niszczenia wartości. Prozę
wymienionych w tytule autorów uważam za skoncentrowany wyraz niepokojów egzystencjalno-filozoficznych, charakterystycznych dla myśli
i literatury europejskiej od przełomu XIX i XX wieku począwszy po lata trzydzieste i zapowiedź powojennego rozdziału tychże niepokojów. Z drugiej strony jest to
zjawisko specyficzne, rozdzielające przedwojenną i powojenną epokę.
Omówię: „Dzień na Harmenzach”, „Proszę państwa do gazu”, (częściowo
„U nas, w Auschwitzu...”) Borowskiego, „Inny świat” Herlinga-Grudzińskiego,
„Jeden dzień Iwana Denisowicza” Sołżenicyna. To pisarze jednej generacji (urodzeni: 1922, 1919, 1918) i podobnych doświadczeń (więźniowie obozów w latach:
1943-45, 1940-42, 1945-53). Celem głównym rozważań jest ukazanie tego, co
w problematyce obozowej jest uniwersalne, dotyka ciemnych doświadczeń kultury
europejskiej, obnaża istotne niebezpieczeństwa filozoficzne i życiowe. Ponadto pisarstwo powyższych autorów prezentuje różne metody rozwiązania zagadnienia:
jak przekonująco scharakteryzować artystycznie coś tak strasznego, że nieprawdopodobnego.

D

1. Ogólnie o obozach
Totalitaryzm oznacza dążenie do [...] niczym nie ograniczonej władzy nie tylko nad ludźmi
i rzeczami, lecz zwyczajnie nad całą rzeczywistością. Jego głównym elementem jest więc niczym
nie pohamowane myślenie w kategoriach życzeń. Podstawowa treść każdej totalitarnej nauki powiada, że rzeczywistość jest do przezwyciężenia wolą i czynem, oraz przez „światopogląd”, który
jest dopasowany do wyższej prawdy partyjnej (Kamiński 1990, 137).
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Aby osiągnąć swe cele musi: 1) zniszczyć konkurencję, tj. inne ideologie oraz regulatory społeczne (prawo pisane i niepisane); 2) upowszechnić własną, legitymizacyjną doktrynę, z którą też się nie liczy; 3) wskazać „wrogów” (np. Żydzi, kułacy); 4) ograniczyć każdą samodzielność, a nawet prywatność obywateli poprzez
uorganizowanie społeczeństwa oraz urzeczowienie jednostek.
Jego korzenie myślowe to: utopie społeczne zakładające reglamentację trybu
życia (Kamiński 1990, 48-49); koncepcje dowodzące możliwości dowolnego
kształtowania osobowości; doktryny podważające tradycyjną etykę lub wykazujące czysto przyrodniczy charakter rozwoju ludzkości (socjologia ewolucjonistyczna, darwinizm społeczny, koncepcje rasowe); przełom antypozytywistyczny; neoheglizm przełomu XIX i XX w. — podług którego rzeczywistością społeczną
można kierować myślą (np. mitami), bo ma duchowy charakter. Skutkiem, poligonem i warunkiem istnienia totalitaryzmu są kacety.
W pierwszym etapie analizy rozpoznamy w światach przedstawionych interesujących nas utworów charakterystyczne cechy rzeczywistości obozowych instytucji. Najkrótsza definicja instytucji obozu koncentracyjnego brzmi: „pozbawienie
wolności wedle swobodnego uznania nie kontrolowanych przez nikogo władz policyjnych” (Kamiński 1990, 59). To nie jest „obóz karny”, gdzie więzi się z wyroku sądu i na czas określony, ani „obóz zagłady”, gdzie zabija się i głównie zabija
ludzi spędzonych na zasadzie ilościowej: „tylu a tylu — nie zaś ci a ci” (Kamiński
1990, 31). Kacet sieje terror wśród przeciwników władzy i ułatwia wykorzystywanie pracy niewolniczej. Przy czym hierarchia ważności i sposoby pełnienia tych
dwu funkcji — zmieniały się. Andrzej Józef Kamiński wyróżnia następujące formy kacetów:
1. obóz kolonialny dla ludności cywilnej z terenu walk — rodzin przeciwnika.
Np. hiszpańskie obozy z czasów powstania na Kubie (1896), amerykańskie
na Filipinach (1900), angielskie (1900 — wojna burska), obozy Michaiła
Tuchaczewskiego w guberni tambowskiej (1921);
2. obóz terroru politycznego eliminujący lub „reedukujący” przeciwników politycznych: a) w fazie zdecentralizowanej — organizowany z inicjatywy
władz lokalnych (np. obozy SA z lat 1933-34, radzieckie — 1918-22);
b) w fazie scentralizowanej — podporządkowany politycznemu centrum
(Bereza Kartuska, obozy SS przed podporządkowaniem Głównemu Urzędowi Gospodarki SS w 1942 (Kamiński 1990, 129), łagry do 1930, kiedy
to wyżywienie więźnia uzależniono od wykonania normy);
3. obóz pracy niewolniczej (bezpłatnej, przymusowej, bez praw pracowniczych), w którym warunki życia polepszały się, gdyż chciano podnieść
wydajność pracy.
Więzień kierowany jest do obozu bez sądu, osadza się go na czas nieokreślony;
traktuje się go nie jako jednostkę, lecz jako przedmiot, z którym można zrobić
wszystko, nie ma bowiem żadnych praw, z prawem do życia włącznie (w obozach
terroru zabija się często i chętnie, w obozach pracy traktuje się ludzi jak bydło robocze, „króliki doświadczalne” itd.).
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Teorię urzeczowienia rozwinął Andrzej Werner (Werner 1981). Służy ono
władztwu urzeczawiającego, gdyż nie jednostki lecz przedmioty martwe są doskonale posłuszne. By jak najsprawniej rządzić, w obozowych społecznościach zwalczano to, co sprawia, że człowiek uważa się za osobę oraz intensyfikowano to, co
w ludziach nieosobiste, biologiczne, zwierzęce, a zatem:
1. Odbierano poczucie godności i traktowano ludzi pragmatyczne — jak
przedmioty, narzędzia, zwierzęta.
2. Nie uznawano życia ludzkiego za wartość (co skutkowało łatwym, codziennym, masowym, anonimowym zabijaniem).
3. Osłabiano system moralnych norm postępowania (aranżowano sytuacje
trudne do jednoznacznej oceny).
4. Niszczono prawo (nie przestrzegano i systemów szerzej obowiązujących,
i regulaminów obozowych).
5. Ograniczano sfery życia, gdzie manifestuje się wola jednostki poprzez:
a) nieprzestrzeganie podziału na to, co osobiste i urzędowe; b) ograniczanie tzw. „czasu wolnego”; c) ograniczanie aktywności ekonomicznej;
d) likwidację życia rodzinnego, normalnego życia seksualnego, swobód religijnych itd.; e) bezwzględne zwalczanie organizowania się więźniów
między sobą (przy tolerowaniu organizowania się „więźniów przeciw
więźniom”).
6. Utrudniano zaspokojenie potrzeb fizjologicznych: więzień poddany ciśnieniu głodu, potrzeb seksualnych, instynktu samozachowawczego na próby
tego zaspokojenia poświęcał resztki swobody (Werner 1981, 92-93).
Zważmy na podobieństwo reguł życia obozowego i ambicji totalitarnych. Obóz
jest jakby prawie doskonałym modelem społeczeństwa totalitarnego; państwo totalitarne — do pewnego stopnia obozem.

2. Typy obozów w analizowanych utworach
Czy w interesujących nas utworach ukazane są obozy koncentracyjne, czy obozy
zagłady? Z jakim typem kacetów mamy do czynienia? Na ile jest typowa sytuacja
więźniów ukazanych obozów?
Odpowiadając na pierwsze z pytań zauważmy, że w opowiadaniach Borowskiego oba typy instytucji zajmują jedną przestrzeń. KC „Auschwitz-Birkenau”
jest dla aryjczyków i niearyjczyków, którzy pomyślnie przeszli selekcję — obozem koncentracyjnym; natomiast dla pozostałych przybyszów — to obóz zagłady.
Łagier z „Jednego dnia...” cech obozu zagłady nie ma, natomiast HerlingGrudziński w łagrach, które zna — się ich doszukuje, mówiąc o obozach na Kołymie oraz selekcji na „słabosiłkę” i „aktirowkę” w trupiarni swojego obozu (Herling-Grudziński 1989; 113, 275), jego zdaniem odpowiedniku selekcji „do gazu”.
Tezę uważam za dyskusyjną: śmiertelność na Kołymie była olbrzymia, ale
niektórzy przeżywali i nie wiem, czy można mówić o „zabijaniu klimatem” analogicznym do duszenia gazem (z komór gazowych nie uratował się nikt). Zupełnie
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inny był w łagrach i lagrach stosunek do dzieci i ciężarnych kobiet (HerlingGrudziński 1989, 178; Borowski 1991c, 224). Niemniej jednak zaliczenie do „aktirowki” realnie było wyrokiem śmierci. Problemu, czy można włączyć niektóre
rodzaje stalinowskich łagrów do kategorii obozów zagłady moim zdaniem nie da
się rozwiązać w oparciu o omawiane tu teksty.
We wszystkich interesujących nas przypadkach mamy raczej do czynienia
z obozami pracy niewolniczej, gdzie utrzymują się tradycje obozów terroru. U Borowskiego — niedawno „polepszyło się” w lagrze (Borowski 1991c, 214; Borowski 1991d, 80), więźniowie wynajmowani są przedsiębiorstwom (Borowski 1991d,
111), już działa system różnicowania posiłków w zależności od wydajności pracy
(„dolewka” — Borowski 1991b, 199), zaznacza się dbałość o siłę roboczą: zaniechano selekcji aryjczyków „do gazu”, urządzono kursy flegerskie, wprowadzono
zachęty (premia pieniężna, sklepik itd.) (Borowski 1991d, 93). Ale nowości
przyjmują się opornie: wciąż „marnotrawi się” niewolników w komorach, życie
można stracić bardzo łatwo — ideologia góruje nad ekonomiką.
Obóz z „Innego świata” już wymusza jakość pracy normami żywieniowymi (trzy
kotły, brygada (Herling-Grudziński 1989, 54-56)) i dba o siłę roboczą: leczy się chorych, wyróżnia wykwalifikowanego pracownika. Funkcje „reedukacyjne” traktuje
się już formalnie (Herling-Grudziński 1989, 205), ale poważnie — funkcję terroru.
Każdy polityczny sprzeciw — oznacza śmierć (Herling-Grudziński 1989, 239).
Natomiast łagier Szuchowa to typowy obóz pracy: brak indoktrynacji — nawet polityczne donosy utraciły wagę (Sołżenicyn 1989, 96), więźniowie samodzielnie wykonują skomplikowane prace, bicie zredukowano do kary za istotne
przewinienia (Sołżenicyn 1989, 22). Że jednak o niewolniczą pracę tu chodzi
świadczą: marnotrawstwo materiałów, niszczenie narzędzi, mała wydajność —
więźniowie interesują się tylko jedzeniem (Sołżenicyn 1989, 52).
Odpowiedź na trzecie z pytań jest jasna: w przypadku bohatera Borowskiego
— o sądzie i wyroku nie napomknięto; znaczący jest też przypadek kryminalisty
Kurta (trafił do obozu po odsiedzeniu wyroku i „do końca wojny”, zob. Borowski
1991d, 102). Natomiast bohaterowie powieści łagrowych niby to zostali prawnie
skazani, ale sądzono bez procesu, obrony, apelacji; śledztwo nie wyjaśniało prawdy lecz „przyszywało sprawę” (Sołżenicyn 1989, 43; Herling-Grudziński 1989,
104); brak było związków między czynem a wymiarem kary (Sołżenicyn 1989,
42), między wyrokiem a czasem uwięzienia (Sołżenicyn 1989, 43); dziwnie uzasadniano wyroki (Herling-Grudziński 1989, 209, 140). Więziono więc także bezterminowo i bezprawnie, lecz samowolę maskowano pozorami praworządności.
Zauważmy ponadto, że w prezentowanych i analizowanych przez naszych autorów lagrach i łagrach powtórzą się typowe formy urzeczowiania: i tu, i tu więźniowie ściągają czapki przed strażnikami, są głodni, pozbawieni normalnego kontaktu z kobietami, jednakowo ubrani, bez prawa do pogrzebu, zmuszeni obejść się
bez tego, co osobiste itd. W łagrach jednak nie pojawią się drastyczne sposoby zabijania, a następnie wykorzystywania ciał spotykane w opowiadaniach Borowskiego — ale ich obecność wynikała tam z faktu, że Oświęcim był także obozem
zagłady.
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3. Trzy odmienne koncepcje ujęcia tematu
Autorzy interesujących nas utworów inaczej jednak obóz interpretują, a pisząc —
stawiają sobie inne cele: B o r o w s k i a n a l i z u j e k a c e t s o c j o l o g i c z n i e ,
Grudziński — moralistycznie, a Sołżenicyn pisze utwór i nterwencyjny.
Dowód zacznijmy od „Dnia na Harmenzach”, traktując to opowiadanie jako
fabularyzowany esej o obozowym prawie i moralności.
Prawo oficjalne obowiązuje tu tylko niektórych: post szuka wybiegu, by zabić
— unterscharführer nie musi (Borowski 1991b, 204, 206), kapo nie przed każdym
esesmanem ściąga czapkę, zwykły więzień — tak (Borowski 1991b, l97, 206).
Inny jest los uniwersalnych norm moralnych; tworzy się też specyficzna moralność obozowa, której bohater się uczy. W obozie uniwersalne normy „zmieniają
wektor”; tu podporządkowanie się im nie oznacza wyboru dobra, a brak podporządkowania — zła. Np. posłuszeństwo nakazowi: „dobrze pracuj” może być ukarane (Borowski 1991b, 197), jest kolaboracją, a niekiedy — samobójstwem.
Słuszna zasada: „karz złodzieja” prowadzi Beckera do powieszenia syna, a Tadeusza — do zabójstwa dokonanego rękami Niemców. Dowodów, że przestrzeganie
w obozie uniwersalnej moralności jest pustym gestem a czasem i zbrodnią, dostarcza opowiadanie „Proszę państwa do gazu” (dziewczyna wybierająca śmierć, „karanie wyrodnej matki”).
Niejasne są też kontury moralności obozowej. Z początku się wydaje, że potępia ona bicie; później jednak się okaże, iż szanowany Iwan — też bije. Jedynym
konsekwentnym, który uczy Tadeusza moralności jest kapo, przestrzegający swoistych zasad przy wydawaniu posiłku oraz nakazu: „nie wolno być bezinteresownym”. Ale kapo jednak nie ma autorytetu, utrzymuje porządek strachem — inni
jego zasad nie wyznają.
Na koniec występuje tu Becker — muzułman, którego postępowanie jest poza
każdą moralnością: myśli tylko o jedzeniu, nie zna wdzięczności (dostał jeść
a okradł) ani wstydu (okradł i znów prosi o jedzenie), a swą dawną funkcją obozowego kata, za którą wszyscy go nienawidzą, usprawiedliwia każdą swą zbrodnię.
Generalnie w świecie „Dnia na Harmenzach” żadna moralność i żadne prawo
— tak naprawdę — nie działają, a co za tym idzie: nie ma ludzi dobrych i złych.
Bohater lituje się nad Beckerem, lecz nie nad Iwanem. Iwan jest złodziejem i bohaterem. Precyzyjnie tu ukazano erozję moralności i prawa — ważny aspekt urzeczowienia.
Socjologiczne zacięcie Borowskiego uwidacznia też „Proszę państwa do gazu”, gdzie Tadek na własnej skórze poznaje drugi po „moralności wyłączonej”
(Drewnowski 1972, 170) przejaw patologii instytucji społecznych: manipulację, tj.
taki sposób kierowania ludźmi, który świadomie wykorzystuje naturalne czy moralnie słuszne reakcje bezpośrednich wykonawców — dla osiągnięcia dowolnie
przez manipulatora dobranego celu, nagannego, i nieznanego wykonawcy. Teorię
tę explicite objaśnia Tadeuszowi Marsylczyk, odpowiadając mu na pytanie:
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— Słuchaj Henri, czy my jesteśmy ludzie dobrzy?
— Czemu się głupio pytasz?
— Widzisz, przyjacielu, wzbiera we mnie zupełnie niezrozumiała złość na tych ludzi, że przez
nich muszę tu być. Nie współczuję im wcale, że idą do gazu.[...] Rzuciłbym się na nich z pięściami.
Przecież to jest patologiczne chyba, nie mogę zrozumieć.
— Och, wprost przeciwnie, to normalne, przewidziane, obliczone. Męczy cię rampa, buntujesz
się, a złość najłatwiej wyładować na słabszym. Pożądane jest nawet, abyś ją wyładował (Borowski
1991c, 225).

***
Inna jest perspektywa obserwacyjna Herlinga-Grudzińskiego i do przyjęcia innych
wniosków o istocie obozu zachęca on czytelnika „Innego świata”.
Mówiąc najkrócej: Borowski bada i wczuwa się — Grudziński bada i ocenia.
Przykładem są np. ich różne interpretacje obozowych romansów. Narrator „U nas,
w Auschwitzu...”, postać biograficznie i światopoglądowo bliska autorowi, nie akceptuje sytuacji, w której „Julii jest dziesięć a Romeów tysiąc” (Borowski 1991d,
83), jest wierny swej narzeczonej, a nawet uważa korzystanie z puffu za godne tylko kryminalistów — lecz w dłuższym wywodzie stara się „Romeów” zrozumieć.
Natomiast bohater „Innego świata” historię romansu Kowala i Marusi opatruje jedynie wymowną pointą:
Po trzech dniach Marusia odeszła od nas na własną prośbę z etapem więźniów do Ostrownoje,
a wśród ośmiu „urków” w brygadzie zapanowało na powrót braterstwo broni, nie zakłócone już do
końca mojego pobytu w obozie żadnym szczątkowym uczuciem ludzkim. (Herling-Grudziński 1989,
48/49).

A przecież, gdyby Grudziński zechciał, mógłby doszukać się w tej historii nawet
konfliktu tragicznego! Urce nie przyszło łatwo oddanie ukochanej bratcom. Grudziński jednak praw świata urków za rację konfliktu nie uznał, sytuację ocenił tylko jako zwycięstwo zła. Owszem, jest świadom istnienia szczególnej moralności
obozowej (Herling-Grudziński 1989, 176), ale go ona nie interesuje. Według niego
w obozie mają miejsce uniwersalne wybory moralne, tylko tych złych jest wyjątkowo dużo.
Na czym w łagrze polega bycie dobrym lub złym? Wedle jakich kryteriów i z
jakich założeń wychodząc dzieli się mieszkańców Innego Świata na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? By odpowiedzieć, poszukamy cech charakterystycznych postaci lubianych i nielubianych przez autora oraz zanalizujemy typowe sytuacje i określenia, używając których Grudziński ujawnia swe oceny. Zacznę od
spraw — zdawałoby się — marginalnych.
Sprawiedliwych i niesprawiedliwych rozpoznajemy już po wyglądzie. Były
enkawudzista Gorcew ma „ograniczoną i tępą twarz fanatyka o przebiegłych
oczach szui” (Herling-Grudziński 1989, 67); jeden z urków to „goryl o płaskiej,
mongolskiej twarzy” (Herling-Grudziński 1989, 30); Kowal jest ospowaty. Kontrastują z nimi ludzie o „gładko wygolonej, inteligentnej twarzy” (Herling-Grudziński 1989, 25), „odruchowej wyniosłości gestów i dobrym ubraniu europej-
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skim” (Herling-Grudziński 1989, 84); w twarzy inżyniera Kostylewa „czaiło się
coś, co nadawało jej niezapomniany wyraz inteligencji połączonej z jakimś szalonym, zaciętym uporem” (Herling-Grudziński 1989, 110). Narrator Grudzińskiego
sympatyzuje z tym, co inteligentne, europejskie, świadczy o głębi przeżyć.
Mniej pewnym sygnałem dobra i zła są dobre maniery. Uprzejmość, grzeczność, czystość są rzadkie w życiu obozowym, ich azyl to szpital, teatr (HerlingGrudziński 1989, 40, 143, 207). Niemniej te objawy europejskości mogą maskować zło. „Sztuczna uprzejmość” tzw. „trupiarni” (Herling-Grudziński 1989, 279,
281) pokrywa egoizm skazanych na śmierć; „ludzka rozmowa, uprzejme zwroty
grzecznościowe” (Herling-Grudziński 1989, 238) baraku technicznego kryją donosicielstwo; „intymność i dyskrecja” (Herling-Grudziński 1989, 148) romansu
Jegorowa z Jewgienią Fiodorowną nie zmieniają faktu, że obozowa prostytucja leży u jego genezy; dobre wychowanie nie uratowało „Polki z Mołodeczna” (Herling-Grudziński 1989, 179). Ale – jak już zauważył Eugeniusz Czaplejewicz
(Czaplejewicz 1992) — nie zmyli sposób przyjmowania pokarmu:
— Jadł głośno i łapczywie — mlaskając, żłopiąc i siorbiąc gorącą ciecz, miażdżąc błyskawicznie żuchwami chleb [...] po chwili usłyszałem jeszcze charakterystyczne cmokanie języka wylizującego talerz [...] i zwierzęcy pomruk zadowolenia (Herling-Grudziński 1989, 267);
— Pił chciwie gorącą ciecz wśród odgłosów charczenia i prawie rzężenia (Herling-Grudziński
1989, 78);
— To, co dostawał, zjadał w spokoju i z godnością (Herling-Grudziński 1989, 285).

Dwa ostatnie fragmenty mówią o ludziach śmiertelnie głodnych. Pierwszy z nich,
tzw. „zabójca Stalina” poddał się. Drugi — katolik i Polak M. — nie. Początkowy
opis dotyczy człowieka sytego, który współpracuje z władzami obozu, jest sługą
„systemu”. Zauważmy: skutki głodu i posłuszeństwa władzom (a zatem i systemowi społecznemu przez nie zaprowadzanemu) są identyczne. W obu wypadkach
człowiek przypomina zwierzę. Prawidłowość działa i na odwrót: ci, co nie poddają
się głodowi, buntują się przeciw władcom, jak gardzący nimi M. (HerlingGrudziński 1989, 285).
Kryterium, według którego czytający zgodnie z zamiarami twórcy czytelnik
ma podzielić bohaterów powieści na dobrych i złych jest poddanie się (lub nie)
danego człowieka trzem siłom, a mianowicie: pragnieniom zagrożonej, zwierzęcej
części swej natury, obozowej edukacji, wychowawczym działaniom radzieckiego
ustroju.
Aby twierdzenie udowodnić i skonstatować, na czym opiera się system wartości autora „Innego świata” zanalizuję teraz mechanizm, cele i skutki zastosowania
wymienionych trzech środków nacisku.
G ł ó d — jak wiadomo prowadzi do śmierci. Śmierć jednak — wedle narratora — ma różne stadia, w tym „odłączanie się własnej osobowości” (HerlingGrudziński 1989, 268), czyli stan „śmierci za życia”, gdy „odłączenie” nastąpiło,
a biologiczna maszyneria jeszcze działa. Wtedy głód włada najpełniej, człowiek
traci „godność ludzką” (Herling-Grudziński 1989, 77), staje się zwierzęciem (np.
jak „piękna Polka”), a później rozklekotanym mechanizmem — rzeczą (Herling-
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Grudziński 1989, 181-2). Czy obłędowi głodowemu można się oprzeć? Bolszewikowi Sadowskiemu się nie udało, ale Profesorowi N. tak, skoro do końca pamiętał
o Knucie Hamsunie. Częściej jednak głodny osobowość traci, niekiedy nabiera innej: „zabójca Stalina” przed śmiercią uwierzył w swą nieistniejącą winę.
O b ó z — wpierw każe zapomnieć o wolnym życiu, „przywyknąć” (HerlingGrudziński 1989, 132), odbiera zatem (jak i głód) starą osobowość. Co zamiast
niej wszczepia — pokazują jego najwierniejsi pensjonariusze: 1) pozbawieni
uczuć ludzkich urkowie i bezprizorni, którzy myślą „o wolności z takim samym
obrzydzeniem i lękiem jak my o obozie” (Herling-Grudziński 1989, 24); 2) nienawidzący wszystkich donosiciele; 3) tzw. „więźniowie rozkonwojowani” (np.
wierzący w swą winę Michaił Stiepanowicz); 4) pogodzeni z losem, przekonani,
że z obozu i od obozu nie ma ucieczki (marynarz Wsiewołod, Rusto Karinen); 5)
rozumiejący konieczność swego uwięzienia bolszewicy (Sadowski).
Skutki działania obozu są zatem takie same jak skutki głodu — tylko trwa to
dłużej. Urkom i donosicielom odebrano osobowość nie dając nic w zamian, a innym kazano (jak głód kazał „zabójcy Stalina”) uwierzyć w swe winy. Znów nastąpiła śmierć za życia. Rychło nastąpi prawdziwa. Ludzie, traktowani przez system
„trzech kotłów” i „brygad” jak rzeczy, szybko zmienią się w trupy — rzeczy sensu
stricto.
S y s t e m — opiera się na filozofii zakładającej plastyczność ludzkiej duszy
(Herling-Grudziński 1989, 175), ma ambicje pedagogiczne (wciąż urządza „politgramotę” (Herling-Grudziński 1989, 16-304)), zbudował obozy, gdzie świadomie „łamie ludzi głodem” (Herling-Grudziński 1989, 182). Ale szczegółowo powieść zajmuje się tylko tzw. „Wielką Przemianą”, w czasie której władze, rękami
swych funkcjonariuszy, śledczych — „wospitatieli” zmuszają jednostkę, by przestała wierzyć, czuć, myśleć jak dotychczas; by stało się tak, że
luki między skojarzeniami wypełnią inne wiązania, myśli i uczucia dopasowane zostaną do innych łożysk, pasy transmisyjne zaczną przekazywać nie przeszłość teraźniejszości, ale teraźniejszość
przeszłości, instynkt i wola zmienią kierunek działania (Herling-Grudziński 1989, 92-93).

Więc znów człowiek uwierzy w swą winę, straci starą osobowość, poniekąd —
umrze. Śledczy robią to samo z Kostylewem, co z Michaiłem Stiepanowiczem —
obóz, z „zabójcą Stalina” — głód, a z Sadowskim — marksizm.
Pierwszym rezultatem naszego rozumowania jest więc stwierdzenie: w obecnym w „Innym świecie” systemie poglądów Grudzińskiego (tj. nadrzędnej świadomości utworu!) głód, obóz, władza radziecka i ideologia marksistowska są czterema aspektami tej samej siły. Na razie można powiedzieć o niej, że odbiera duszę
(„osobowość”) i oddaje śmierci, oraz — że nie wszyscy się jej poddają.
Aby ją bliżej określić, należy przyjrzeć się wartościom, które zwalcza, więc
które można jej przeciwstawić; przy czym najpierw ograniczymy się do aspektu
obozowego, a później wkroczymy na szersze pole.
Z czym walczy obóz?
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Przede wszystkim z niepragmatycznym podejściem do człowieka wyrażającym się w m i ł o s i e r d z i u , ż y c z l i w o ś c i i p o m o c y i n n y m . Obecność
tych postaw toleruje się tylko w szpitalu — „jedynym miejscu, w którym można
było przyjść z pomocą cierpieniu” (Herling-Grudziński 1989, 136). To, że można
żyć bez m i ł o ś c i i współczucia jest zasadniczą prawdą obozu, ukoronowaniem
wychowania rozpoczętego w śledztwie (Herling-Grudziński 1989, 94-95, 108). Że
ją wpojono, świadczy stosunek do „kurzych ślepców” (Herling-Grudziński 1989,
42) i pragmatyzm oceny mieszkańców „trupiarni: darmo jedzą chleb i dla nich byłoby lepiej, gdyby im skrócono cierpienia” (Herling-Grudziński 1989, 76).
Po drugie — walczy z aktywnością i samodzielnością. Zwycięża, gdy zaczyna działać „samobójcze prawo bezruchu psychicznego”, które głosi, że „na samym
dnie nędzy ludzkiej zdarzają się chwile, kiedy każda możliwość zmiany — choćby
to nawet miała być zmiana na lepsze — wydaje się czymś ryzykownym” (HerlingGrudziński 1989, 256). Zwalcza każde dążenie do w o l n o ś c i — począwszy od
samodzielności w ułożeniu wolnego od pracy czasu (Herling-Grudziński 1989,
154), poprzez namiastkę swobody — samotność (Herling-Grudziński 1989, 139,
59), aż po odruchy buntu. Nawet całkiem niewinne — jak płacz (HerlingGrudziński 1989, 122). Przy czym niesłychanie rzadki bunt prawdziwy niekiedy
udaje się, jak dowodzą historie: B. i samego narratora.
Niszczy też łagier solidarność (Herling-Grudziński 1989, 56, 135), godność,
a w końcu n a d z i e j ę , gdyż nagminne przedłuża się wyroki, pozbawiając sensu
istotne dla więźnia oczekiwanie na koniec kary („w więzieniu człowiek musi
przynajmniej na coś czekać” — Herling-Grudziński 1989; 127, 167). Najdrastyczniejszą formą walki z nadzieją była anonimowość pogrzebów, odbieranie „pragnienia, jakie podświadomie odczuwa każdy człowiek — przetrwania w pamięci
innych” (Herling-Grudziński 1989, 199) czyli pragnienia jakiejś formy n i e śmiertelności.
Ale obozowi można się przeciwstawić, o czym pouczają buntownicy Innego
Świata, którzy niekoniecznie przeżyli, ale „zmartwychwstali”, uratowali wolność
wewnętrzną:
Jewgienię Fiodorownę ocaliła p r a w d z i w a m i ł o ś ć . Dla więźnia porzuciła człowieka wolnego, gwaranta obozowych przywilejów. Był to „powrót do niezależności uczuciowej tak gwałtowny, że stawiał na kartę samo życie” (HerlingGrudziński 1989, 150) — rzecz niesłychana w obozie, który — poza „Domem swidanij” (Herling-Grudziński 1989, 129) — tolerował tylko seks i prostytucję.
Inżyniera Kostylewa i Natalię Lwownę uratowało przesiąknięcie k u l t u r ą
e u r o p e j s k ą . Natalia Lwowna — z racji miejsca urodzenia (HerlingGrudziński 1989, 209-210), a Kostylew był oczytany w literaturze francuskiej.
Mieli więc szansę prawidłowo rozpoznać wolność i niewolę. Dla inżyniera momentem przełomu była powtórna lektura jednej z książek, dla bohaterki — przeczytanie „Zapisków z martwego domu”. Poczuła się wolna zdobywszy świadomość, że „cała Rosja była zawsze i jest po dziś dzień martwym domem, że zatrzymał się czas pomiędzy katorgą Dostojewskiego a naszymi własnymi mękami,
że umarliśmy już dawno, a tylko nie chcemy się do tego przyznać” (Herling-
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Grudziński 1989, 216). Inżynier zdobył wolność podjąwszy decyzję: „Nigdy, rozumiesz nigdy nie będę dla nich pracował” (Herling-Grudziński 1989, 113).
Oboje, mając dzięki swej europejskości szansę nieidentyfikowania się z systemem, skorzystali z niej. Ale inaczej zdobytą swobodę myśli utrzymywali. Natalia Lwowna — myślą o samobójstwie (Herling-Grudziński 1989, 215-216), Kostylew — za cenę męczeństwa. Określał on siebie jako „chorego na tęsknotę za
czymś nieokreślonym” (Herling-Grudziński 1989, 101), co należy chyba rozumieć
jako synonim zdolności do przyjęcia w i a r y , tym bardziej, że czyn i słowa inżyniera są analogiczne do czynu i słów trzech później wspomnianych w powieści
zakonnic. Odmówią one wyjścia do pracy „nie chcąc służyć Szatanowi” (HerlingGrudziński 1989, 265) (w końcu pada to słowo!!!) i będą rozstrzelane, poniosą
„męczeństwo za wiarę”.
Aby ostatecznie skonstatować, czym jest królująca w łagrze czworaka (a zbadana tu tylko w swym obozowym aspekcie) siła i za pomocą czego można się jej
skutecznie opierać, oraz aby ostatecznie sklasyfikować system wartości stanowiący podstawę moralizmu Grudzińskiego — pogrupujmy na zasadzie bliskoznaczności wcześniej podkreślone słowa. Oto wynik:
kultura europejska — wolność
miłość — miłosierdzie — pomoc
pragnienie nieśmiertelności — nadzieja
wiara
Zważywszy, że wolność jest jednym z naczelnych ideałów europejskich, otrzymamy: e u r o p e j s k o ś ć i trzy cnoty boskie: w i a r ę , n a d z i e j ę , m i ł o ś ć .
Herling-Grudziński przeciwstawia europejskość i tradycyjne wartości chrześcijańskie systemowi łagrowemu, który jest ich zaprzeczeniem, więc... (przeprowadźmy
prostą operację logiczną...) w ł a d z t w e m a z j a t y c k i e g o S z a t a n a ?
Ostatnim interesującym nas w dziele Grudzińskiego elementem jest zawarta
w „Innym świecie” interpretacja ZSRR. Można ją skontrastować z poglądami Sołżenicyna.
Opis „sowieckiej wolności” liczy kilkanaście stron — dla Grudzińskiego Rosja ówczesna jest „rozwodnionym łagrem”. Narrator zauważa tam skutki tychże
procesów, co zachodziły w obozie. I tak: zaznacza się pragmatyczno-rzeczowe
traktowanie ludzi, można zauważyć brak miłosierdzia (Herling-Grudziński 1989,
304); prozaiczny stosunek do miłości (Herling-Grudziński 1989, 305), obserwować, jak ludzie tracą godność (Herling-Grudziński 1989, 305). Zdarza się wyczerpująca praca, podobna do łagrowej (Herling-Grudziński 1989, 303). Ba! Są i podobne do wywołanych przez „Wielką Przemianę” zaburzenia w logicznym myśleniu, jak „dwójmyślenie” komunistki Fatimy równocześnie wierzącej i nie wierzącej w istnienie obozów (Herling-Grudziński 1989, 310). W tym świecie królują:
brzydota, szarość, smutek (Herling-Grudziński 1989, 304) i „nigdy nie gości Radość” (Herling-Grudziński 1989, 19).
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Zważywszy, czym dla Grudzińskiego jest obóz, można sądzić, że kiedy określa on Rosję jako
ziemię męki, głodu, śmierci i upokorzeń, ziemię wiecznego strachu, twardych jak kamień serc
i wypalonych płaczem oczu, za jałową ziemię pustynną prażoną bezlitośnie przez gorące tchnienie
Szatana (Herling-Grudziński 1989, 226),

tylko po części metaforyzuje! W „Innym świecie” jest więc Gustaw HerlingGrudziński nie tylko moralistą, lecz i propagatorem wielce wpływowego poglądu,
wedle którego ZSRR był Innym Światem w znaczeniu najprostszym, miejscem,
gdzie nie Bóg włada lecz Szatan, „królestwem Ciemności”, antykulturą i antycywilizacją.
Tym samym autor „Dziennika pisanego nocą” jednoznacznie odpowiedział na
postawione ongiś przez Adama Mickiewicza pytanie o przyszłość, przeznaczenie
Rosji:
Kraina pusta, biała i otwarta
Jak zgotowana do pisania karta —
Czyż na niej będzie pisać palec boski,
I ludzi dobrych używszy za głoski,
Czyliż tu skreśli prawdę świętej wiary,
Że miłość rządzi plemieniem człowieczem,
Że trofeami świata są ofiary?
Czyli też Boga nieprzyjaciel stary
Przyjdzie i w księdze tej wyryje mieczem,
Że ród człowieczy ma być w więzy kuty,
Że trofeami ludzkości są: knuty? (Mickiewicz 1989, 274).

***
Lektura „Jednego dnia Iwana Denisowicza” Aleksandra Sołżenicyna świadczy, że
największy znawca łagrów, pisząc ów utwór, i nie myślał czynić tego typu uogólnień. Przede wszystkim prawie ich nie ma. Sołżenicyn tworzył w innych niż Grudziński warunkach, w kraju i w momencie historycznym, w którym łagry istniały
i miały jeszcze długo istnieć. Mimo że utwór wydrukowano — cenzuralne ograniczenia były silne. Zaświadcza o tym choćby mały szczegół tekstu: aby nazwać
(pośrednio) stalinizm despotyzmem trzeba było zaaranżować całą dyskusję o filmie „Pancernik Patiomkin” Eisensteina (Sołżenicyn 1989, 53). Ostrożność zalecała też wstrzemięźliwość w rozpatrywaniu ogólnych zagadnień politycznych.
A już mowy być nie mogło o wyciąganiu wniosków ogólnofilozoficznych, fenomenologii systemu łagrowego, analizie totalitaryzmu — choć rzeczywistość
„Jednego dnia...” dałaby się pod tymi kątami zanalizować. Szuchow poddawany jest
urzeczowieniu i manipulacji, czuje się zabawką i narzeka: „żyje człowiek z mordą
przy ziemi nie wiedząc za co siedzi, albo kiedy go wypuszczą” (Sołżenicyn 1989,
43), „człowieka można obracać tak czy owak” (Sołżenicyn 1989, 77). Że Sołżenicynowi nie są obce umiejętności analityczne i że zna on zasadnicze cechy totalita-
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ryzmu, zaświadczają fragmenty, które pokazują manipulacje Szuchowowym umysłem. „System działa bezbłędnie” — chce się rzec w momentach, gdy bohater zaczyna nagle myśleć inaczej, niż przed chwilą (Sołżenicyn 1989, 73, 78, 92).
Po drugie Sołżenicyn nie ma czasu na filozofowanie. Musi skorzystać z wyjątkowej szansy druku i wykrzyczeć, co najważniejsze:
1. Przede wszystkim informuje i przekonuje o tym, co na początku lat sześćdziesiątych było powszechnie niezrozumiałe i nieznane: że w obozach
wielu siedziało niewinnie, w tym ludzie godni szacunku (rzecz istotna w
latach amnestii i zwolnień).
2. Zabiera też głos w kwestii agrarnej, którą Chruszczow wówczas intensywnie się zajmował; myśl pisarza można streścić krótko: dobrze było przed
kolektywizacją, a najlepiej przed rewolucją (Sołżenicyn 1989, 31-32).
3. Porusza na koniec kwestie ważne dla byłych współwięźniów; propaguje
solidarność więźniarską i dostępne formy oporu, radząc pozostającym za
drutami (i tym, co tam trafią), jak walczyć o swoje prawa (Sołżenicyn
1989, 44, 64, 80).
4. Jednak centralne znaczenie ma sprawa pierwsza; mimo paragrafu zdrada
ojczyzny, który na nim ciąży Szuchow jest wartościowym człowiekiem,
gdyż: a) wyrok był bezzasadny, Szuchow był dobrym żołnierzem (mimo
rany wrócił ze szpitala na front, uciekł z niewoli); b) dzieli los z ludźmi
kulturalnymi, pożytecznymi dla ojczyzny: kapitanem, Cezarem i innymi
(ale nie wszyscy są tu przez pomyłkę — inaczej niż w „Innym świecie”,
gdzie wszyscy „polityczni” to niewinne ofiary); c) jest prostym chłopem,
a w rosyjskiej tradycji literackiej tacy zwykle mają rację — jako nosiciele
wartości autentycznych i rodzimych; d) sprawia mu radość praca – na
przykład murarka, nie znosi hochsztaplerstwa; e) nie przestaje być lojalnym obywatelem; jego uwagi o złej aprowizacji „na wolności” i kradnących kucharzach wskazują, że nie uważa głodu, który cierpi, za umyślną,
komunistyczną szykanę; no i nie wszystkich strażników uważa za wrogów
(Grudziński uznał głód za świadomie stosowane narzędzie i bagatelizował
znaczenie obserwowanych przypadków braku nienawiści między więźniami i strażnikami, zob. Herling-Grudziński 1989, 58).

4. Jak pisać o koszmarze?
Na koniec dotknę problemu artystycznego — zastosowanych przez autorów strategii przekazywania czytelnikom zdobytych prawd. Wszystkie strategie wierzą
w samodzielność odbiorców, mimo że stylistyka pisarzy jest odmienna.
Przypomnę polemikę Borowskiego z książką Zofii Kossak-Szczuckiej
„Z otchłani”, gdzie w p r o s t głoszono pogląd, iż obóz jest karą Bożą, miejscem
władztwa Szatana. Borowski postawił trzy postulaty:
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1. postulat racjonalizmu:
Nie da się pisać o wielkich zaburzeniach etycznych [...] inaczej, niż w kategoriach czysto ludzkich, [...] nie wprowadzając jako wyjaśnień działania sił nadprzyrodzonych [...]. Sądzę, że jedyną metodą jest właśnie światopogląd materialistyczny, że sens Oświęcimia w jego ramach
doskonale da się rozwiązać, gdyż problem etyczny c z ł o w i e k a w a r u n k i s p o ł e c z n e właśnie w nim się mieści (Borowski 1991a, 496-497);

2. dające się z licznych zarzutów wyczytać żądanie faktograficznej dokładności, zapewniającej merytoryczną wiarygodność;
3. żądanie bezwzględnej wiarygodności moralnej:
Uważam dalej, że nie wolno o Oświęcimiu pisać bezosobowo, pierwszym obowiązkiem oświęcimiaków jest zdać sprawę z tego, co to obóz — tak, ale niech nie zapominają, że czytelnik, [...]
nieodmiennie zapyta: no dobrze, a jak to się stało, że właśnie pan(i) przeżył(a)? [...] — opowiedzcie wreszcie, jak kupowaliście miejsca w szpitalu, na dobrych komandach, jak spychaliście do komina muzułmanów, [...] opowiedzcie o dniu codziennym obozu, o organizacji, o hierarchii strachu, o samotności każdego człowieka. Ale piszcie, że właśnie wyście to robili
(Borowski 1991a, 496-497).

By sprostać pierwszemu wymaganiu, wystarczało zacięcie socjologiczne, by drugiemu — należyty obozowy staż. Sprostanie trzeciemu niosło konieczności artystyczne – np. zastosowania szczególnej konstrukcji narratora. Opowiadanie o przerażających zbrodniach nie może być prowadzone z dystansu. Auktorialny, oceniający moralnie narrator odautorski — mógł irytować, musiano więc wprowadzić
albo narratora personalnego w trzeciej osobie („Jeden dzień Iwana Denisowicza”),
albo wiarygodnego, wyposażony w biografię autora, narratora w pierwszej osobie,
jak u Grudzińskiego i Borowskiego. Co więcej, straciłby wiarygodność, gdyby pozostał dobrym człowiekiem. „Widać nie było to piekło, skoro byli tam święci.”;
„Nie mógł być świętym w takim piekle — kłamie!” — oto możliwe reakcje czytelnika, słuchającego narratora „bez skazy”. Ale z kolei narrator wiarygodny moralnie (zwykły człowiek z prawem do błędu) może nie być wiarygodny merytorycznie, zwłaszcza w przypadku czynienia szerokich uogólnień („Kto mu dał prawo do takich wniosków?”). Obaj pisarze jednak wybrnęli z kłopotów.
Borowski wziął na siebie zło całego obozu tworząc „vorarbeitera Tadka”.
Uwierzono mu bez zastrzeżeń i nawet okrzyczano kolaborantem. Natomiast niepodważalność jego wniosków socjologicznych stąd się brała, że je sobie czytelnik
sam wyciągał, bo (wyjąwszy „U nas, w Auschwitzu...”) narrator nie komentuje
(zgodnie z estetyką behawioryzmu). Dokładniej — w bezpośredniej relacji dane są
(nie wszystkie) fakty fabuły i widziane „od zewnątrz” zachowania, natomiast resztę informacji przynoszą opisy części ciała i gestów.
Np. czytając „Dzień na Harmenzach” należy zwrócić uwagę na słowa: milczenie, spojrzenie, oczy, gdyż dramat walczących z sobą Iwana i Tadka oraz Greków, Beckera i kapo, tracących resztki człowieczeństwa — wyczytać można
z formuł opisowych, często zawierających te słowa i zastępujących charakterysty-
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kę bezpośrednią bohaterów, analizę psychologiczną, komentarz światopoglądowy
lub pozwalających uszczegółowić tok akcji.
Oto przykłady: „Milcząc oddałem jej zawiniątko” (Borowski 1991b, 182) —
Tadek dowiaduje się, kim jest złodziej; „Chwilę patrzymy sobie twardo w oczy”
(Borowski 1991b, 194) — zapowiedź bezwzględności kontrakcji; „uśmiecham się
najprzyjemniej jak tylko umiem” (Borowski 1991b, 196) — Tadek w grze z postem o życie; „Ręce Beckera kurczowo ujęły trzon od łopaty, a wzrok jego począł
uważnie obejmować mój tułów, szyję, głowę” (Borowski 1991b, 184) — Becker
obawia się ataku. Niekiedy opisy zachowań nabierają poetyckiego charakteru:
„Puste oczy człowieka, z których nagle uciekła treść, patrzą nieruchomo przed
siebie” (Borowski 1991b, 184) — Becker boi się „wybiórki”; „(kapo) utkwił we
mnie martwy, pusty wzrok człowieka wyrwanego z głębokiego zamyślenia” (Borowski 1991b, 202) — opisy akcentują, że kapo i Becker mają tyleż samo człowieczeństwa; „Blade, niebieskie oczy patrzą w niebo, które jest tak samo niebieskie i blade” (Borowski 1991b, 207) – ateistyczny komentarz do słów Greka o
Bogu i nędzy ludzkiego losu.
Oczywiście metoda behawiorystycznego sugerowania nie jest w opowiadaniach Borowskiego jedyna. Np. narrator niekiedy dowiaduje się prawd od innych
bohaterów — wtedy formułowane są wprost, ale nie przez niego. „U nas, w Auschwitzu...” zawiera analizy i deklaracje opowiadacza, ale — jak pamiętamy —
nie jest nim Tadek.

5. Problem tylko wiarygodności czy także perswazji?
I Borowski, i Grudziński nie mówią wszystkiego wprost. Ale Borowski kryje się
za milczeniem, a Grudziński za słowami. Obaj kompromitują opinie swego bohatera i narratora, lecz inaczej: Borowski wskazuje, że jest on gorszy niż jego zdanie
o sobie, Grudziński — że lepszy. Grudziński reprezentuje podobne do Kossak
spojrzenie na obóz, ale czytelnik „Innego świata” do fideistycznej interpretacji
przedstawionego ma dojść... samemu, łącząc fakty i skojarzenia. Ba! Musi przedtem ominąć zachęty do interpretacji innej. W ogóle „Inny świat” z upodobaniem
łączy sprzeczności.
Eugeniusz Czaplejewicz w „Polskiej literaturze łagrowej” wyróżnił w nim
i szczegółowo opisał trzy plany: podstawowy schemat reportażowo-autobiograficzny (dokumentarny) (Czaplejewicz 1992, 58), plan odnoszący świat przedstawiony do rzeczywistości „Wspomnień z domu umarłych” (Czaplejewicz 1992, 6061), oraz plan dantejski. Przykładowo więźniowie łagru
to jak gdyby grzesznicy zamieszkujący kręgi piekła dantejskiego. Dla przykładu: rozdział
I ukazuje jakby dusze wielkich ludzi, którzy nie zostali ochrzczeni; treścią rozdziału II pt.
„Nocne łowy” jest zmysłowość, jak grzeszników drugiego kręgu; rozdział III pt. „Praca” pokazuje tych, co zgrzeszyli obżarstwem (część tego rozdziału nosi tytuł „Ochłap”), jak w kręgu
trzecim; rozdział IV „Drei kameraden” powiada o skąpcach i rozrzutnikach z kręgu czwartego,
rozdział V zaś o niepohamowanych w gniewie, jacy zapełniają krąg piąty, itp. [...] struktura
„Innego Świata” odpowiada strukturze dantejskiego „Piekła” (Czaplejewicz 1992, 62).
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Aluzję dantejską uważa Czaplejewicz za środek uwznioślenia tego, co przedstawione. Ale sądzę, że nie na tym koniec. „Boska komedia” jest w świadomości
człowieka kulturalnego głęboko zakorzeniona. Aluzje do niej sprawiają, iż ma się
wrażenie, że posługujący się nimi mówi o sprawach świętych. Zauważmy dalej, że
autor „Innego świata” o użyciu tych aluzji nas raczej nie powiadamia Natomiast
plan autobiografii sprawia, że cały czas to, o czym mowa w utworze odbieramy
także jako coś, co się realnie wydarzyło. Przy czym obecność tego planu (oraz
planu aluzji do Dostojewskiego) świadomości odbiorcy narzuca się demonstracyjnie. Jakiż jest efekt ostateczny?
Ten, że czytający wie, że obcuje z faktami, a nie wie, co tym faktom nadaje
poblask rzeczy ostatecznych; ma więc wrażenie, że ten poblask jest owych faktów
obiektywną własnością, której istnienie samodzielnie stwierdził.
Dwoistość kompozycji ma odbicie w sprzecznościach stylu. Zauważono już
(Burek 1991) mieszanie się w nim elementów poetyckich, uwznioślających przedstawione (Herling-Grudziński 1989, 200) z implikującymi bezwzględną szczerość
relacji fragmentami drastycznie naturalistycznymi (jak słynna scena początkowa —
Herling-Grudziński 1989, 11). Znowuż momenty naturalistyczne zauważamy od razu — bo szokują, poetyckość natomiast — jako zwyczajniejsza cecha literatury —
umyka uwadze, lecz przecież jest obecna i wywołuje wrażenie nadnaturalności.
Metoda „zderzania sprzeczności” jest także skuteczna, gdy Grudziński uwiarygodnia relację swego narratora (i interpretację łagru wynikającą z tej relacji).
Grudziński wykorzystuje sprzeczność między obiektywną wymową faktów
a sensem subiektywnego do nich komentarza. Na przykład, narrator mówiąc o sobie zawsze sugeruje, że nie wyszedł z obozu bez skazy; oskarża się, przypisuje sobie złe intencje, pokazuje, że żaden z niego bohater (rezygnacja z głodówki —
Herling-Grudziński 1989, 272) — tak zdobywa wiarygodność jako człowiek. Ale
często jego skromności przeczy wymowa obiektywna wydarzeń. Np. gdy bohater
ofiarowuje się na transport na Kołymę za Kostylewa — tłumaczy, że kierowało
nim pragnienie trzymiesięcznej bezczynności. No dobrze, ale czytelnik (powiadomiony uprzednio o podobieństwie Kołymy i komór gazowych) wie dobrze, że
— obiektywnie mierząc — był to czyn na miarę czynu Ojca Kolbego! W ostateczności, gdy już nic nie skryje, że dany wyczyn narratora był niezwykły — deheroizuje się on opisem czynności fizjologicznych. Nieprzypadkowo historia bohaterskiej głodówki kończy się w latrynie.
Odbiorca powinien więc uznać narratora za kogoś, kto nie zdaje sobie sprawy
z własnego bohaterstwa. W ten absolutnie dla autorytetu narratora nieszkodliwy
sposób czytelnik uczy się nie ufać narracyjnym komentarzom tam, gdzie są
sprzeczne z obiektywną wymową powieściowych faktów i ufać im w każdym innym miejscu.
Na tejże zasadzie samodzielnego interpretowania wydarzeń (i uznawania za
mylące każdorazowych komentarzy opowiadacza przeczących tej interpretacji)
odbywa się rozpoznanie przez czytelnika spraw zasadniczych: postulowanej przez
książkę fideistycznej interpretacji łagru; celu i sensu napisania dzieła; głównego
morału.
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I tak, raczej sprzyja uznaniu, ze łagier jest miejscem walki Światła i Ciemności
deklarowanie się bohatera jako niedowiarka (Herling-Grudziński 1989, 176-177)
oraz to, że zasadniczy sens deklaracji Kostylewa do narratora nie dochodzi i wątpi
on w zdrowie psychiczne inżyniera. Czytelnik, zapoznawszy się później z historią
trzech zakonnic i tak wie, co ma myśleć.
W pewnym momencie narrator wygłasza takie oto credo:
człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach, i uważam za upiorny nonsens naszych czasów próby sądzenia go według uczynków, jakich dopuścił się w warunkach nieludzkich [...]. Rzecz jednak w
tym, że kiedy chcę obiektywnie opisać obóz sowiecki, muszę zstąpić do najgłębszych czeluści piekieł i nie szukać na przekór faktom ludzi tam, gdzie z dna wody letejskiej spoglądają na mnie twarze
umarłych i żyjących może jeszcze towarzyszy przekrzywione drapieżnym grymasem osaczonych
zwierząt i szepczące zsiniałymi od głodu wargami: „Mów całą prawdę, jacyśmy byli, mów, do czego
nas doprowadzono” (Herling-Grudziński 1989, 176).

Oświadczenie narratora jest pełne tolerancji. To jednak, że o n n i e o s ą d z a , nie
dzieli na dobrych i złych nie zmienia faktu, że c a ł a k s i ą ż k a o s ą d z a i pozwala swoich bohaterów precyzyjnie pod względem etycznym sklasyfikować.
Również mylący jest komentarz narratora do historii końcowej, zapowiedzianej na początku, przynoszącej skrót problematyki i tworzącej kompozycyjną ramę
dzieła. Tytuł epilogu: Upadek Paryża oznacza nie tylko przezwisko Żyda, o którym mowa, nie tylko wydarzenie historyczne, lecz przede wszystkim upadek
chrześcijańskiej etyki i innych naczelnych wartości kultury Zachodu, który dokonał się w duszy proszącego o zrozumienie donosiciela. To, że narrator tłumaczy
się z braku swego przebaczającego rozumiem — nie zmieni obiektywnej wymowy
starannie uszeregowanych na przestrzeni całego utworu faktów, które świadczą, że
to, co zachodnie i ludzkie nawet w obozach mogło się uratować, i że zdrada tego
— była zdradą.
***
Konsekwencja wywodu wymaga jeszcze poruszenia kwestii strategii Sołżenicyna.
Przeważająca w tekście „Jednego dnia...” narracja „z punktu widzenia” niewykształconego chłopa zwolniła pisarza z obowiązku czynienia niecenzuralnych uogólnień, co nie znaczy, by nie czynił ich sobie odbiorca, którego do prawdziwości
relacji mogła przekonać np. mnogość zupełnie nie znanych szczegółów lagrowej
codzienności. Z kolei fakt włączania się niekiedy w tok opowiadania drugiego narratora (instancji wyższej — Sołżenicyn 1989; 73, 78, 92), który zwięźle podsumowuje tok myślenia i stan ducha Szuchowa — jest odpowiednikiem „przemilczeń” Borowskiego. Czytelnik dowiaduje się, że Iwan Denisowicz nie mówi
wszystkiego, że coś trzeba sobie dopowiedzieć.

Socrealizm jako sposób myślenia o literaturze

S

ocrealizm albo realizm socjalistyczny jest kierunkiem artystycznym i literackim nieomal całkowicie dziś martwym. Nie znaczy to jednak, aby
w rozwoju polskiej literatury po 1939 roku nie odegrał istotnej roli. Jest także kierunkiem powszechnie negowanym, potępianym, choć — tak naprawdę —
mało znanym. Brakuje obiektywnej, niezaangażowanej i pozbawionej subiektywnych ocen informacji o realizmie socjalistycznym; jeśli chodzi o opis jego doktryny, nadal aktualne są prace sprzed 1989 roku (Morawski 1951; Markiewicz 1953,
1955, 1982; Porębina 1973, 1989; Hutnikiewicz 1976; Smaga 1969). Zajmując się
różnymi problemami z zakresu polskiej i rosyjskiej dwudziestowiecznej literatury
(począwszy od lat trzydziestych po osiemdziesiąte) stanąłem parokrotnie przed
koniecznością dokonania beznamiętnej rekonstrukcji socrealistycznego sposobu
myślenia o literaturze. Podjąłem taką próbę.
Ponieważ okruchy tego sposobu myślenia (aczkolwiek często bez świadomości swojej genezy) wciąż trwają, i ponieważ ciągle nie napisano podręcznika przekazującego nie oceny, a wiedzę o tym sposobie myślenia — zdecydowałem się na
podanie do druku niniejszego tekstu.

1. Zasady filozoficzne i ogólnoliterackie
Panującym w literaturze radzieckiej (i — począwszy od końca lat czterdziestych
— w literaturach tzw. krajów demokracji ludowej) kierunkiem artystycznym był
w zasadzie od samych jej początków, a już na pewno od momentu podjęcia
uchwał przez I Wszechzwiązkowy Zjazd Pisarzy w 1934 roku, tzw. realizm socjalistyczny. Był on owocem szczególnego rodzaju myślenia o literaturze, u podstaw
którego — oprócz oczywiście taktycznych potrzeb radzieckiej elity władzy, litery
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dzieł Marksa i Engelsa, estetyki Hegla i jego rosyjskich kontynuatorów (Bieliński,
Dobrolubow, Czernyszewski), Taine’owskiej teorii sztuki i prastarego pojmowania jej jako odzwierciedlenia rzeczywistości — leży leninowska epistemologia, a
dokładniej jej tzw. teoria odbicia. Zakładała ona: 1) samą możliwość adekwatnego
poznania przez człowieka za pomocą zmysłów niezależnej od jego świadomości,
tj. obiektywnej, rzeczywistości; 2) nieunikniony subiektywizm takiego poznania;
3) jego społeczny charakter.
Poznawanie, percepcja otaczającego nas świata jest wedle t e o r i i o d b i c i a długotrwałym, historycznym, dialektycznym i — jak wszystko co ludzkie —
uwarunkowanym klasowo procesem. W zastosowaniu do literatury (i całej sztuki)
— jeśli tylko widzi się w niej (jak widzieli klasycy marksizmu) jeden z owoców
działalności poznawczej człowieka, jedną z form świadomości społecznej — powyższa zasada wskazuje na jej klasowy charakter. Na to, że pisarz, jakim by nie był,
zawsze będzie — jak i każdy inny człowiek — myślał określonymi klasowo kategoriami, obojętnie czy zdaje sobie z tego sprawę — czy nie. Co za tym zaś idzie, jego
dzieło obiektywnie będzie wyrażać określone klasowe interesy, będzie określonej
klasie służyć niezależnie od intencji i świadomości swojego twórcy. W tej sytuacji
lepiej dokonać świadomego wyboru. (Zaznaczam w tym miejscu, że kategorię
„wyrażania” rozumiano najrozmaiciej. Wyrażenie jakiejś ideologii mogło więc
być skutkiem osobistych poglądów pisarza zawartych w dziele, ale mogło być także obiektywną funkcją struktury i treści danego dzieła, schematu fabularnego, typu
bohatera, cech kierunku i stylu. W skrajnych wypadkach k l a s o w e i n t e r e s y
miał wyrażać nawet użyty przez pisarza język — leksyka, składnia itp.)
Z którą z walczących klas, proletariatem czy burżuazją się związać? Decyzja
pierwsza zapewnia przede wszystkim prawdziwą (a nie tylko sobie wyobrażaną)
swobodę twórczą. Zapewnia również pisarzowi wysoką pozycję wyraziciela interesów narodu, a jego dziełu l u d o w o ś ć . Ideały komunizmu, którymi się będzie
odtąd w swym pisarstwie kierował, są bowiem w rzeczy samej ideałami, które
zawsze wprowadzić w życie chciały i chcą szerokie masy. Przy czym pragnienia
mas należy rozumieć jako część ich „klasowej świadomości” — chodzi zatem
o takie pragnienia, które obiektywnie leżą w interesie danej klasy, nawet jeśli w
danym momencie żadna ze składających się na klasę jednostek niczego podobnego nie odczuwa.
Odwrotną stroną zasady ludowości jest p a r t y j n o ś ć , albowiem pojęte jak
wyżej dążenia wyraża i wprowadza w życie komunistyczna partia — myślenie pisarza zawsze więc zgodne będzie z jej polityką, jeśli tylko jest on prawdziwie narodowy (więc ludowy — ówczesny radziecki marksista za prawdziwy naród miał
ludowe masy; szlachta i burżuazja miały być pozbawione narodowych cech, kosmopolityczne).
Estetyczną konsekwencją przyjęcia przez pisarza zasad ludowości i partyjności jest r e a l i z m , innymi słowy — konieczność uprawiania sztuki definiowanej
zwykle jako o d z w i e r c i e d l e n i e i s t o t y ż y c i a w f o r m a c h r e a l n e g o ż y c i a . Rzecz bynajmniej nie w robotniczych gustach (choć w okresie formowania się doktryny interesującym się literaturą robotnikom na pewno — jeśli
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nie liczyć literatury straganowej — najbardziej odpowiadały pozycje dziewiętnastowiecznego realizmu; nie bez znaczenia był i osobisty gust czytelniczy Lenina,
który nie lubił awangardy), lecz w tym, że jedną z najistotniejszych potrzeb walczących o utrzymanie pozycji hegemona — klasy robotniczej i jej partii — jest
zdobycie jak najpełniejszej wiedzy o otaczającej je rzeczywistości. I odwrotnie:
gdy klasa wyradza się i degeneruje, przestaje działać na rzecz postępu ludzkości
i — broniąc swoich egoistycznych elementów — staje mu na drodze (jak się to
stało na przełomie XIX i XX wieku z przodującą niegdyś burżuazją), wtedy chce
o świecie zapomnieć i wątpi w możliwość jego poznania. Wówczas w preferowanej przez tę klasę sztuce biorą górę tendencje a n t y r e a l i s t y c z n e . Widzą one
w twórczej (a zatem i literackiej) działalności demonstrację duszy artysty, albo
kontakt z rzeczywistością transcendentną, ewentualnie rozrywkę wchodzącą w zakres kultury masowej, czy w końcu czysto formalną zabawę technikami i chwytami.
Zasady partyjności i ludowości w połączeniu z leninowskim przekonaniem
o doniosłości świadomości mas jako decydującej w budowaniu nowego społeczeństwa sile — określały również miejsce pisarza i literatury w życiu ZSRR, gdzie
i twórcę, i dzieło traktowano niezwykle poważnie, co miało swoje pozytywne i negatywne konsekwencje. Z jednej strony człowiek pióra, jako pisarz-działacz, pisarz-obywatel otoczony był szacunkiem i opieką państwa; dysponując niezwykłej
siły narzędziem wychowania ludu — stawał wobec władzy w roli partnera. Ale
z drugiej strony ciążyła na nim proporcjonalna odpowiedzialność. Toż samo z
dziełem: miało mówić obiektywną prawdę i częstokroć jako źródło prawdy, dosłownie przyjmowali je czytelnicy. Lecz z drugiej strony — jego tezy, niczym tezy
naukowego artykułu traktowano jako sprawdzalne. Na dodatek przedmiotem, który dzieła „badały”, (tj. przede wszystkim współczesnością radziecką), równocześnie zajmowała się nie tylko literatura — nic zatem dziwnego, że prawdziwość literacko-badawczych ustaleń w wydawnictwach sprawdzano bardzo aktywnie, redaktor stawał się de facto współautorem.
Wymienione kardynalne zasady realizmu socjalistycznego wpływały i na koloryt życia literackiego w ZSRR z jego: wyjazdami pisarzy „w teren”, „twórczymi
delegacjami”, spotkaniami autorskimi, listami czytelników, uchwałami KC KPZR
na tematy estetyczne, potęgą mającej nauczać i pouczać twórców krytyki literackiej oraz innymi faktami będącymi skutkiem działań, mających ustrzec pisarzy
przed tzw. „utratą łączności z masami”. Na koniec wyprowadza się z tych zasad,
oprócz ogólnego wymogu realizmu, bardziej szczegółowe wymagania estetyczne
wobec utworów literackich.
Sztuka przynależy ludowi. Powinna tkwić swymi najgłębszymi korzeniami w szerokich, pracujących masach. Powinna być dla nich zrozumiała i przez nie kochana. Powinna jednoczyć
uczucia, myśli i wolę tych mas i podnosić je (Ленин 1979, 657; tłumaczenie moje — W. K.).

Te słowa Lenina przesądziły np. o dydaktycznym, popularnym charakterze literatury socrealistycznej, o zerwaniu przez nią z tradycjami awangardowymi, dążeniu
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do maksymalnej prostoty i jasności problematyki, kompozycji, języka, o jej emocjonalnym zabarwieniu itd. Były także teoretycznym uzasadnieniem dla codziennej redaktorskiej praktyki, dla walki z „udziwnieniami” w rodzaju np. stylizacji
gwarowej czy archaicznej, że tylko o kwestiach językowych wspomnę.
Sztuka jest więc odtworzeniem istniejącej realnie rzeczywistości dokonywanym siłą rzeczy przez pryzmat zobiektywizowanych poglądów pisarzy, swoistych
dla danego czasu zasad estetycznych — pryzmat określonego estetycznego ideału.
Estetyczny ideał „to piękno w życiu i sztuce” (Петров 1984, 212). Dla twórcy
realizmu socjalistycznego pięknem w życiu, czyli pięknem takim, jakim być powinno — jest po prostu komunizm. Jego wizja stanowi punkt odniesienia stosowany podczas doboru (dla późniejszego wprowadzenia w świat dzieła) i oceny życiowych przejawów, jest celem, który przyświeca tworzeniu. Komunizm jest na
koniec tematem, gdyż i w praktyce „buduje się” go w obserwowanej i odzwierciedlanej przez pisarza współczesnej, radzieckiej rzeczywistości. Ów skonstatowany
przez teoretyków gatunku brak rozdźwięku między realnym a postulowanym
kształtem świata miałby być źródłem właściwego literaturze realizmu socjalistycznego o p t y m i z m u .
Udział ludzi sztuki w tworzeniu nowego społeczeństwa ma polegać na obserwacji rzeczywistości społecznej, wyławianiu z niej zjawisk świadczących o sukcesach (rzadziej — niepowodzeniach) w dziele budowy nowego ustroju i artystycznym ukazywaniu tych zjawisk w sposób zachęcający naród do dalszych wysiłków.
Literatura ma więc z jednej strony charakter intelektualny, naukowy, jest czymś w
rodzaju „artystycznej socjologii” — z drugiej zawierać powinna element działania
na emocjonalną sferę odbiorców: p a t o s .
Zadania poznawcze miała literatura realizmu socjalistycznego spełniać w bardzo specyficzny (jak na literaturę) sposób: „odtwarzać w obrazach” tzw. życie
obiektywne, życie takie, jakie jest naprawdę, tworzyć analogon rzeczywistości,
którego częściami składowymi miały być obrazy powstałe poprzez uogólnienie
obiektywnych przejawów życia. Owo charakterystyczne podejście polegające na
zainteresowaniu istotą, a nie tym, co się potocznie obserwuje, owo dążenie do
przedstawienia obiektywnie zachodzącego procesu wpływało na ambiwalentny
stosunek socrealistycznego twórcy do życiowej empirii. Szczegóły życia —
owszem — trzeba „badać”, do dzieła „przenosić”, gdyż właśnie poprzez drobne
fakty przejawiają się prawidłowości. Ale tak naprawdę te drobiazgi same przez się
przedstawienia nie są warte, zbytnie zainteresowanie nimi grozi nawet błędami
naturalizmu.
Rozumujący jak wyżej artysta ryzykował sprowadzeniem swojej sztuki do roli ilustratorstwa przyjętych apriorycznie tez. Wszak pisarz i redaktor byli świadomi, że o zachodzeniu w społecznej rzeczywistości danego procesu równie dobrze,
a nawet lepiej niż ich własne, wynikające z analizy faktów przemyślenia, może informować teoria. Ale nawet wtedy, gdy nie popełniano błędu aprioryzmu i starano
się opierać na w miarę prawdziwych i samodzielnie zdobywanych informacjach
— świat dzieła i tak sprawiać musiał (i dziś sprawia!) na czytającym szczególne
wrażenie, bo konstrukcja literackiego świata analogicznego do świata rzeczywi-
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stego, jest zadaniem wysoce konceptualnym, niewiele mającym wspólnego
z przekazywaniem obrazu, który wokoło widzą oczy.
Tak więc dla socrealisty godnym przedmiotem i obserwacji, i twórczego
przedstawienia są obiektywnie wedle niego i władz partii zachodzące (co nie znaczy, by były widoczne dla większości ludzi) wielkie społeczne procesy. Badacze
i krytycy radzieccy podawali np. następujące przykłady zjawisk, które miałyby
zajść w ich kraju po rewolucji i stać się przedmiotem literackiego odzwierciedlenia (dla zachowania kolorytu skrótowo cytuję podręcznikowe formułki):
1. pojawienie się nowych, kolektywnych form moralności, nowego typu nie
indywidualistycznej a kolektywistycznej osobowości;
2. zmiany stosunku do pracy — nie będącej już w nowym społeczeństwie zarabianiem na życie i sferą wyzysku, a jedynie godną człowieka, uszlachetniającą działalnością;
3. zastąpienie panującego w carskiej Rosji narodowego ucisku internacjonalistyczną równością nacji;
4. powstanie innych niż w kapitalizmie, bo opartych nie na ekonomicznej zależności, a na wzajemnej miłości, przyjaźni i szacunku — stosunków w
rodzinie (Петров 1984, 259-275).
(Nie muszę chyba dodawać, że rzeczywiste zaistnienie wymienionych procesów
w świetle doświadczeń historii byłego ZSRR wydaje się co najmniej wątpliwe).
Socrealista winien zatem w swojej sztuce wyobrażać społeczny postęp, a że
marksizm naucza, iż odbywa się on poprzez ścieranie przeciwieństw, szczególnie
ważne dla twórczego sukcesu miało być odkrycie w realnej rzeczywistości i odzwierciedlenie w dziele typowych dla przedstawianej epoki społecznych konfliktów. Był to punkt newralgiczny doktryny.
Dopóki pisarz zajmował się dalszą historią, albo czasami rewolucji —
wszystko było w porządku, gdyż naczelnymi konfliktami były wówczas — klasowe. Ale gdy w latach trzydziestych zażądano od literatury przede wszystkim
przedstawiania bieżącej rzeczywistości (a krytykować jej z oczywistych względów
osobistego bezpieczeństwa nie było można), teoretycy znaleźli się w kropce. Do
początków lat pięćdziesiątych (a więc epoki, która nas, polonistów najbardziej interesuje) popularność miał pogląd, że ponieważ w socjalizmie nie ma, jak dawniej,
autentycznych konfliktów („dobrego ze złym”), pozostaje ukazywać konflikt „dobrego z lepszym” (np. między zwolennikami bardziej i mniej nowoczesnej technologii w fabryce). Pogląd zwany był t e o r i ą b e z k o n f l i k t o w n o ś c i . Zadania odzwierciedlenia rozumiano zresztą nie tylko tak szeroko, jako przedstawianie
społecznego postępu. Można było pisać i o konkretnych historycznych wydarzeniach (wojna domowa, kolektywizacja, wielkie budowy), istniało i pojmowanie
całkiem wąskie, widoczne w obiegowych dzisiaj określeniach typu: „powieść o
lotnikach”.
Wspomniana wyżej kategoria patosu, określająca temperaturę ideowego ukierunkowania i uczuciowy stosunek pisarza do wyobrażanych przejawów, normowała zarówno ogólne cechy estetyczne dzieła, jak i sam kształt świata przedstawionego. Najważniejsza z określających ton dzieła, zasada optymizmu, wskazywała
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na obowiązkowy brak równowagi we wprowadzaniu do utworu pozytywnych
i negatywnych faktów życia. Zło może być ukazane wyłącznie jednocześnie z niwelującym jego skutki dobrem. Wydarzenia w potocznym tego słowa znaczeniu
tragiczne, a nie przekonujące jednocześnie, w ostatecznym rozrachunku, że życie
ma sens (np. samobójstwo w przeciwieństwie do śmierci w walce) znajdują się
poza obszarem zainteresowań literatury. Następnie: ogólna wymowa dzieła ma
służyć ideom wolności, pokoju i braterstwa wszystkich narodów (wyklucza się
więc — teoretycznie przynajmniej, bo w praktyce różnie bywało — propagandę
militaryzmu czy nacjonalizmu) i innym ideałom humanistycznym w ich komunistycznym pojmowaniu.
Literatura ma następnie wystrzegać się zbyt gwałtownego oddziaływania na
emocje czytelników, ma wychowywać w duchu estetyki piękna (bez turpizmu), zachęcać do dobrych uczynków, wyobrażać moralną prawość, a w końcu propagować
określony model pozytywnego bohatera: świadomego, dążącego do samodoskonalenia się, posiadającego cechy heroiczne, będącego zdolnym do bezinteresownych
uczynków, poświęcenia się w imię słusznej sprawy. Ma on też mieć określone konkretne cechy, pozytywne w tej konkretnej, historycznej sytuacji, w której uczestniczy (np. na wielkiej budowie powinien być przodownikiem pracy).

2. Kwestia realizmu
Druga — prócz zasadniczej (określającej główne uwarunkowania, cele, estetyczno-ideologiczne cechy literatury) — specyficznie literaturoznawcza i krytycznoliteracka część doktryny omawia niejako metody analizy rzeczywistości i sposoby
przedstawiania w dziele rezultatów tejże analizy; innymi słowy — omawia metodologię postępowania mającego doprowadzić do powstania dzieła spełniającego
omówione w poprzednich akapitach wymagania (tj. dzieła będącego prawdziwym
analogonem świata rzeczywistego a raczej takiego jak go radzieccy marksiści oficjalnie widzieli). Najkrócej „metodę realistyczną” określił Engels w słynnej i jeszcze niedawno powszechnie znanej definicji zawartej w fragmencie listu do Margarett Harkness: „Realizm moim zdaniem zakłada oprócz prawdy szczegółów,
prawdę w odtwarzaniu typowych charakterów w typowych okolicznościach...”
(Markiewicz 1976, 224). Rzecz jasna jest tu mowa o każdym realizmie — ale tym
samym i o socjalistycznym. Z powyższego zdania, drogą najrozmaitszych myślowych operacji, wyciągnięto szereg istotnych wniosków.
Istota realizmu ma zatem polegać na odtworzeniu stosunków wzajemnych
człowieka i rzeczywistości takich, jakimi są te stosunki obiektywnie — w rozumieniu marksisty. Typowość wizerunku literackiego jest wynikiem skonstruowania go z „odbić” elementów, które określają najważniejsze cechy obiektu przedstawienia również w realnym, pozatekstowym życiu.
I tak np. człowiek — jest przede wszystkim istotą społeczną. Ściśle związaną
z historią świata, w którym żyje, z d e t e r m i n o w a n ą s o c j a l n i e , jest „całokształtem społecznych stosunków” ujawniających się w jego świadomości i wpływa-
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jących na jego postępowanie (stosunki społeczne właśnie poprzez filtr świadomości determinują człowieka, człowiek jest więc racjonalny, świadomie kieruje swoim postępowaniem — pogląd ów zdecydował o przyjęciu zasady d e t e r m i n i z m u p s y c h o l o g i c z n e g o , działającego wspólnie z socjalnym). Ponadto
stosunki społeczne decydują o ludzkim zachowaniu także poprzez tę okoliczność,
że tworzą środowisko, warunki działania jednostki.
Człowiek następnie — co logicznie wynika z jego społecznej, więc wiecznie
zmiennej istoty — jest (jak i otaczający go świat) zdolny do postępowej, bogacącej go przemiany. Ewolucja ta ma dialektyczny charakter, jest skutkiem ścierania
się przeciwieństw, które są subiektywnym ujęciem, wcieleniem w ludzki umysł —
głównych, historycznych konfliktów epoki. To przekonanie i równocześnie normatywną zasadę określano mianem h i s t o r y z m u .
Konkretny bohater utworu ma być konstruowany w oparciu o owe trzy wskazania, ma być zatem soczewką skupiającą najważniejsze w danym czasie problemy swojej społecznej grupy, ale równocześnie powinien być zindywidualizowany,
powinien reprezentować „ogólne wcielone w indywidualnym”. Inaczej nie mógłby
być pełnokrwistym i pełnoprawnym literackim obrazem.
Zastrzeżenie to pojawiło się w teorii dopiero ok. 1953 r., po przeprowadzeniu
krytycznoliterackiej kampanii przeciwko tzw. s c h e m a t y z m o w i , będącej reakcją na przysłowiową nieomal papierowość bohaterów szczególnie powieści produkcyjnej. Polskim odpryskiem tej kampanii był słynny „Nowy Zoil albo o schematyzmie” Ludwika Flaszena — referat wygłoszony na forum Sekcji Prozy Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, 1 grudnia 1951 i następnie
opublikowany w prasie. Pracę tę w naszej historii literatury przedstawia się zwykle jako samorzutny, zdrowy odruch buntu przeciw socrealistycznym ograniczeniom nie pamiętając, że dyskusje o schematyzmie nie w Polsce miały swój początek i objęły chyba wszystkie europejskie kraje socjalistyczne.
Kampania zresztą nie dała wyraźnych wyników. Nie mogło być inaczej, ponieważ postaci powieściowe, których cechy osobowości były jedynie znakami
zjawisk zachodzących w społeczeństwie, musiały mieć albo niespójne, albo zabójczo racjonalne charaktery. Ciągłe powtarzanie się typów literackich w kolejnych
utworach również nie sprzyjało zainteresowaniu czytelnika (powieści o jednej
epoce musiały mieć przecież tylko niewiele różniących się między sobą bohaterów, skoro wszyscy ją jedną reprezentowali). Przy czym teoretycy i pisarze, nie
negując samej „znakowości”, usiłowali poprawić i uprawdopodobnić bohaterów
— głównie powiększaniem katalogu cech, którymi winni się oni charakteryzować.
Np. bumelant „X” powinien być już nie tylko szpiegiem obcego wywiadu (co odzwierciedlało walkę imperializmu z rozwijającą się socjalistyczną gospodarką)
i monarchistą (w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa szkodzą klasowe przeżytki w świadomości), ale i mieć nie uporządkowane życie rodzinne, zdradzać żonę,
nie kochać dzieci, a na koniec na przykład kochać kwiaty — żeby nie być sztucznie jednopłaszczyznowym.
W sumie, choć realizm socjalistyczny stworzył parę dzieł wysokiej literackiej
wartości nawet już przed XX Zjazdem KPZR (np. „Cichy Don” Michaiła Szoło-
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chowa), to znaczy w okresie ścisłego przestrzegania jego normatywnych zaleceń,
były to raczej wyjątki od reguły, a teoretycznie problemu i tak nie rozwiązano.
Potraktowanie człowieka jako pryzmatu typowych stosunków społecznych
przesądziło sprawę ich odzwierciedlenia, poprzedzonego społeczną analizą rzeczywistości. I uczyniło prawidłowość tej analizy głównym warunkiem artystycznego powodzenia. Tylko ona dać mogła odpowiedź na pytanie, które z rejestrowanych wokoło zjawisk są najważniejsze, typowe.
Analizę pisarz socjalistycznego realizmu przeprowadzał, kierując się: 1) ogólnymi przekonaniami o naturze rzeczywistości społecznej, wiecznie zmiennej i rozwijającej się poprzez konflikty (oczywiście te najważniejsze na danym etapie jej
rozwoju); 2) ogólnymi wskazaniami materializmu historycznego, traktującego
rozwój społeczny jako uwarunkowany poziomem sił wytwórczych, ekonomiką,
a zatem klasową walką. Ostatecznie decydowały jednak, w zgodzie z zasadą partyjności, dokumenty i uchwały KPZR.
Jako najważniejsze, najbardziej w rzeczywistości teraźniejszej istotne należało traktować przy tym nie fakty najczęstsze, a nawet nie te, które stanowią o stanie
dzisiejszym społeczeństwa, lecz zjawiska decydujące o przyszłości, dopiero zaczynające się przejawiać zarodki nowego. Elementy podobne należało wysunąć na
pierwszy plan i uczynić głównymi zwornikami świata powieściowego. Wszak
w rozwijającej się wedle praw postępu rzeczywistości, teraźniejszość w gruncie
rzeczy nie istnieje, bo to wyłącznie początek przyszłości. Najlepiej ten sposób myślenia zilustrować może jakiś hipotetyczny i aktualny przykład:
Jak wiadomo, miasto Kraków charakteryzuje się dzisiaj fatalnym stanem środowiska naturalnego. Udało się jednak zmniejszyć nieco zanieczyszczenie powietrza w zabytkowym centrum. Socrealiści nie interesowali się ekologią. Gdyby jednak zwrócili na nią uwagę i mieli pisać o dzisiejszym Krakowie, w ich powieściach — dziejących się aktualnie — cały Kraków charakteryzowałby się szczególnie czystym powietrzem, gdyż to na fakt polepszenia się składu atmosfery na
Rynku Głównym (a nie — fatalnego zanieczyszczenia wszędzie indziej) zwrócono
by uwagę, to on zostałby uznany za będący zapowiedzią przyszłości, typowy.
Na koniec tej części artykułu wspomnieć należy o pojmowaniu realizmu
(więc i realizmu socjalistycznego) jako stylu, tzn. jako zespołu konkretnych kompozycyjnych i językowych cech dzieł literackich rozpatrywanych formalnie. Pojęcie „realizm jako styl” weszło w teorię socrealizmu na dobre dopiero w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Operując tym pojęciem można było teoretycznie uzasadnić przyzwolenie na tworzenie różnorodnych formalnie dzieł —
w tym realizacji poetyk groteski, hiperboli i innych tzw. form konwencjonalnych,
jako mogących wyrażać realistyczne treści, choć nie są „formami samego życia”.
Zmiany w teorii realizmu były konieczne, ponieważ po 1956 r. w literaturze
radzieckiej zaczęły rozwijać się różnorodniejsze (stylistycznie) tendencje; dokonano również rewindykacji wielu dzieł lat dwudziestych, uznając je za godne istnienia w literaturze — więc automatycznie inkorporując do kierunku.
Ale tak w ogóle, to klasyczny, sprzed XX Zjazdu KPZR realizm socjalistyczny
pozostał estetyką treści, nie formy. Tą drugą nie interesowano się zbytnio. Najdo-

Socrealizm jako sposób myślenia o literaturze

57

godniejsze dla składających się na gros utworów kierunku powieści socrealistycznych okazały się chwyty powieści tendencyjnej: komentujący narrator pozwalał autorowi na ideowe samookreślenie, fabularność sprzyjała budowaniu wizji zmiennego świata i rozwijającego się bohatera, a dwubiegunowość czarno-białej intrygi okazała się dogodną szatą nie tylko dla moralnych, ale i klasowych konfliktów.

3. Niektóre próby reform
Po XX Zjeździe KPZR, może w związku z rewindykacjami twórczości części radzieckich pisarzy lat dwudziestych i trzydziestych, częstokroć korzystających
z osiągnięć estetyki awangardowej, a może — by zaspokoić aspiracje środowisk twórczych lub z innych powodów — pojawiła się konieczność takiego zreformowania
doktryny socjalistycznego realizmu, aby mógł on objąć swoim zasięgiem dzieła o
większej formalnej różnorodności. Dotychczas sądzono, iż pomiędzy użytymi przez
artystów środkami wyrazu a zawartością ideową dzieł istnieje korelacja nadzwyczaj ścisła. Praktycznie nawet na językowym poziomie dzieła (przykładem niechęć krytyki wobec archaizacji języka w prozie historycznej). R e a l i z m i a n t y r e a l i z m walczyły z sobą tak zawzięcie, jakby nawet najmniejsze uszkodzenie tynku na murach twierdzy otwierać miało dostęp wrogom.
Właściwą doktrynalną podstawą późniejszej liberalizacji było dokonane jeszcze ok. 1950 r. przez Stalina w tzw. „pismach językoznawczych” usunięcie języka
poza sferę „nadbudowy” — tj. poza część ludzkiej kultury zdaniem marksistów
bezpośrednio zdeterminowaną „stosunkami produkcji”. Namówiony najprawdopodobniej przez grupę młodych językoznawców Wódz skrytykował — bezwzględnie dotychczas obowiązujące — lingwistyczne teorie Nikołaja Marra, dla
którego język ludzki był klasowo uwarunkowany tak ściśle, że języki robotników
różnych nacji zbliżone były do siebie bardziej, niż sposoby mówienia burżuazji
i „klas uciemiężonych” w ramach jednego narodu.
Kilka niewielkich artykułów z podpisem Stalina uczyniło możliwymi późniejsze medytacje, na ile forma literackiego dzieła (więc twór językowy) jest klasowo
zdeterminowana, a więc na ile są możliwe — w ramach jednolitej ideowo literatury — formalne różnorodności. Pierwszym, dość jeszcze nieśmiałym krokiem w
stronę — kontynuujmy metaforę — udzielenia zezwolenia na pomalowanie tynku
w różnorodne wzory, była kampania przeciw schematyzmowi, bo przecież przyznano w jej trakcie, że literacki utwór, nawet całkowicie zadowalający jeśli idzie
o temat i ideowe nastawienie, może być zły ze względu na swe kompozycyjne
i stylistyczne cechy. Drugim krokiem — bardziej znamiennym w skutki i zdecydowanym — było uznanie kulturowej wojny postępu i reakcji za mniej wszechogarniającą. Na specjalnej dyskusji o realizmie w kwietniu 1957 r. skrytykowano
pojęcie antyrealizmu.
Od tej pory uznanie zdobyła koncepcja L. Timofiejewa, który (wykorzystując
zapewne uznaną na przełomie wieków, wywodzącą się z myśli Nietzschego koncepcję o apollińskim i dionizyjskim nurtach w dziejach sztuki) już w 1955 r. za-
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proponował pojęcia ‘realizm’ i ‘antyrealizm’ zastąpić kategoriami w i e c z n y c h
m e t o d realizmu i romantyzmu koegzystującymi pokojowo w sztuce i mogącymi
na siebie wpływać.
Około roku 1960, na miejsce pojęcia ‘wiecznych metod’ wprowadził Timofiejew kategorię dwóch t y p ó w t w ó r c z o ś c i , które stoją u podstaw różnorodnych nurtów artystycznych. Są to: — starający się odtwarzać rzeczywistość obiektywnie t y p r e a l i s t y c z n y i t y p r o m a n t y c z n y , którego zasadą jest
bardziej subiektywne przetwarzanie obiektywnej rzeczywistości w dziele sztuki.
Realistyczny i romantyczny typy twórczości wcielają się konkretno-historycznie
w dwie t w ó r c z e m e t o d y — realistyczną i romantyczną, które współistnieją
z sobą w ramach literackich epok. Wkrótce pojawiły się pojęcia s t y l u r o m a n t y c z n e g o i s t y l u r e a l i s t y c z n e g o , którymi określano środki wyrazu
charakterystyczne dla (tworzonych wedle wskazań danej metody) dzieł.
Koncepcja Timofiejewa zastosowana w historii radzieckiej literatury stworzyła szeroką możliwość przepatrzenia dawnego przekonania, jakoby pisarze radzieccy niczym się zasadniczo od
siebie nie różnili w swojej stylistycznej manierze, a także pozwoliła wydzielić dwa odmienne:
„realistyczny” i „romantyczny” stylistyczne nurty, w ramach których tworzyła się radziecka literatura oraz dała możliwość włączenia w tę literaturę w charakterze romantyków całego rzędu
artystów, w których „realizm” przedtem wątpiono, a w każdym razie miano za nie w pełni wartościowy (Эльяшевич 1976, 13; — tłum. W. K.).

R o m a n t y z m okazał się trzecim — prócz realizmu i antyrealizmu kwalifikatorem dzieła. Trzecim — i możliwym dla zaakceptowania dla ludzi i instancji, decydujących o kształcie radzieckiej literatury,
Teoria realizmu socjalistycznego — wizja rozwoju literatury w socjalizmie
otrzymała więc na początku lat 60. szereg nowych pojęć. Szczegółowe ustalenie ich
zakresów trwało następnych lat piętnaście (a więc przynajmniej do momentu, gdy wyrażone w rezolucji CK KPZR „O krytyce literacko-artystycznej” z 1974 r. niezadowolenie mecenasa pchnęło teoretyków literatury do wzmożonego wysiłku).
Spory dotyczyły przede wszystkim istoty „metody” i „stylu” oraz możliwych
zależności między nimi i nie były bynajmniej akademickie — bo dotyczyły zakresu dopuszczalnej twórczej wolności.
Igor N. Lisakowski, autor jednej z nielicznych książek z tego zakresu u nas
tłumaczonych twierdzi:
Metoda twórcza to całokształt ideowo-artystycznych zasad znajdujących oparcie na gruncie poznawczo-wartościującym sztuki; odpowiednio styl należy rozumieć jako konkretny artystyczny
sposób wyrażenia określonych ideowo-estetycznych zasad mający za podstawę konstrukcyjnoznakową stronę twórczości artystycznej (Lisakowski 1982, 199).

Wobec tego można uznać, że związki stylu i metody są dla niego dosyć elastyczne. Da pomyślenia jest więc sytuacja, w której stosujący „metodę realistyczną”
(czyli nastawienie podmiotu twórczego dzieła na ukazanie prawdziwych i istotnych relacji człowieka i społeczeństwa) lub też konkretniej — „metodę realizmu
socjalistycznego” (tj. nastawienie na ujawnienie i ukazanie relacji człowieka i spo-
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łeczeństwa istotnych z punktu widzenia marksizmu-leninizmu) twórca wypowiada
się w różnorodnych stylach, nawet takich, które genetycznie nie są związane
z „realistycznym typem twórczości”. Przypuśćmy: mogą istnieć dzieła pisane wedle metody realizmu socjalistycznego, a w „stylu romantycznym” (Konstanty Paustowski) lub „ekspresjonistycznym” („Misterium buffo” Władimira Majakowskiego) i należy je traktować jako równocenne z pisanymi w „stylu realistycznym”
sensu stricto. Jedynie w wypadkach skrajnych forma dzieła wpływać może niekorzystnie na jego zawartość ideową.
Jeśli jednak przyjmie się punkt widzenia konserwatywniejszego Pietrowa, dla
którego — jak pamiętamy — metoda realistyczna oznacza „odzwierciedlenie istoty życia w formach samego życia” (odpowiednio: metoda realizmu socjalistycznego widzi tę istotę po marksistowsku), to forma realistyczna, tj. „styl realistyczny”
okaże się najodpowiedniejszym dla twórcy socjalistycznego realizmu i wszelkie
dzieła groteskowe, fantastyczne, romantyczne (tj. eksponujące ekspresję podmiotu) itd. okażą się czymś gorszym, niepotrzebnym (bo przecież toż samo o „istocie
życia” a jaśniej można powiedzieć realistycznie) aczkolwiek klasowo niewrogim,
więc do literatury radzieckiej, na prawach młodszego brata mogącym przynależeć.
W przypadku przyjęcia podobnych założeń, najczęściej dzielono dzieje literatury radzieckiej na dwa etapy: „romantyczny” (do 1935 r.), kiedy posługiwano się
metodami i stylami romantycznymi (ewentualnie metodą już realistyczną ale stylem jeszcze romantycznym) i „współczesny” (po 1935 r.), gdy metoda i styl realizmu socjalistycznego „zwyciężyły”, a posługiwanie się stylami innymi (a tym
bardziej metodą romantyczną) — jest niepotrzebnym epigoństwem.
Jeszcze w latach sześćdziesiątych ten konserwatywniejszy punkt widzenia na
terenie rosyjskiej literatury zdecydowanie przeważał. Do tego, jeśli już nawet dopuszczano uprawianie m e t o d y s o c j a l i s t y c z n e g o r e a l i z m u (a to było
jedynie godnym współczesnego radzieckiego pisarza) różnymi stylami, to nie zgadzano się co do tego, czy dwoma (realistyczny i romantyczny) - czy trzema (powyższe, plus różnie nazywany styl operujący tzw. f o r m a m i k o n w e n c j o n a l n y m i w rodzaju fantastyki, groteski itd.). Panował również kompletny bałagan terminologiczny: pojęć ‘metody’ i ‘stylu’ używano zamiennie i to zarówno jako historycznoliterackich, jak i teoretycznoliterackich określeń (Markiewicz 1982; Smaga 1969).
Poglądy liberalniejsze powszechniej głosić zaczęto dopiero na przełomie lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i — poniekąd — za późno. Tzw. pieriestrojka i późniejszy upadek imperium oznaczały praktyczny koniec socrealizmu,
w każdym razie jako nurtu dominującego i rozwijającego się.
***
Realizm socjalistyczny rozwijał się więc w Rosji i na terenie imperium radzieckiego w dwu etapach: 1) w latach 1935-1956 panowała forma ortodoksyjna;
2) między 1957 a 1991 rokiem rozwijała się forma nieco unowocześniona. W literaturze polskiej w latach 1949-1955 mieliśmy do czynienia z modelem ortodok-
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syjnym. Od 1956 r. kierunek — słusznie uznany za rodzaj narzuconego importu
kulturalnego — nie rozwijał się, czego najlepszym dowodem brak w Polsce poważniejszej recepcji reform Timofiejewa. Przetrwały jednak pozostałości: utrwalony przez programy szkolne sposób pojmowania stosunku między obiektywnie
istniejącym światem — a literaturą, częściowo także proponowane przez socrealizm myślenie o zadaniach literatury, elementy socrealistycznej normy dotyczące
np. warunków prawdopodobieństwa osobowości bohatera, wypracowane przez socrealizm narzędzia perswazji i propagandy, okruchy lansowanej w latach pięćdziesiątych świadomości gatunkowej, nadmierne przywiązywanie wagi do politycznego znaczenia literatury i sztuki, omnipotencja władzy państwowego mecenatu.

Utopia i ciało
(o trzech fantastycznonaukowych powieściach
z lat pięćdziesiątych XX stulecia)
osiadanie ciała o określonych cechach biologicznych i fizycznych jest podstawowym faktem egzystencjalnym i fundamentem bytowym międzyludzkiej wspólnoty. Każdy człowiek zasadniczo identycznie zaspokaja swoje
funkcje biologiczne, bo tak samo rozmnaża się, zaspokaja głód, odczuwa ból itd.
Kultury mogą być rozmaite, poszczególne grupy inaczej korzystać mogą z cielesnej potencji — ale tylko „nieco inaczej”. Na przykład poród może odbywać się
na leżąco lub na stojąco, ale tylko jedną drogą...
Podobieństwo somatyczne stanowi też pewien filar tożsamości człowieka na
przestrzeni wieków. Cieleśnie nie różnimy się wiele od pierwszych przedstawicieli
gatunku homo sapiens — no, może jesteśmy statystycznie wyżsi czy zdrowsi.
Mamy też zapewne nieco inny wygląd niż niegdyś, na przykład częściej się golimy czy strzyżemy.
A właśnie: cechy wyglądu mogą być tymi elementami cielesnymi, które
wprowadzają między nami pewne, głównie zewnętrzne różnice: ludzie bywają
ładniejsi lub brzydsi, chudsi lub tężsi, o różnym kolorze włosów lub oczu. Niestety, polityczny i społeczny potencjał tych różnic okazuje się dość spory: ładniejsi
bywają lepiej traktowani czy łaskawiej sądzeni, bywa że grubszymi się pogardza.
Generalnie, często zdarza się dyskryminacja ze względu na biologiczne cechy zewnętrzne — np. nieomal regułą jest dyskryminacja rasowa. Poważniejsze różnice
cielesne, anatomiczne, biologiczne występują miedzy płciami. I też bywają podłożem dyskryminacji i/lub polityczną pożywką.
Fantastyka naukowa (w tym polska i rosyjska) nie stroni od kreacji wizji, zakładających pewne fizyczne zmiany w organizmach ludzkich, lub nieco nietypowe
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społeczne wykorzystywanie istniejących właściwości. Przy czym nowe cechy biologiczne ludzkości (czy też przyszłe spotęgowanie/redukcja tych znanych) zawsze
mają swoje społecznie ważne funkcje. Są też do pomyślenia społeczeństwa oparte
na swoistym wykorzystywaniu właściwości biologicznych człowieka, czy też próbujące zmieniać ludzką biologię.

1. Przegląd możliwości
Budowano nader rozmaite wizje przyszłości, przywołujące korzyści, zmiany lub
niebezpieczeństwa, które dla ludzkości może stworzyć biologia: W „Żuku w mrowisku” (1979 — „Жук в муравейнике”) Arkadija i Borisa Strugackich pojawił
się np. motyw epidemii choroby znacznie przyśpieszającej dorastanie, starzenie się
i śmierć ludzi (a konkretnie identycznych z ludźmi mieszkańców odległego globu), która to pandemia doprowadziła do tego, że przed ową cywilizacją „nie ma
przyszłości”, bo krótko żyjący ludzie nie mogą przekazać potomkom kultury
i wiedzy. Katastrofa wywołana zarazą pojawia się zresztą w SF bardzo często.
Rzadziej się mówi o przynoszącym podobne skutki intencjonalnym ograniczaniu
długości ludzkiego życia — członkowie kasty „krótkożyjących” z „Godziny Byka” (1969 — „Час Быка”) Iwana Jefremowa żyli niewiele dłużej niż 20 lat. Potem
ich zgładzano.
Fantastyka naukowa z upodobaniem wprowadza motywy poddawania organizmu człowieka radykalnym eksperymentom. Wprowadzanie ich w skali indywidualnej — to jeden z najstarszych tematów gatunku.
Pisano o przydawaniu organizmowi cechy czysto fantastycznej (aczkolwiek
racjonalnie uzasadnianej) — wystarczy wspomnieć o „Niewidzialnym człowieku”
(„The Invisible Man” — 1897) Herberta G. Wellsa. Mogło też chodzić o wymyślenie człowieka, którego organizm łączy elementy różnych gatunków Na terenie
interesujących nas tu literatur prekursorem był przypuszczalnie Aleksandr Bielajew, który w powieści „Człowiek-amfibia” (1927 — „Человек-амфибия”) wymyślił człowieka, mogącego oddychać skrzelami i żyć pod wodą (natomiast w bohaterze późniejszego dzieła Bielajewa — „Ariel” (1941 — „Ариэль”) — posiadającym umiejętność swobodnego lotu — widziałbym raczej krewniaka Wellsowskiego „niewidzialnego człowieka”). Generalnie, po latach, tego typu pomysły zaowocowały różnorodnymi człowiekopodobnymi tworami bioinżynierii.
Nieco innym wynalazkiem były cyborgi — nieczęsto spotykane w fantastyce
radzieckiej. Ich galerię być może otwiera dopiero przypadek Kamila z „Dalekiej
Tęczy” (1963 — „Далёкая Радуга”) A i B. Strugackich, który skutkiem „złączenia się z maszyną” zyskał geniusz, nieśmiertelność i... skrajne wyobcowanie. Fantastyka polska czasów PRL również może się nimi pochwalić — choćby (w wersji
komediowej) Lemowym „przekładańcem” (opowiadanie „Czy pan istnieje, Mr Jones?” (1957)).
Ponieważ jednak zajmuję się w tym artykule utopiami — bardziej mnie interesują wymyślane przyszłe eksperymenty nad ciałem, prowadzone w skali spo-
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łecznej. Mogły były one przynieść skutki doniosłe i pozytywne, jak owa szczepionka
uodparniająca na wszystkie choroby, wymyślona przez Strugackich w świecie „Południa, XXII wieku” (1962 — „Полдень, XXII век”) — częściej jednak stawały się
elementem antyutopii.
Przychodzą mi na myśl choćby książki Macieja Parowskiego i Janusza
A. Zajdla. Pierwszy w powieści „Twarzą ku ziemi” (1982) pokazał społeczeństwo,
które jest bez ustanku seksualnie podniecane za pomocą substancji wprowadzanych do wody pitnej. Rządzeni mają czym się zajmować, więc rządzący mogą bez
przeszkód nimi władać. Władcy tego społeczeństwa zachowują jasność umysłu po
prostu dlatego, że używają filtrów do wody. W świecie „Cylindra van Troffa”
(1980) Zajdla dokonano poważniejszej ingerencji w ludzkie organizmy: chcąc poprawić średnie IQ ludzkości przeprowadzono selekcję ze względu na stopień inteligencji, zdrowia itd.; najzdolniejszych osiedlono na Księżycu, mniej zdolni zostali
na Ziemi — pozostawiono ich co prawda w spokoju, ale biologicznie, genetycznie
czy farmakologicznie uniemożliwiono im płodzenie dziewczynek i tym sposobem
skazano na wymarcie.
Wyżej wspomniane powieści Parowskiego i Zajdla miały raczej charakter politycznej aluzji. Radykalnie fantastyczne obrazy o mniej aluzyjnym charakterze
tworzy się, pokazując bardzo daleką, przyszłą biologiczną ewolucję naszego gatunku.
Można to zrobić w sposób wysoce staranny, wprowadzając szereg współgrających z sobą czy warunkujących się cech i wtedy utwór staje się swego rodzaju
ćwiczeniem umysłowym tudzież sprawdzianem popularnonaukowej wiedzy swego autora. Mocno utkwiła w mojej pamięci powieść Czesława Białczyńskiego
„Miliardy białych płatków” (1983) malująca taką sytuację: po jakiejś wielkiej katastrofie nastąpiły w biologii człowieka takie zmiany, że stał się roślinożercą, zapadającym w sen zimowy. Od czasu do czasu rodzą się jeszcze mięsożerni i aktywni cały rok aspaniacy, ale nader rzadko, ponieważ od wieków zabijano ich
wraz z ich matkami, bo w zimie, gdy kończyło się jedzenie, dokonywali rzezi
swoich stad. Zmieniły się ludzkie nawyki seksualne i rodzinne, a ta, pozbawiona
na ogół cech agresywnych, roślinożerna ludzkość prowadzi wojny w ten sposób,
że dany oddział zajmuje terytorium wroga, kiedy ten zaśnie choć trochę wcześniej.
Ale można taką lub jeszcze głębszą ewolucję jedynie zasugerować. Dobrze
rzecz ilustruje opis mokrzaka z „Brzydkich łabędzi” (1972 — „Гадкие лебеди”)
pióra Strugackich:
[Zurtzmansor] uśmiechnął się i nagle coś dziwnego stało się z jego twarzą. Prawe oko było puste i zjechało do podbródka, usta zrobiły się trójkątne, lewy policzek razem z uchem odpadł od czaszki i zawisł. Trwało to zaledwie mgnienie oka (Strugaccy 1996, 187).

O cechach kogoś nieludzkiego, czy już nawet ponadludzkiego, w kogo przekształcił się człowiek — naprawdę trudno coś pewnego powiedzieć. Można tylko pokazać, że taka przemiana nastąpiła. Z podobna sytuacją zwieńczenia „wertykalnego
postępu” nowym gatunkiem ludzkim mamy do czynienia w powieści Strugackich,
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„Fale gaszą wiatr” (1985 — „Волны гасят ветер”), tam o tzw. ludienach znowu
nic pewnego powiedzieć się nie da (poza tym, że ich powstanie jest efektem świadomego działania, zainicjowania przemian, którym poddano wybranych ludzi, a
które polegały na uruchomieniu pewnych, tkwiących w nich potencji obcych organizmom przeciętnego homo sapiens), gdyż nie zamierzają oni nic zdradzić na
swój temat. Może strzegą jakiejś ciemnej tajemnicy? A może dlatego, że ludzi
skrajnie lekceważą? Wydaje się jednak pewne, że skokowy wzrost ich możliwości
umysłowych i fizycznych nie pociągnął za sobą postępu w dziedzinie moralnej.
Strugaccy zresztą problem szans na pojawienie się nowego gatunku człowieka
niejednokrotnie rozpatrywali. W świecie „Południa...”, a szczególnie w cyklu powieści o Maksymie Rościsławskim/Kammererze już „zwykły” homo sapiens rozwinął w sobie niezwykłe możliwości.
Oto jak Maksym się bawi:
zaczął wspominać, jak to oni z Peterem i gajowym Adolfem łowili zwierzynę. Polowali gołymi
rękami, chytrość przeciw chytrości, rozum przeciw instynktowi, siła przeciwko sile. Trzy doby bez
przerwy gnać jelenia przez wiatrołomy, dopędzić, chwycić za rogi i powalić na ziemię... (Strugacki
A. / Strugacki B. 1971, 14).

A oto jak walczy:
Coś się w jego mózgu przełączyło. Ludzie zniknęli. Było tylko dwoje ludzi: on i Rada, pozostali zaś zniknęli. [...] Zniknęło miasto, zniknęła żarówka pod sklepieniem łuku. Był kraj nieprzebytych
gór, kraina Oz na Pandorze, jaskinia, podstępna pułapka zastawiona przez nagie, plamiste małpy [...]
i trzeba było walczyć o życie. Zaczął więc walczyć, tak samo jak walczył wtedy na Pandorze. Czas
posłusznie zwolnił, sekundy wydłużyły się w nieskończoność i w trakcie każdej można było wykonać bardzo wiele różnych ruchów, zadać wiele ciosów i widzieć jednocześnie wszystkich. […] Maksym chwytał kolejną bestię za dolną szczękę, szarpnięciem wykręcał podatną głowę ku górze, ciął
grzbietem dłoni w bladą, pulsującą szyję i natychmiast obracał się ku następnej, chwytał, wykręcał,
ciął. […] Obok nie było już nikogo, a do wyjścia z jaskini spieszył przywódca stada z maczugą [...].
Maksym prześlizgnął się między sekundami, dopadł go, zarąbał w biegu i natychmiast się zatrzymał.
Czas znów zaczął płynąć normalnie, pieczara zmieniła się w łuk, księżyc w żarówkę, a kraina Oz na
Pandorze przekształciła się znów w niepojęte miasto na niepojętej planecie [...]. Maksym stał odpoczywając z opuszczonymi, mrowiącymi rękami. [...] Na brudnej cementowej podłodze leżały niczym
worki ciała. Machinalnie je policzył: sześciu łącznie z hersztem i pomyślał, że dwóch zdołało uciec
(Strugacki A. / Strugacki B. 1971, 75-76).

Do tego należy dodać niezwykłą odporność na rany, widzenie w ciemności itd.
Prawem dygresji wspomnę jeszcze o niezwykłym myślowym eksperymencie
Strugackich, stworzeniu „człowieka odczłowieczonego”, czyli wychowanego i „zmodyfikowanego” przez rozumną rasę niehumanoidalną. Mam na myśli Malca
z „Końca akcji „Arka”„ (1971 — „Малыш”).
Na koniec tego bardzo niepełnego i ograniczonego geograficznie przeglądu
(Graaf 1971, 114-174) warto wspomnieć o niektórych pomysłach Stanisława Lema, który, zastanawiając się nad możliwościami zbudowania szczęśliwych społeczeństw, mniej więcej od przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zaczął
dochodzić do wniosku, że jest to niemożliwe. Na ogół rozpatrywał problem z po-
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mocą groteskowych lub realistycznych prozatorskich ilustracji. Sprawiedliwe
i szczęśliwe społeczeństwa — jak sądził — można by było zaprojektować tylko
pod warunkiem zmiany ludzkiej natury, m.in. biologicznej.
Z początku jednak poruszył kwestię w konwencji serio, pisząc szczególną antyutopię — „Powrót z gwiazd” (1961). Przyszłe społeczeństwo w tej powieści
ukazane — ma być bajecznie bogate i bezpieczne, ponieważ jego obywatele, poddani tzw. betryzacji, tracą agresywne instynkty i nie potrafią zabijać. Ludzkość
płaci jednak za to utratą pasji poznawczej i ogólnym zniewieścieniem — a ponadto, jeśli jednak koniecznie trzeba kogoś zabić, to są sposoby.
Dopiero później poręczniejsze stały się formy groteskowe. W opowiadaniu
„Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos
uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło” (1965) rozpatrzył np. sytuację, kiedy
to wynaleziona zostaje substancja zapewniająca pełny altruizm, rozumiany jako
możliwość fizycznego odczuwania wrażeń bliźnich przez innych bliźnich, znajdujących się w ich pobliżu. Zamiast jednak ogólnego realizowania przykazania „nie
czyń drugiemu co tobie niemiło” — dochodzi do dzikich awantur.
Rzecz jasna, Lem problem szczęścia ludzkości częściej analizował na przykładach socjologicznych czy psychologicznych, biologia ciała ludzkiego nie była
w tych jego rozmyślaniach szczególnie istotna; bywało także, że interesował go
nie tyle problem społecznego szczęścia, co istniejące u człowieka współzależności
między sferą kultury i ciała. Zajmowały go wówczas kwestie w rodzaju: jak wyglądałoby życie ludzkie i co zastąpiłoby pornografię, gdyby odebrać ludzkości
uczucie rozkoszy płciowej.
Ostateczne wnioski pisarza na temat społecznego szczęścia znów jednak wiązały się ze sferą bardziej serio traktowanej cielesności.
W jednej z ostatnich powieści Lema, „Wizji lokalnej” (1982) podróżujący po
planecie Encja Ijon Tichy natrafia na społeczeństwo człowieko- i ptasiopodobnych
istot rozumnych, mieszkających na terenie nasyconym tzw. bystrami — inteligentnymi cząsteczkami, które nie pozwalają nikomu wyrządzać fizycznej krzywdy sobie
lub innym. Myśl pisarza w ten sposób jakby zatoczyła koło, powrócił do idei z „Powrotu z gwiazd”, zilustrowanej jednak dość ponurym przykładem: smutne jest już
to, że jedynym, co można zrobić w kwestii poprawy stosunków międzyludzkich —
to nie pozwolić się ludziom zabijać, jeszcze smutniejsze, że jako środek pozostaje
przymus czysto fizyczny, bo ludzie prawa do zabijania i męczenia bliźnich nigdy się
nie wyrzekną. A już najsmutniejsze, że bystry powstały jako broń i służą dobru unicestwiwszy wcześniej całą populację wrogów Encji, z czego wynika ten wniosek, że
aby zmusić ludzi do zaprzestania rzezi, należy przedtem zabić wielu z nich.

***
Omówione wyżej utwory Lema, Parowskiego, Zajdla (Strugackich — w mniejszym stopniu) generalnie traktowały problem cielesnych możliwości człowieka
trochę pretekstowo, jako element logicznej układanki, służącej rozstrzyganiu róż-
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norakich kwestii. Ale był w rozwoju polskiej, rosyjskiej, a podejrzewam, że i socjalistycznej powojennej fantastyki XX wieku ten moment, kiedy na serio i w miarę indywidualnie zajmowano się futurologią — przewidywaniem społecznej, psychologicznej i biologicznej przyszłości człowieka. Mam na myśli okres między
„odwilżą” po śmierci Stalina (marzec 1953), a XXII Zjazdem KPZR w 1961 roku.
Przed „odwilżą” w radzieckiej fantastyce naukowej panowała tzw. teoria granicy
ograniczająca zadania SF do opisywania w miarę bliskich i przewidywalnych wynalazków technicznych, XXII Zjazd ogłosił definicję przyszłego komunizmu,
kończąc dyskusje na ten temat i tworząc obraz kanoniczny. Powstała i ustabilizowała się w tym momencie w radzieckiej fantastyce (radzieckiej a nie polskiej, ta
bowiem komunizmem przestała się interesować) pewna konwencja przedstawiania
dalekiej przyszłości.
Między tymi dwoma datami miał miejsce okres pewnej — wydaje się że w
miarę autentycznej — myślowej aktywności, okres intensywnych pisarskich
przemyśleń nad daleką przyszłością ludzkości. Postanowiłem rozpatrzeć pod kątem zainteresowania ludzkim ciałem trzy utwory, powstałe wówczas i mieszczące
się w tym myślowym nurcie. Będą to: „Zagubiona przyszłość” Krzysztofa Borunia
i Andrzeja Trepki (1954), „Obłok Magellana” Stanisława Lema (1955), „Mgławica Andromedy” Iwana Jefremowa (1957 — „Туманность Андромеды”).

2. „Zagubiona przyszłość”
„Zagubiona przyszłość”, część pierwsza trylogii (dalsze: „Proxima” — 1955, „Kosmiczni bracia” — 1959) była w zasadzie „antyutopią w utopii”, podobnie jak antykapitalistyczne satyry na przykład Lazara Łagina. Oparta była na następującym
koncepcie: tuż po światowym zwycięstwie komunizmu grupa amerykańskich polityków i biznesmenów porywa wielki statek kosmiczny i — strzegąc kapitalistycznych zasad — wraz z przedstawicielami innych warstw amerykańskiego społeczeństwa rusza w drogę ku najbliższemu systemowi gwiezdnemu. Po 400 latach
wiedzę o początku podróży posiada już tylko ośrodek władzy — reszta około pięciotysięcznej grupy, poddana bezustannej indoktrynacji, wierzy, że ich świat jest
najlepszym ze światów, innej ludzkości nie ma, a oni realizują misję zleconą im
przez Najwyższego; zgoła Orwellowski zwyczaj modyfikowania kolejnych wydań
Biblii i zakaz interesowania się przeszłością znakomicie temu sprzyja.
Władzę na statku posiadają konkurujący między sobą właściciele trzech koncernów: stalowego, chemicznego i rolniczego, a bezpośrednio rządzi żelazną ręką
Prezydent, będący także głową Kościoła. Panują: przemoc i terror władzy, ścisły
nadzór policji, wyzysk, segregacja rasowa i ze względu ma płeć (religijny dogmat
głosi, ze Murzyni nie posiadają duszy nieśmiertelnej, a problem, czy kobiety powinny pracować, jest przedmiotem sporu), istnieje zwyczaj likwidowania jednostek zbędnych — np. umysłowo chorych.
Mieszkańcy Celestii są w zdecydowanie złym stanie fizycznym. Brakuje jodu
(zawierają go, jako najcenniejszy pierwiastek, gromadzone w sejfach doljody —
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obowiązująca waluta, więc nie chorują na tarczycę tylko lepiej zarabiający), biedniejszą ludność niszczą choroby — a bogatszych lenistwo; mało kto spośród nich
zajmuje się sportem. Za to bawią się pijąc, słuchając jazzu i różnorako oszałamiając. „Opium dla mas” z kolei stanowi religia oraz „obrazkowe książeczki”, czyli
komiksy.
Namiętności cielesne w życiu bohaterów nie odgrywają dużej roli. Przez bogaczy, elitę władzy zwaną sprawiedliwcami, miłość traktowana jest rozrywkowo
i instrumentalnie, przegrywa z żądzą pieniądza i władzy — to ludzie dziko egoistyczni, wyrachowani, sprytni i okrutni, a ich pięknie wymalowane kobiety są niezdolne do trwałej i głębokiej miłości. Miary zepsucia warstw wyższych dopełniają
skłonności sadystyczne, pijaństwo, przesądy. Natomiast warstwy uciskane, spustoszone fizycznie, nie są jednak spustoszone moralnie: od pokoleń buntują się i pragną sprawiedliwości.
Średnia długość życia nie sięga sześćdziesięciu lat i się zmniejsza. Rozpatrywany jest plan fizycznej likwidacji części ludności.
Gdy do Celestii dociera statek z komunistycznej Ziemi okazuje się, że tam
średnia życia sięga 150 lat, ludzie są zdrowi, silni i utrzymują młodość nieomal do
momentu naturalnej śmierci, a medycyna opanowała np. sztukę reanimacji osób,
którym kula przebiła serce. Kobiety są urodziwe bez sztucznych upiększeń i wymyślnych strojów (zresztą w komunizmie nieznanych) i uczuciowo stabilne. O jakiejkolwiek dyskryminacji i mowy być nie może, a postępowaniem rządzi konkretna wiedza, materializm dialektyczny i poczucie moralności. Kontakt ze statkiem łączy się zresztą z wybuchem na Celestii rewolucji, która — dzięki pomocy
komunistów z Ziemi — tym razem, w ciężkim boju, ale zwycięża.
Wynika z tego zestawienia, że między warunkami życia ludzi a ich stanem fizycznym i moralnym zachodzi prosty związek przyczynowo-skutkowy. Co więcej
— zmiana warunków może wywołać nie tylko poprawę zdrowia i rozwój tężyzny,
ale i zmianę psychiki. Córka prezydenta Celestii, Stella, która nie potrafi naprawdę
pokochać pozytywnego bohatera, po zamieszkaniu z nim na Ziemi zapewne go
pokocha... Celestiańskich zbrodniarzy można będzie wychować na lojalnych obywateli.
Podstawą takiego myślenia zdaje się być w powieści łysenkizm, tzw. „nowa
biologia” — cytuję Wikipedię — „odrzucająca prawa dziedziczności, przypisująca
nieograniczone możliwości przekształcania organizmów metodą zmian środowiskowych” oraz zakładająca, że „organizmy, jako kontrolowane przez warunki środowiskowe, mogą przy odpowiednim ich oddziaływaniu i ukształtowaniu zamienić się w dowolny inny gatunek” (Łysenkizm).
Łysenkizm jest w pierwszym wydaniu powieści (w dalszych edycjach stosowne fragmenty zniknęły) gorąco propagowany tymi słowy:
Mówiłeś że „sprawiedliwiec” zawsze pozostanie „sprawiedliwcem” [...] Myślisz, że oni są źli
dlatego, że się takimi urodzili, że jako klasa mieli dziedziczne obciążenia pychy, chciwości, okrucieństwa […] Już to, co powiedziałeś, jest dla mnie cofnięciem się o cały okres najbardziej decydujący w dziejach cywilizacji ludzkiej. Pogląd ten wyrażała [...] grupa uczonych zwana weismanistamimorganistami [...]. Twierdzili oni, że organizm ludzki jest sumą omal że niezależnych komórek,
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a zawiązki wszystkich cech istnieją w komórkach zarodkowych pod postacią genów, nieśmiertelnych
i przechodzących z pokolenia na pokolenia — dosłownie w tej samej postaci. Oznaczało to nijako
przymus przelewania na potomstwo dodatnich lub ujemnych cech „rodowych” czy „rodzinnych”, jak
kto woli, a jednocześnie negowało dziedziczność cech nabytych w ciągu życia osobniczego. Chociaż
zaprzeczały temu doświadczenia hodowli zwierząt i uprawy roślin, osiągnięcia człowieka, który od
tysięcy lat stwarzał drogę sztucznego doboru i wychowu w odpowiednich warunkach rasy o typie
odpowiadającym jego potrzebom użytkowym, weismaniści nie chcieli ustąpić. Fakty swoją drogą —
oni swoją. Popierali ich rasiści, czyli ci, którzy głosili, że jedne rasy ludzkie, rzekomo doskonalsze,
są stworzone do panowania nad innymi rasami, na przykład biali nad murzynami. A najnikczemniejszy z rasistów owych czasów — Hitler — użył tej teorii jako oparcia dla programu biologicznego
wyniszczenia. Warunki bytu, środowisko decydują o moralnym i intelektualnym obliczu człowieka.
Ludzie nie rodzą się ani dobrzy, ani źli, ale są takimi, jakimi wychowało ich otoczenie. Oczywiście
najłatwiej kształtować psychikę dziecka, ale nawet ludzie starsi wiekiem mogą podlegać poważnemu
oddziaływaniu środowiska. „Sprawiedliwców” można i należy wychowywać, na to nigdy nie jest za
późno (Boruń/Trepka 1954, 467).

Dzisiaj oczywiście teorie Łysenki odbieramy jako bzdurę, ale przed „odwilżą”
i XX Zjazdem KPZR uważany był w ZSRR i krajach od niego zależnych za teorię
obowiązującą i jego przeciwników represjonowano. Zastosowany do człowieka,
do jego sfery cielesnej i duchowej, gwarantował — jak sądzę — rządzącym pewien luksus psychiczny, przekonanie, że człowiek jest nieskończenie plastyczny,
że zmieniając mu warunki bytu (np. wydawaniem odpowiednich zarządzeń) można zrobić z nim wszystko i do wszystkiego go przekonać. Z drugiej zaś strony,
wyznając tę teorię unikano pytań, czy w komunizmie mogą się pojawić podli
i głupi ludzie — i co będzie, jeśli się pojawią.
Ale czy Boruń i Trepka rzeczywiście ułożyli swój przyszły świat zgodnie
z zasadami łysenkizmu? Chyba jednak nie byli aż tak konsekwentni.
Generalnie tworzy się w świecie powieści sprzężony z sobą układ trzech
pewników: 1) komunistyczny dobrobyt — sprzyja zdrowiu i moralności; 2) kapitalistyczny dobrobyt — sprzyja względnemu zdrowiu i brakowi moralności u ludzi
bogatych; 3) kapitalistyczny wyzysk — sprzyja upadkowi zdrowotnych sił ludzi
biednych, lecz i ich wysokiej moralności. W ich świetle warunki bezapelacyjnie
kształtują tylko ludzką cielesność. Wysoka moralność może przejawiać się niezależnie
od fizycznego stanu ciała, może kwitnąć i w kapitalistycznej nędzy, i w komunistycznym dobrobycie, a to warunki najzupełniej różne. Gdyby tak nie było, na Celestii
nie mogłaby wybuchnąć rewolucja. Tymczasem wybucha i zwycięża, a w powieści mamy niejeden przykład „zwycięstwa ducha nad ciałem”.
Oto stary i chory filozof kierujący rewolucyjnym ruchem przeżywa rozterkę:
Raz po raz opanowywała go rozpacz, że leży w tym ciemnym lochu samotny i bezużyteczny,
podczas gdy jego towarzysze zapewne przelewają krew za wielką sprawę, za przyszłość Celestii.
Horsedealer rwał się do czynu, wmawiał w siebie, że jest zdrów i pełen sił, ale ból i wyczerpanie za
każdym zrywem okazywały się silniejsze (Boruń/Trepka 1954, 428).

Ale już wkrótce:
Horsedealer, który objął kierownictwo rządu powstańczego, dwoił się i troił. Jakaś nowa energia i siła żywotna wstąpiły w jego wycieńczone chorobą ciało (Boruń/Trepka 1954, 432).
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Są i inne przykłady:
Stary lekarz jakby się odrodził [...] w poplamionym krwią kitlu, z płonącymi młodzieńczym
ogniem oczami pracował bez wytchnienia, niosąc ulgę cierpiącym nie tylko swą wiedzą medyczną,
ale również krzepiącym słowem i ciepłym uśmiechem (Boruń/Trepka 1954, 433).

W sumie więc to duch okazuje się naprawdę ważny:
Czterysta piętnaście lat ciągłej, ustawicznej walki tłumionej krwawym terrorem i najpodlejszymi metodami, lecz ciągle odradzającej się i wybuchającej z nową siłą. Mimo zbrodni i gwałtu,
mimo kłamstw i tumanienia umysłów bzdurnymi bajkami zamazującymi obraz świata — bunt wybucha za buntem.
— Nikt i nic nie stłumi tęsknoty człowieka do wolności — popłynął kobiecy głos spod błyszczącej kuli „Łazika”, siedzącego na biurku.
— Tak... — Bernard spojrzał w bok. — Nikt i nic nie zgasi w ludziach tęsknoty do wolności
i prawdy (Boruń/Trepka 1954, 399).

No tak: ucisk zawsze wywołuje opór i jest to uniwersalnym prawem. Sądzę, że
ówczesny czytelnik, gdy sobie o tym czytał, mógł myśleć coś zupełnie innego, niż
chcieliby państwowi wydawcy, mimo że w powieści roiło się od deklaracji umiłowania przyszłego komunizmu i ciężkich oskarżeń pod adresem kapitalizmu
„made in USA”. On wokół siebie a nie tylko na Celestii widział terrorystycznopolicyjne rządy, aktywną, fałszującą przeszłość politykę historyczną i ideologię
uzasadniającą absurdalną rzeczywistość. Istnieje więc przynajmniej pewne prawdopodobieństwo, że ówczesny polski czytelnik mógł rzecz odczytywać aluzyjnie.
A ciało? Ludzkie ciało nie interesowało autorów prawie zupełnie. Owszem, są
opisy chorób i fizycznej tężyzny, cielesnego piękna i brzydoty, cielesnej słabości
i siły — ale takie ogólne. Bohaterowie dużo o tych sprawach mówią, ale opisy
ludzkiej cielesności są w powieści dość konwencjonalne. Przykładowo:
Twarz młodego konstruktora odzwierciedlała stanowczość i rozwagę (Boruń/Trepka 1954, 11).
Filozof [...] znacznie się zestarzał, schudł, osiwiał. Duże wole, ta nagminna choroba mieszkańców Celestii, zniekształciło jego szyję [...]. Tylko oczy, z których biła ogromna siła żywotna, stanowiły jaskrawy kontrast z przygnębiającym wyglądem zarówno mieszkania, jak i samego gospodarza
(Boruń/Trepka 1954, 58).
Reporterska ciekawość brała w niej górę. Potrząsnęła głową odrzucając w tył niesforną czuprynę i pokazała w uśmiechu dwa rzędy zębów (Boruń/Trepka 1954, 140).
Zgrabna, o wełnistych włosach i oczach czarnych jak sadza, ukazała w uśmiechu dwa rzędy
białych zębów (Boruń/Trepka 1954, 481).
Wyjął [...] zdjęcie kobiety o młodzieńczo gładkiej cerze, dużych, ciemnoniebieskich oczach
i regularnych rysach twarzy okolonej złocistymi puklami falistych, przystrzyżonych włosów (Boruń/Trepka 1954, 547).

Ideologiczne i popularno-naukowe zainteresowania autorów oraz przeznaczenie
powieści dla młodego, szerokiego czytelnika nie sprzyjało zbyt pedantycznym
opisom ludzkiej cielesności — ani estetyzującym, ani psychologizującym.

70

Utopia i ciało

3. „Mgławica Andromedy”
Dogłębnie przemyślana i niejednokrotnie analizowana (Рюриков 1961) koncepcja
Iwana Jefremowa ciału ludzkiemu przeznaczała istotną rolę. Ludzie Epoki Pierścienia, żyjący na Ziemi w parę tysięcy lat po nas w uporządkowanym, moralnym
i szczęśliwym świecie komunizmu — mieli być wszechstronnie rozwinięci, dialektyczni i szczególnie piękni, co być miało wręcz swego rodzaju wskaźnikiem
rozwoju:
Im trudniejsza i dłuższa była droga ślepej ewolucji od dzikiego zwierzęcia do istoty myślącej,
tym bardziej podziwu godna jest doskonałość wyższych form życia, a tym samym i ich piękno —
myślał Dar Wiatr. — Już od dawna ludzie Ziemi zrozumieli, że piękno polega na instynktownym
wykształceniu przez istoty myślące celowości budowy swych organizmów i przystosowywaniu się
do określonych przeznaczeń. Im różnorodniejsze są te przeznaczenia, tym piękniejsza staje się forma. Mieszkańcy Tukana są z pewnością wielostronniejsi i zręczniejsi od nas. A może ich cywilizacja
kładła większy akcent na fizyczny i umysłowy rozwój człowieka kosztem techniki? Nasza kultura
przez długi czas była opanowana przez technicyzm i dopiero z nastaniem ustroju komunistycznego
weszła na drogę doskonalenia samego człowieka (Jefremow 1968, 71-72).

Im większa wszechstronność ludzi, tym piękniejsze ich ciało — a ludzie Jefremowa są niezwykle wszechstronni. Astronom i kosmonauta w czasie wolnym może
pisać symfonię, uczona archeolog nie ma problemów z wykonywaniem salta, badacz kosmosu może pisać książkę o psychologii. Panuje pełen uniwersalizm wykształcenia i umysłowych zdolności; forma ciała i zręczność tych ludzi są takie,
jak u dzisiejszych, wybitnych sportowców, zmysł wzroku i słuchu jest u nich bardziej rozwinięty niż u dzisiejszych malarzy i muzyków, śpiewają niczym gwiazdy
operowe. Jest powszechnym obyczajem naprzemienne lub równoczesne zajmowanie się nauką, organizacją, sztuką, sportem.
Piękno jest więc swoistą normą — a że przy tym Jefremow musiał być czuły
na kobiecą urodę, więc w „Mgławicy...” roi się od jej opisów, niekiedy bardzo
zręcznie skonstruowanych, bardziej sugerujących niż objaśniających. Na przykład
w takiej scenie:
Szkoda, że nie widziałem tego obrazu — westchnął Dar Wiatr. — Będę musiał pojechać do Pałacu Historii. Widzę barwy, ale trudno mi wyobrazić sobie pozę dziewczyny.
Pozę? — Evda Nal zatrzymała się. — Oto ma pan „Córę Gondvany”... — zrzuciła z ramion ręcznik,
uniosła wysoko ugiętą prawą rękę, przechyliła się w tył, zwrócona nieco w stronę Dara Wiatra. Długą nogę lekko uniosła, stawiając mały krok, i zastygła w bezruchu. Jej giętkie ciało jak gdyby rozkwitło.
Wszyscy patrzyli na nią z zachwytem.
— Evdo, nigdy bym nie przypuszczał!... — zawołał Dar Wiatr. — Pani jest niebezpieczna jak
na pół obnażone ostrze sztyletu (Jefremow 1968, 156).

(Należy przy tym pamiętać, ze Evda Nal jest kobietą w słusznym wieku, uczonym
psychologiem i jednym z funkcjonariuszy władz planety).
Dialektyczność przyszłego człowieka, a więc to, że jest on syntezą elementów
sprzecznych (a przy czym wynikającą z przeszłości i dążącą do przyszłości syntezą
w nieustannym rozwoju) widoczna jest na paru płaszczyznach, obejmujących relacje:
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ducha i ciała;
rozumu i namiętności;
indywidualizmu i uspołecznienia;
natury i cywilizacji;
przeszłości i przyszłości gatunkowej.

Po pierwsze zatem Jefremow podkreślał, że tak niezbędna człowiekowi „siła duchowa rodzi się ze zdrowego, pełnego energii ciała” (Jefremow 1968, 233). To założenie oparte było na oczywistej prawdzie fizycznej i biologicznej („wiemy, że
wytężona praca mózgu wymaga silnego ciała, pełnego energii życiowej” (Jefremow 1968, 298) i znajdowało swoje bezpośrednie rozwinięcie w kolejnych trzech,
wyżej wyliczonych, sprzecznościach, ponieważ ciało jest tym, co w życiu człowieka rządzi sferą emocjonalną, jest najbliższe naturze i wybitnie indywidualne, a
sfera ducha wyraża się m.in. w mądrości i inteligencji, tworach rozumu składających się na cywilizację i moralność, od której w ostatecznym rozrachunku zależy
pomyślność społeczności — choćby nawet ogólnoplanetarnej.
Po drugie, w życiu człowieka Ery Pierścienia raczej panuje rozum, co nie do
końca uznawane jest za zjawisko pozytywne:
I jak dawniej żyjemy na uwięzi rozumu — dodała Czara Nandi. — Zrobiono już bardzo wiele,
jakkolwiek nasz intelekt ciągle ma ogromną przewagę nad uczuciem. Trzeba by się postarać o to, żeby owo uczucie mniej ulegało rozumowi, a nawet przeciwnie: żeby od czasu do czasu podporządkowywało sobie rozum (Jefremow 1968, 298).

Uważa się bowiem, że to namiętności i uczucia są siłami napędowymi ludzkości.
Jeden z bohaterów mówi:
W każdym z nas tkwią dwie istoty: jedna wyrywa się do czegoś nowego, druga strzeże dawnego i rada by przy nim zostać (Jefremow 1968, 340).

Ma to znaczenie dla zbiorowości, która — w razie uwiądu uczuć — przestałaby
interesować się światem i zrezygnowała z postępu. Pada uzasadnienie:
Romantyka to luksus przyrody, ale luksus niezbędny w dobrze zorganizowanej społeczności.
Wskutek nadmiaru sił ciała i ducha w człowieku rodzi się pragnienie nowości, jak najczęstszych
zmian. Powstaje szczególny stosunek do życia, wyrażający się chęcią wyprzedzenia teraźniejszości,
pragnieniem wielkich prób i silnych wrażeń... (Jefremow 1968, 325)

Kwestia ma też znaczenie dla jednostki. Niezbędna jest jej równowaga, która u jednego z bohaterów, Erga Noora — „mężczyzny o porywczych, a jednocześnie precyzyjnych ruchach” (Jefremow 1968, 7) — widoczna jest nawet w poruszaniu się.
Dlatego też godzi się on na przeżywanie np. nieszczęśliwej miłości, mimo że lekarze
z łatwością mogliby go „odkochać”. Wie, że ta miłość, to cierpienie dodaje mu sił.
Ale zwyciężająca nad rozumem namiętność bywa przyczyną nieszczęść, jak
np. pasja poznawcza Mvena Massa, która — nim „ją okiełznał” (Jefremow 1968,
375) — doprowadziła do śmierci ludzi i zagłady satelity, a jego samego o mało co
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nie doprowadziła do wyrzucenia poza obręb społeczeństwa — na Wyspę Zapomnienia.
Społeczeństwo Ery Pierścienia potrafi zatem uczucia skutecznie tłumić.
I wtedy, kiedy decyduje się na „konsylia śmierci”, by skracać cierpienia umierającym, i wtedy, gdy „przezwycięża ślepy instynkt macierzyński” (Jefremow 1968,
342), odbiera małe dzieci matkom, by starannie je wychowywać, bowiem
jest rzeczą bezsporną, że tylko zbiorowe wychowanie dzieci przez specjalnie w tym celu
kształconych i dobieranych ludzi może ukształtować człowieka naszej społeczności. Teraz się już nie
spotyka egzaltowanej miłości macierzyńskiej, tak powszechnej w dawnych czasach. Każda matka
wie, że cały świat jest życzliwie ustosunkowany do jej dziecka. Toteż instynktowna miłość wilczycy,
zrodzona ze strachu o swoje małe, stopniowo zanika (Jefremow 1968, 343).

Oczywiście istnieje wybór: — „Istnieje Wyspa Matki — Jawa. Tam żyją kobiety,
które chcą same wychowywać swoje dzieci” (Jefremow 1968, 343). Ale wtedy
trzeba zrezygnować ze wszystkiego tego, co daje życie w wielkim i potężnym społeczeństwie.
Po trzecie zatem (i przede wszystkim), człowiek Jefremowa jest człowiekiem
społecznym. Przy czym nie chodzi o to, by wyrzekał się siebie, lecz aby jego indywidualizm rozwijał się dla wspólnej potrzeby. „Najtrudniejszą rzeczą dla człowieka jest przezwyciężenie własnego egoizmu” (Jefremow 1968, 215) — powiadają rezonerzy Jefremowa. Ale są na to sposoby:
Staramy się was przekonać, że szczęście polega na rezygnacji z własnych pragnień, na niesieniu pomocy innym, na wewnętrznym zadowoleniu, jakie daje praca. Pomogliśmy wam się uwolnić
spod władzy małych dążeń i małych rzeczy, i przetransponować wasze wysiłki na równi ze smutkami na płaszczyznę wielkiej twórczości (Jefremow 1968, 254).

Jefremow powtarza więc owo marksistowskie: „wolność to uświadomiona sobie
konieczność”.
To właśnie walka z egoizmem wymaga okiełznania swoich emocji:
Ludzkość stanęła wobec alternatywy: albo się podporządkować dyscyplinie społecznej podejmując trud długiego wychowania i nauki, albo zginąć. [...] Człowieka nowego społeczeństwa musi
obowiązywać dyscyplina pożądań, woli i myśli. Dzięki poznaniu praw przyrody i praw kierujących
rozwojem społeczeństwa nasze pragnienia osobiste przekształciły się w świadomą wiedzę. [...] Przed
wielu tysiącami lat starożytni Hellenowie powiadali: metron — ariston, co znaczy: miara to doskonałość. I my stwierdzamy, że podstawą kultury jest stosowanie we wszystkim właściwej miary (Jefremow 1968, 254).

Ponadto ów egoizm w każdej chwili może się odrodzić, jak pokazuje przykład Beta Lona, matematyka, który na Wyspie Zapomnienia przemocą narzuca swą wolę
i „folgując sobie we wszystkim przekształcił się prawie w zwierzę” (Jefremow
1968, 291).
Porządek społeczny wymaga więc — jak już wspomniałem — szczególnie
starannego, profesjonalnego wychowania, bo bywa, że
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w młodocianej duszy zaczyna nagle kiełkować złośliwy upór, zuchwała pewność siebie i egoizm. Jeśli się człowiek nie podporządkuje autorytetowi społeczeństwa, nie postawi sobie wzniosłych
i mądrych celów, będzie się kierował osobistymi namiętnościami, męstwo przekształci się w zwierzęcość, zdolności twórcze — w okrutną przebiegłość, a przywiązanie i ofiarność — w tyranię
i okrucieństwo. O zepsucie obyczajów i rozluźnienie dyscypliny społecznej nietrudno — na to wystarcza zaledwie dwu, a może nawet jednego pokolenia wiodącego złe życie (Jefremow 1968, 300).

Konieczność zwalczenia „tej bestii” kształtuje i obyczaje tego społeczeństwa. Dlatego też w sferze obyczajowości seksualnej zawsze „wybór należy do kobiety”,
a ludzie — rozstając się — pozostają przyjaciółmi. Dlatego też nie jest przyjęte
pokazywanie uległości przełożonym, tępi się nawet gadatliwość. Ludzi Ery Pierścienia obowiązuje krytycyzm wobec siebie, zakaz prób narzucania innym swojego zdania i bezwzględna szczerość, bo inaczej społeczeństwo być może nie byłoby
w stanie zawczasu odkryć zagrożenia.
Sprzeczność rozumu i namiętności (indywidualizmu i uspołecznienia), konflikt między nimi, który przyszła ludzkość musi utrzymać w równowadze ma też
oblicze ewolucyjne, czy też historyczne.
To co związane z namiętnością jest naturalnym elementem człowieka — natomiast cywilizacja jest ostoją rozumu. Człowiek Jefremowa żyje blisko przyrody,
uwielbia morze, sport, taniec, jest silny, zręczny i nie stroni od fizycznego wysiłku. Z drugiej jednak strony żyje w wielkich metropoliach, na satelitach i stacjach
kosmicznych, potrafi sztucznie się stymulować i farmakologicznie wspomagać
swoje siły. Mamy wiec w powieści i „surowicę AT-Anti-Tja” (Jefremow 1968,
31) (tj. środek antykoncepcyjny), i pigułki uwagi, i pigułki pigmentu opalenizny,
aparat świeżości porannej, etc. Nie mógł się Jefremow, jak widać, powstrzymać od
prezentacji rozmaitych wynalazków, a współczesny ekolog, mimo że planeta miałaby być oczyszczona z poprzemysłowych odpadów, przeraziłby się chyba taką
wizją przyszłości.
Jefremowowski człowiek dialektyczny jest na koniec istotą mającą za sobą
długi rozwój i doskonalącą się nadal. Przeszłość może pozostawić za sobą szkodliwe przeżytki, których ilustracją jest np. astronom Pur Hiss, który — o zgrozo
— jest brzydki:
Niza z oburzeniem spojrzała na jego duży, drapieżny nos i nisko osadzone, brzydkie uszy (Jefremow 1968, 15).

Potrafi tracić nad sobą panowanie:
Pur Hiss zerwał się i zaczął wymachiwać rękami. Jego konwulsyjnie wykrzywiona twarz straciła podobieństwo do oblicza ludzkiego ery Pierścienia. Strach i żądza zemsty opanowały uczonego
niepodzielnie (Jefremow 1968, 80).

Do przeżytków należą niekorzystne zachowania instynktowne:
Kay Ber odczuwał bezmyślny, zwierzęcy strach i dziecięcą bezradność (Jefremow 1968, 40).
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Czasem chodzi także o nastroje i uczucia:
Czyżby we mnie tkwiła jeszcze dawna kobieta, która budowała swe plany życiowe w zależności od spraw mężczyzny, choćby to nawet był jej wybraniec? (Jefremow 1968, 276).

Najczęściej jednak bohaterowie są skarbnicami najlepszych cech swoich przodków i
dawnych kultur. Cechy te, często sprzeczne lub uzupełniające się, ujawnić się mogą
w ich gestach, ruchach, reakcjach. Oto Mven Mass usłyszał ryki tygrysów:
Dźwięki te przenikały aż do głębi duszy i budziły wspomnienie dawno nie doświadczonych
uczuć przerażenia i bezsilności ofiary wobec straszliwego drapieżnika. Mven przezwyciężył pierwotny strach, zrodziła się w nim wola walki — dziedzictwo niezliczonych pokoleń bezimiennych
bohaterów zdobywających prawo do ludzkiego życia wśród mamutów, lwów, niedźwiedzi, wściekłych byków i wilczych gromad (Jefremow 1968, 293-294).

Dziedzictwo odzywa się w nim także w sytuacjach całkowicie prozaicznych
(„zbliżył się ostrożnie [do foteli], na palcach, jak niegdyś jego przodkowie skradali
się w sawannach do wielkich, drapieżnych zwierząt” — Jefremow 1968, 52),
kształtuje jego sylwetkę:
Na jednym z bliższych głazów ukazała się ogromna postać Afrykańczyka lśniąca w księżycowym blasku jak polerowany czarny marmur. Mven Mas energicznie potrząsał rękoma, jakby komuś
grożąc. Wspaniałe mięśnie potężnego ciała grały pod połyskliwą skórą (Jefremow 1968, 201).

Dziedzictwo odzywa się także w sztuce, na przykład w tańcu Czary Nandi:
Veda śledziła każdy gest Czary i zauważyła, że jej ruchy cechuje zadziwiająca dwoistość: są
jednocześnie drapieżne i czułe. Czułość bierze swój początek z płynności ruchów i z nieprawdopodobnej giętkości ciała, a wrażenie drapieżności rodzi się z nagłych zwrotów i zamierań, dokonywanych z nieuchwytną szybkością dzikiego zwierzęcia. Tę przymilną giętkość ciemnoskóre córy
Gondvany osiągnęły w ciągu tysiącletniej walki o byt (Jefremow 1968, 232).

Kształtuje na koniec wrażliwość zmysłów:
Zapach mokrych łąk i czerwonych liści jesiennych radował serca ludzkie, w których pozostały
jeszcze pradawne odczucia pierwotnego rolnika (Jefremow 1968, 336).

Natomiast perspektywę ewolucji wskazują słowa jednego z bohaterów o wstrzymywaniu u człowieka rozwoju „trzeciego systemu komunikacyjnego” czyli porozumiewania się myślą. Zresztą już język niewerbalny czy pozawerbalny jest u bohaterów „Mgławicy Andromedy” niezwykle rozwinięty, zwłaszcza jeśli pamiętamy, że
tłem marzeń Jefremowa była rzeczywistość lat pięćdziesiątych, nie tylko w ZSRR,
ale i w świecie Zachodu zdecydowanie preferująca towarzyskie zachowania oficjalne, konwencjonalne, obyczajową „sztywność”. Bohaterowie nigdy nie unikają niewerbalnego przekazu swoich uczuć — ich twarz z reguły dobrze je pokazuje:
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Przewodniczący Rady drgnął. Twarz zaostrzyła mu się jeszcze bardziej. [...] Brwi Groma Orma
zbiegły się w jedną linię, dokoła ust zaznaczyła się bruzda, ale oczy zachowały spokój (Jefremow
1968, 265).

Często dają je poznać gestem: obejmują się, przytulają, głaszczą. Zresztą chyba
nie mają wyjścia, skoro obyczaj i kodeks moralny postulują jednocześnie lakoniczność i bezwzględną szczerość.
W porównaniu z wyżej analizowaną, stalinowską utopią Borunia i Trepki —
„Mgławica Andromedy” operowała nowocześniejszą wiedzą i miała o wiele większe ambicje antropologiczne. Absurdem byłoby wysunięcie wobec niej zarzutu
braku zainteresowania ludzką cielesnością. A jednak można zarzucić jej poważny
niedostatek — pewną jednostajność ujęć. W momencie gdy cielesne i emocjonalne
cechy bohaterów zależą bezpośrednio od przyjętych ideologicznych założeń, które
z kolei składają się na spójną i jednolitą wizję, muszą te cechy realizować pewien
ograniczony zestaw możliwości. Jak pokazały doświadczenia „Obłoku Magellana”
Stanisława Lema, schematyzm ludzkich sylwetek dał się jednak z przyszłościowej
utopii wyegzorcyzmować, choć za pewną cenę.

4. „Obłok Magellana”
Powieść ta — jak przystało na przyszłościową utopię, ukazującą się w latach pięćdziesiątych w kraju socjalistycznym — przedstawiała wydarzenia mające miejsce
w dalekiej przyszłości (po roku 3000) i w rozwiniętym komunizmie — więc w
świecie bez granic, nierówności klasowych i rasowych, pełnym dóbr, do których
swobodny dostęp mają wszyscy, którzy ich potrzebują. Narratorem, opowiadającym swoją historię — co bardzo ważne dla naszego tematu — w pierwszej osobie,
jest lekarz i syn lekarza, który bierze udział w pierwszej, dalekiej wyprawie międzygwiezdnej.
Z drugiej jednak strony autor ujawniał zgoła dziwaczne w owym czasie zainteresowania filozoficzne, jak na przykład we fragmencie, poświęconym szczególnej wolności (albo bezsensowności) wyboru postawy w sytuacji przymusowej:
— Nasze rozważania są puste. Wiecie to tak dobrze jak ja. Decyzje zapadły dawno, samiśmy je
powzięli; jest tak, jak być musi, cokolwiek się w nas odmienia, niechaj się staje i ujawnia, a czy będziemy słabi, czy silni, radujący się, niecierpliwi, czy zbolali, wszystko to nieważne wobec jedynie
niewzruszonej pewności: lot trwa! (Lem 1959, 155).

Te trzy zdania mogłyby bez zmian wejść do tekstu powieści egzystencjalistycznej,
na przykład „Dżumy” Alberta Camusa.
Zaprezentowano w powieści także pewien sceptycyzm poznawczy — na
przykład w rozmowie na temat „czy zobaczywszy istotę z innej planety można się
zorientować, że to istota i rzec o niej coś pewnego” można odnaleźć myślowe założenia, które stały się potem filozoficzną podstawę konstrukcji „Oceanu Solaris”
— fenomenu całkowicie niepoznawalnego. W innej wypowiedzi pojawia się hipo-
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teza solipsystyczna, która później stanie u źródeł Lemowej koncepcji rzeczywistości wirtualnej, w której człowiek przebywa, nie wiedząc o tym. Chodzi o zdanie:
Żeby przeżyć wspinaczkę na Himalaje, dosyć będzie połknąć pigułkę, która podrażni odpowiednio mózg, i siedząc w swoim fotelu będziesz jeden z drugim przepełniony najautentyczniejszym
wrażeniem, że przebywasz wśród skał i śniegów! (Lem 1959, 137).

Pojawił się też domysł o podwójnej — dobrej i złej — naturze człowieka i możliwości przewagi tej drugiej:
Śniło mi się raz, że po długiej wędrówce w ciemnej, pustej okolicy napotkałem człowieka, który podszedł do mnie i serdecznie podał mi rękę. Patrząc z bliska w jego uśmiechniętą, dobrą twarz,
dokonałem nagle poczwarnego odkrycia: to nie był człowiek. Wewnątrz kunsztownie naciągniętej
skóry kryła się jakaś istota poruszająca ją od środka; rozciągając usta w życzliwy uśmiech, obserwowała mnie przez szparki powiek zimnym, tępym, a jednocześnie triumfującym wzrokiem (Lem
1959, 258).

Wszystko to było całkowicie nie do pogodzenia z realizmem socjalistycznym w
ramach którego — przynajmniej formalnie, czy też oficjalnie — powstała powieść. Przewidując być może kłopoty, Lem dość starannie uzasadnił jednak pojawienie się tego rodzaju motywów, odpowiednio kształtując fabułę. Na przykład
wyżej cytowana myśl pojawiła się u bohatera w chwili, gdy zwiedzał wymarły statek Atlantów, czyli paskudnych imperialistów-Amerykanów. Miał więc prawo dostrzec w nich zło.
Z kolei myśli egzystencjalistyczno-sceptyczne zdarzają się w powieści ludziom mknącym przez kosmos w metalowej puszce. Mogą więc być traktowane
jako symptomy swoistej choroby, zresztą stosunkowo łagodne; wszak na statku
zdarzają się gorsze rzeczy: przykładowo u ludzi zasadniczo wyznających komunistyczną zasadę wierności małżeńskiej następuje nawrót moralności kapitalistycznej, czyli pojawiają się przypadkowe związki erotyczne:
W drugim roku podróży wydarzało się, że pary powstawały przelotnie i rozłączały się jak gdyby przypadkowo, a ten nawrót zamierzchłej, barbarzyńskiej obyczajowości zdawała się otaczać jakaś
zmowa powszechnego milczenia. Było to w okresie, kiedy opanowanie, równowaga, spokój, wszystkie te cechy, którymi obdarzyła nas Ziemia, stawały się jak gdyby zewnętrzną, skrzepłą formą, powierzchnią widzialną dla innych i udającą, że nic się nie zmieniło, gdy w samej rzeczy gorąca treść
życia cofała się gdzieś i nikła. Było to owo wielkie spustoszenie, jakie nie przygotowanym na bezmierny trud podróży wyrządza próżnia.
Gdyśmy jednak mogli do pewnego stopnia łudzić towarzyszy pracy, kolegów, nawet przyjaciół, nie sposób było postępować tak w najgłębszej sferze uczuć. Stąd próby schronienia w ramionach kobiet, zaprzepaszczenia się w spazmie rozkoszy. Wiedzieliśmy, że nie złączy nas trwale ani
wspólna litość, ani rozpacz, ani chęć zrzucenia odpowiedzialności za wybrany świadomie los, że nie
uczyni tego nic oprócz miłości, a jednak mężczyźni szukali kobiet, a one oddawały im się w skupionym, milczącym porozumieniu. Były to próby ratunku groźne i daremne. Nadchodzący odpływ porzucał przypadkowych kochanków, wyprutych z myśli i bezbronnych, i kiedy nad ich głowami rozlegał się w mroku głuchy świst powtarzającego się z nocy w noc ostrzeżenia, nie mieli odwagi spojrzeć sobie w oczy, bo była w nich pustka, od której chcieli uciec, a porzucony na chwilę ciężar wracał i tak leżeli obok siebie samotni, w zrozumieniu własnej klęski (Lem 1959, 179).
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Zapewne (fragment ten obecny był już w wydaniu z 1955 toku) niedouczony cenzor nie zorientował się, że przedstawiona koncepcja „miłości terapeutycznej” jest
zgodna z egzystencjalistycznym standardem. We francuskich antypowieściach czy
filmach epoki miłość rozumiana jako próba ratunku przed wewnętrzną pustką pojawiała się dość często (możliwe jest także, że w 1955 roku polska cenzura nie
zwracała uwagi na takie rzeczy).
Innym przykładem epizodu całkowicie niesocrealistycznego jest wybuch irracjonalnego buntu grupy, która nie wytrzymuje zamknięcia i chce „wyjść w próżnię”. Zostanie jednak przekonana opowieścią o bohaterskim komuniście, a ewentualne złe wrażenie zatarto w powieści kilkoma konwencjonalnymi relacjami
o bohaterskich czynach.
Wracając do tematu niniejszego szkicu: czytelnikowi powieści trudno oprzeć
się wrażeniu, że stan organizmu i wygląd bohaterów jest dla Lema o wiele bardziej interesujący niż dla Borunia i Trepki, a na dodatek (z kolei w odróżnieniu od
Jefremowa) interesujący z różnych punktów widzenia.
Przede wszystkim Lem, jako lekarz z wykształcenia wprowadził do utworu
dwa bardzo szczegółowe opisy futurystycznych operacji, mające duże znaczenie
poznawcze, przy okazji których nie mogło zabraknąć anatomicznych szczegółów.
Sądzę że te fragmenty były po prostu elementem refleksji nad perspektywami chirurgii. Nie był też Lemowi obcy problem zachowania się i odczuć ludzi w czasie
olbrzymiego fizycznego wysiłku i sporo swojej wiedzy na ten temat wykorzystał,
gdy główny bohater brał udział w biegu maratońskim.
Wygląda także na to, że nie przyjął autor tezy, wedle której wygląd fizyczny
ludzi przyszłego komunizmu poważnie się zmieni. Choć więc ludzie żyją sporo
lat, a na Ziemi wytępiono wirusy, bywają ludzie Lema wysocy i niscy, silni i słabsi, chudzi i grubi, starsi i młodsi, a bardziej wyraziste typy wyglądają na „z życia
wzięte”. Na przykład:
Siedząca obok niego rzeźbiarka wyglądała chwilami niemal jak jego rówieśnica; w jej drobnej
twarzy dostrzegało się tylko ciemne, duże wargi z połyskliwymi zębami. Oczy miała przymrużone,
nagie ramiona chude były jak u dziewczynki, ale pamiętałem twardy, odważny uścisk jej palców.
Włosy, spięte w tyle głowy, wiązała wstążką. Czasem potrząsała nimi, jakby — zniecierpliwiona
tym atrybutem kobiecości — chciała się od nich uwolnić. [...] poczęła skubać [starą bułkę], maczać
w kieliszku i spożywać takimi okruszynami, jakby żywiła ptaszka (Lem 1959, 68).

Jednak prawdziwie rewolucyjna zmiana, która — jak sądzę — stoi u podstaw niezwykle poszerzonej różnorodności opisów w omawianej powieści Lema (przy
czym opisów zarówno przyrody, jak i ludzkiego ciała) miała związek z zastosowaniem w tym utworze narracji w pierwszej osobie — a należy pamiętać, że
główny bohater przejawiał epistemologiczną niepewność i często uzupełniał swoje
opisy poznawczo nieokreślonym „czymś”, co było owocem jego domysłu, albo
świadectwem wrażenia.
W opisach zdarzają się następujące możliwości ujawniania w nich poznawczej perspektywy:
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1) W portrecie, w wyglądzie i zachowaniu portretowanego odbijają się jego
rzeczywiste cechy lub obiektywnie mające miejsce jego problemy:
Co mówisz?… — powiedziałem poruszony. Tyle skrytego cierpienia wypełzło nagle na twarz
małego człowieczka. — Ależ mógłbyś pracować samodzielnie albo w jakiejkolwiek innej grupie;
w każdej chwili możesz przecież odejść od Goobara…
— Co?! — powiedział Diokles. Twarz jego zacisnęła się jak ciemny kułak (Lem 1959, 173).

2) W opisywanym wyglądzie i zachowaniu portretowanego odbijają się takie cechy lub problemy, które zapewne na pewno występują, ale opisujący podmiot zdaje sobie sprawę, że niedokładnie je ujmuje:
Diokles jest małym, czarnowłosym i czarnookim człowieczkiem; cechuje go jakaś, powiedziałbym, pełna zatroskania ruchliwość. Wygląda tak, jakby zgubił coś i odkrył właśnie ten przykry fakt.
Żmur, może przez kontrast, wydał mi się niezmiernie spokojny i panujący zawsze nad sytuacją,
w której labiryntach gubi się jego mały kolega (Lem 1959, 126).

3) Podmiot widzi w człowieku coś, wobec czegoś jest bezradny. Cechy portretowanego stają się sprzeczne, wykluczające się — składają się więc na symbol, poza
którym domyślać się można bardzo poważnych tajemnic. Dodatkowo w opisie widoczne są dobrze emocje podmiotu opisującego w stosunku do przedmiotu opisywanego, w tym wrażenia estetyczne:
Była to wielka, dziwna uroda. Owalna twarz, niskie łuki brwi, ciemne oczy i niezmącone, pogodne, wypukłe czoło, a wszystko to jeszcze jakby nie ustalone, niczym świt letniego dnia. Skończone, sformowane, chciałoby się powiedzieć: ostateczne, były tylko jej usta, jak gdyby znacznie
dojrzalsze od twarzy. W wyrazie ich było coś takiego, co budziło zarazem radość i niedosyt. Coś
bardzo śpiewnego, lekkiego, a przecież tak ziemskiego. Udzielała swego piękna wszystkiemu, do
czego się zbliżała. Gdy doszła do początku schodów, położyła białą dłoń na chropawym złomie wulkanitu i wydawało się, że ten martwy głaz ożył na mgnienie. Szła ku mnie. Ciężkie, wpółrozpuszczone włosy mieniły się wszystkimi odcieniami brązu, który pod światło błyskał złotem. Gdy była
tuż, zdziwiłem się, że jest taka niewielka; policzki miała gładkie, ścisłe, z lekka trójkątne, podbródek
z dziecinnym dołkiem. Mijając mnie, spojrzała mi w oczy i wtedy ścięgna jej szyi wystąpiły jak
struny delikatnego instrumentu. [...] W twarzy tej kobiety — uświadomiłem to sobie teraz — było
coś bolesnego. To było bardzo drobne i może wśród ludzi niedostrzegalne, ale było na pewno. Taką
twarz może mieć ktoś, kto ukrywa przed ukochanym cierpienie, i to ukrywa dobrze; jedynie zupełnie
obcy człowiek może je spostrzec, i to tylko w pierwszym widzeniu, gdyż potem, przywyknąwszy,
zaniewidzi (Lem 1959, 72).

4) Opis jest, poza wyliczeniem cech obiektywnych, przede wszystkim świadectwem kompleksów podmiotu opisującego w stosunku do przedmiotu opisywanego; innymi słowy przedmiotem opisu jest człowiek wielkiej odwagi, nieco onieśmielający bohatera:
Był niski, prawie mały, krępy, z nieproporcjonalnie dużą głową o sterczącej, miedzianej czuprynie; twarz miał suchą, nos zgięty u końca, twardo wyrzeźbiony, pełne wargi mocno dociśnięte,
jakby z bezwiednym wysiłkiem chroniły jakąś tajemnicę. Poruszał się lekko, ale tak, że wyczuwało
się masywność ciała, jak gdyby pod ubraniem było utworzone ze skręconych ciasno sprężyn, gotowych w każdej chwili rozwinąć się z impetem. Zrazu pomyślałem, że ma ze dwadzieścia lat, gdyśmy
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jednak przeszli w głąb korytarza, oświetlonego coraz silniej w miarę jak oddalał się od pokładu
gwiazdowego, dostrzegłem w kącikach jego oczu ostre zmarszczki. Mówiąc patrzał mi w twarz, jakby nieustannie szacował, ile jestem wart (Lem 1959, 111).

5) Opis zawiera nieskrywany zapis emocji obserwatora, niezbyt rozumiejącego,
z czym ma do czynienia, a przy tym instynktownie rzecz oceniającego. W poniższym przykładzie widać, że świadomość trzydziestowiecznego obserwatora nie
obejmuje wiedzy ani o pornografii, ani o dwudziestowiecznej modzie kobiecej —
a przecież opisywany obraz czy plakat znajduje się na statku Atlantów:
Astrogator spoglądał nie na leżącego, lecz na przeciwległą ścianę. Patrzała stamtąd naga kobieta. Siedząc na grzbiecie dużego żółwia, z nogą założoną na nogę, trzymanym kwiatem dotykała obnażonej piersi i uśmiechała się. Na stopach miała dziwne trzewiczki z obcasem w kształcie ostrego
dzioba. Paznokcie palców były zakrwawione. Czerwone były też usta, rozszerzone w uśmiechu, ukazujące bardzo białe zęby. W uśmiechu tym było coś nieporównanie ohydnego (Lem 1959, 257).

6) Opis rozmówcy bohatera — podmiotu opisującego jest metonimią opisu procesu
rozumowania i odczuwania, zachodzącego w duszy podmiotu. Poniżej narrator
rozmawia z profesorem odradzającym mu decyzję, którą narrator wszak już podjął:
No jakże? — rzekł Murach i spojrzał na mnie z góry. Tam gdzie inni mają brwi, miał dwie małe, buńczucznie skupione kępki siwych włosów, które żywymi ruchami zdawały się uczestniczyć w
rozmowie i niekiedy rozśmieszały mnie, nadwątlając dowodową siłę słów profesora. [...] — A zaszkodzi — odparł profesor i jego brwi poruszyły się jak bródki niewidzialnych krasnoludków. — Zaszkodzi, bo robiłbyś to powolniej i mniej dokładnie od automatu, to znaczy gorzej, nie mówiąc już o
tym, że człowiekowi nie przystoi wykonywanie pracy, którą może spełniać automat. Wiesz przecie,
że to niegodne. [...] Murach patrzał na mnie surowo, lecz jego ruchliwe brwi mówiły wyraźnie, że są
po mojej stronie. Z tym przekonaniem pożegnałem profesora po to, by w kilka dni później wybrać
się do Ośrodka Szybkości Świetlnych (Lem 1959, 25).

Poza pierwszym punktem wszystkie ukazane techniki opisu są charakterystyczne
dla personalnej perspektywy narracji.

***
Jakaż jest więc odpowiedź na pytanie, dlaczego się tak stało, że dwa wydane w latach pięćdziesiątych utwory opisujące komunistyczną przyszłość charakteryzowały się bądź słabością, bądź pewnym schematyzmem ujęcia ludzkich sylwetek,
ludzkiego ciała, a trzeci uniknął tych niebezpieczeństw?
Sądzę, że (obok literackiego talentu) zaważyły względy genologiczne. „Zagubiona przyszłość” i „Mgławica Andromedy” były pod względem gatunkowym
utopiami nastawionymi na pokazanie obiektywnie ważnej wiedzy, dotyczącej teraźniejszości i przyszłości człowieka. Powieść Borunia i Trepki miała pokazać
wszelkie nieprawości kapitalizmu, rzutując współczesne problemy w przyszłość
i przy okazji wyolbrzymiając je jakby w soczewce — Jefremow na serio zainteresował się komunistycznymi perspektywami, będącymi w postalinowskim ZSRR
jakby na czasie. Siłą rzeczy bohaterowie utworów ilustrowali pewne twierdzenia
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i mało przypominali rzeczywiste ludzkie postacie, bo prawdziwy homo sapiens nie
do końca jest logiczny i konsekwentny w swoich działaniach.
Należy przy tym zaznaczyć, że Boruń i Trepka zapewne zupełnie nie przejmowali się niebezpieczeństwem schematyzmu bohaterów, natomiast Jefremow —
który wszak zawarł w powieści pewne antyschematyczne aluzje, więc świadom
był problemu — nie mógł się jednak od niego skutecznie uwolnić. Gdyby uczynił
człowieka niekonsekwentnym i nielogicznym — taka byłaby i jego wizja. A przecież miała przekonywać! Efekt schematyczności pogłębiło oparcie szczątkowej
fabuły „Mgławicy Andromedy” na konflikcie „miedzy dobrym a lepszym” (chodziło o to, czy Mven Mass miał prawo przeprowadzić ryzykowny i tragiczny, ale
ostatecznie usprawiedliwiony eksperyment, czy raczej powinien był czekać na zezwolenie i stosowniejszą porę).
Stanisław Lem natomiast tak samo pokazał człowieka żyjącego w przyszłości,
jak pokazywało się wówczas w literaturze Zachodu człowieka współczesnego,
czyli jako istotę tajemniczą, podlegającą okolicznościom, niekonsekwentną i trochę niewiadomą. Rezultatem była pełniejsza fabuła, wskazująca na możliwe zachowania ludzi wobec wyzwań kosmosu. Zostało w niej ukazane dorastanie, dojrzewanie głównego bohatera, przedstawiona rzeczywistość zyskała mniej utopijny
i bardziej psychologiczny charakter, a komunistyczna przyszłość — aczkolwiek
mocno obecna — utraciła jednak rangę kluczowego, najważniejszego tematu, bo
przecież jeśli coś nie zmienia ludzi, to nie jest, tak naprawdę, istotne.

Ze starej szuflady: o najnowszej powieści radzieckiej
apowiadane po śmierci Leonida Breżniewa, a potwierdzone przez Michaiła
Gorbaczowa i XXVII Zjazd KPZR reformy radzieckiego życia politycznego i systemu gospodarowania po kilku latach eksperymentów w małej skali, w ostatnich miesiącach weszły w fazę wprowadzania nowych uregulowań
prawnych — ustaw. I jak to zawsze w okresach przemian w ZSRR bywało, ożywieniu w życiu ekonomicznym i politycznym towarzyszy literackie. Drukuje się
wciągnięte z archiwów utwory Płatonowa, Gumilowa, Nabokova, dyskutuje możliwość wydania całości dorobku Władimira Wysockiego i Borisa Pasternaka
(łącznie z „Doktorem Żiwago”) i choć polityka rewindykacji spotyka się z oporem, protestami niektórych pisarzy, to jednak redakcje czasopism zapowiadają na
ten rok publikację wielu dzieł nieprzedrukowanych dotąd w Związku Radzieckim.
Przypomnieniom twórczości sławnych umarłych towarzyszą utwory współczesne: powieści i opowiadania autorów pragnących włączać się w pracę reformatorską sobie właściwym, artystycznym i artystyczno-publicystycznym sposobem.
Od pewnego czasu mówi się w Moskwie o „Znaku nieszczęścia” i „Karierze”
W. Bykowa, „Kalekim losie” A. B. Strugackich, „Wszystko przed nami” W. Biełowa, „Grze” J. Bondariewa. Jednak najbardziej dotąd dyskutowanymi były: „Pożar” („Пожар”) Walentina Rasputina z lipca 1985 (Распутин 1985), „Smutny
kryminał” („Печальный детектив”) Wiktora Astafiewa (Астафьев 1986), wydrukowany w połowie następnego roku i wypuszczony w świat jesienią 1986
„Szafot” („Плаха”) Czyngiza Ajtmatowa (Айтматов 1986).
Szeroki oddźwięk znanej już notabene we fragmentach polskiemu czytelnikowi mikropowieści Rasputina i dwu pozostałych utworów to na pewno po części
zasługa znaczenia ich twórców. Rasputin, urodzony w 1937 roku autor „Pożegnania z Matiorą”, „Żyj i pamiętaj” itd. oraz Astafiew (ur. 1924), który zyskał sławę
po wydaniu „Pastucha i pastuszki”, „Kradzieży”, „Car-ryby” to nie tylko główne
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postacie wpływowej dziś w życiu literackim i cenionej z artystycznego punktu widzenia „szkoły syberyjskiej”, ale także otoczeni uczniami działacze i autorytety
(Astafiew na ostatnim zjeździe Związku Pisarzy Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej został nawet wybrany sekretarzem Zarządu). Czyngiz Ajtmatow
znany jest wystarczająco jako twórca dużego formatu, a w Polsce wielu czytało
„Biały statek” i „Żegnaj Gulsary”. Przede wszystkim jednak czytelnik, krytyka
i redakcje (zatem kierownictwo tzw. „frontu ideologicznego”) uznały, że same
utwory dobrze oddają istotę swego czasu.
Ja osobiście przeczytałem je z zainteresowaniem, choć widziałem w nich zapewne coś innego, niż odbiorca radziecki. Zaciekawiało mnie np., w jaki sposób
do rozrachunków przystąpili laureaci nagród państwowych (więc nie dysydenci,
opozycjoniści), pisarze nurtu wiejskiego, narodowego (więc nie ci, którzy w swojej twórczości zajmują się sprawami inteligentów i polityką). Obiecywałem sobie
znajomość ze zjawiskiem odmiennym niż u nas, gdzie w charakterze oskarżycieli
i budzicieli sumień występują zwykle literaci z grup wyżej wymienionych w nawiasach. Już po pierwszych stronach „Pożaru”. „Smutnego kryminału” i „Szafotu”
zaintrygował mnie także pojawiający się obraz państwa radzieckiego — odmienny
zarówno od jednostronnej, cukierkowatej propagandy, jak i od wizji zawartych w
anatemach. Myślę, że obecny w tych utworach wizerunek potęgi mającej nie tylko
sukcesy, ale i kłopoty na swoją miarę maksymalnie się zbliża do prawdy.

1. „Pożar” Walentina Rasputina
Przypomnijmy pokrótce treść „Pożaru”. W nadangarskiej miejscowości Sosnówka, przytulisku dla ludności trzech wsi, zatopionych przez nowo powstały zbiornik
wodny, i miejscu osiedlenia załogi przedsiębiorstwa zajmującego się wyrębem lasu (byli chłopi są teraz drwalami) zapaliły się magazyny miejscowego sklepu.
Wszyscy rzucają się na ratunek. Sceny walki z ogniem przeplatane są wspomnieniami mieszkańca jednej z nieistniejących wiosek — Iwana Pietrowicza Jegorowa,
bardzo uczciwego człowieka i pracownika — oraz jego rozważaniami na tematy
moralne.
W Sosnówce źle się dzieje. Powyjeżdżali rdzenni mieszkańcy zatopionych
okolic, napłynęli przypadkowi ludzie. Porwały się społeczne związki i hierarchie.
Jedyną mocną, nieformalną grupą we wsi jest brygada byłych przestępców, konfrontację z którymi przegrywa bohater, zbierający się do wyjazdu. Przedsiębiorstwo prowadzi gospodarkę rabunkową, wycina las do czysta, a dyscyplina i wydajność pracy są takie, że pod koniec miesiąca dyrektor przekupuje brygady wódką, bo inaczej nie wykonają planu. Rozmyślający Jegorow największe zło upatruje
jednak w zaniku kryteriów dobra i zła: już nie wiadomo, co słuszne, co niesłuszne:
„to, co było kiedyś niepisanym prawem, twardym gruntem dla wszystkich —
przekształciło sie w przeżytek, nienormalność jakąś, nawet zdradę...” [przekład
mój — W. K.]. Mówiąc językiem socjologii, społeczeństwo Sosnówki cierpi na
kryzys wartości, będący wynikiem rozpadu starego typu wiejskiej więzi społecz-
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nej. W wyniku takiego kryzysu, na przykład poczucie solidarności właściwe dawnej, wiejskiej wspólnocie przejść może w skrywanie nieporządków w pracy.
I oto podczas pożaru okazuje się, że to, co się pali, źle wybudowano, gorzeje
zbyt łatwo, że nie ma czym ognia gasić, że kierownictwo jest na naradzie i nie ma
komu kierować akcją. Wychodzą na jaw machlojki sklepowego personelu. Ludzie
ratujący towary — głównie kradną, a w końcu ktoś z pijackiej bandy, w którą
przemienili się „strażacy ochotnicy”, zabija kalekiego stróża, jednego z nielicznych uczciwych, który pilnował dobra, wyniesionego z płomieni.
„Pożar” jest niewielką (35 stron typowego formatu radzieckiego, tzw. „grubego czasopisma” — tzw. толстый журнал) opowieścią, a przy dosłownym rozumieniu akcji i moralnych wskazań Jegorowa mogłaby się ona wydać i mało znaczącą. Wszak ujawnianie faktów w rodzaju: „handlowcy ukrywają towary” nie ma
odpowiedniej mocy oskarżycielskiej, a nauki o tym, że cztery podpory wspierają
ludzkie życie, a to: rodzina, lubiana praca, czyste sumienie i łączność ze swą „małą ojczyzną”, absolutnie nie mogłyby być serio potraktowane jako recepta na poprawienie stanu państwa. Ich praktyczna doniosłość równa zresztą jest zeru, bo
z czterech ww. czynników najważniejszym miał być ostatni, a przecież opuszczające wieś rzesze radzieckich chłopów nigdy nie powrócą, bo wielkich ruchów społecznych zawrócić się nie da. W dodatku znaleźli się tacy, którzy twierdzili, że
również pod względem artystyczno-językowym Rasputin już lepiej pisywał.
A jednak... jeśli wziąć pod uwagę, iż w momencie publikacji „Pożaru” ludzie radzieccy zaczęli właśnie zdawać sobie sprawę, że — jak to wyraził Michaił Gorbaczow — „dalej [dotychczasową drogą] nigdzie się nie dojdzie”, że trafiły wówczas
do wiadomości publicznej przerażające dane o stopniu zapijaczenia społeczeństwa, groźne wieści o niszczeniu naturalnego środowiska, o wyludnieniu rosyjskich wsi, o aferach, przy których nasze są śmieszne.... to zgodzić się musimy, że
nic w tym dziwnego, że opowieść uznano za coś więcej, niż monografię syberyjskiej wioski, przyozdobioną obrazkiem gaszenia składu. I jako coś więcej musiał
zaplanować ją autor. „Pożar” był krzykiem „pali się!” — wszystko wokoło płonie
i się wali, a nie ma komu ratować!

2. „Smutny kryminał” Wiktora Astafiewa
O ile Rasputin określił swą prozę skromnie, jako повесть, po polsku — ‘opowieść’, ‘dłuższe opowiadanie’, Wiktor Astafiew nazwał swą pięcioarkuszową
książeczkę wysokim mianem powieści (роман). Oznaczenie takie, wedle gatunkowych wymagań realizmu socjalistycznego nakłada na twórcę obowiązek postawienia społecznej diagnozy. I chociaż nie muszą tu jeszcze być przedstawione
wielkie procesy społeczne, odzwierciedlone dzieje dużej społecznej grupy a nawet
całego narodu, jak w powieści-epopei (роман-эпопея), to jednak Astafiew, kreśląc podtytuł „Smutnego kryminału”, wystarczająco wyraźnie wskazał na socjologiczną ambicję: zarysowania sytuacji społecznej i ukazanie rozwiązania.
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Bohaterem jest mieszkaniec niewielkiego rosyjskiego miasteczka, Bejska, milicjant na rencie, Leonid Soszin. Akcja obejmuje dwa dni jego życia. Dni przełomowe:
Soszin po rozmowie w wydawnictwie, upewniającej go o druku pierwszego zbiorku
opowiadań, wspomina i zastanawia się, co w życiu robić dalej. Skromny, oddany
służbie (dwie ciężkie rany) funkcjonariusz, nie z tych, co się dorobili, i niezbyt szczęśliwy w życiu osobistym (stoi na krawędzi rozwodu) — chce działać piórem. Ale
przeciw komu i czemu? Przeciw rosyjskiej duszy? Cóż się w niej kryje takiego, że ludzie żałują nawet najokrutniejszego przestępcy, jeśli tylko dosięga go kara? — Rozważania Soszina biegną tym mniej więcej torem, a oprócz tego przypominają się oficerowi plastycznie relacjonowane historie z życia jego lub kolegów, które (wraz z
tym, co się w czasie owych dwóch dni przydarza) składają się na obraz wszystkich
warstw społecznych rosyjskiej prowincji: od włóczęgi-pijaka, poprzez wykładowców
uniwersytetu, aż po miejscowego prominenta, dyrektora kombinatu budowlanego.
To bardzo czarny obraz. Weźmy samą akcję: redaktorka książki „młodego pisarza”, działaczka miejscowego „życia kulturalnego” odznacza się niesamowitą
arogancją i głupotą. Bohater, wracając po rozmowie do domu, po drodze będzie
musiał energicznie „uspokajać” trzech wstawionych, bojowych młodzieńców, a po
upływie paru godzin wychodząc z mieszkania spotka na tej samej klatce schodowej następnego, już nieprzytomnego pijaka. Spacerując po dworcu kolejowym Soszin zobaczy, jak miejscowa przemysłowa societa wpycha do moskiewskiego ekspresu pijaniuteńkiego przedstawiciela ministerstwa z ikoną-łapówką pod pachą
(huczne przyjęcie wizytanta „z góry” jest w warunkach gospodarki nakazoworozdzielczej praktycznie jedyną gwarancją otrzymania materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania planu). W nocy, podpiwszy sobie, umrze sąsiadka.
A wspomnienia? — Pisarz wyraźnie lubuje się w opisach np. wideł do gnoju,
którymi przebija milicjanta recydywista — wypuszczony z obozu i szantażujący
wyludnione, „babskie” wsie. Opisuje morderstwa i okrwawionych morderców,
a nawet rozgniecione szczury. Przypuścić trzeba, że czytelnik radziecki, na ogół
wychowany na sztuce strzegącej się naturalistycznego nagromadzenia brzydoty,
odczuł nie lada wstrząs przy lekturze interesującego nas utworu.
Lecz wizja pisarza, choć oczyma Soszina dostrzega on wokół jeszcze wiele
zła i niesłychanie zjadliwie je opisuje (dostało się jeszcze miejskim nuworyszom,
nowym mieszczanom gardzącym wiejskimi krewnymi, „subtelnym” inteligenckim
snobom, a nawet zwolennikom dżinsów, bo Astafiew popiera rodzimość), ostatecznie jest optymistyczna, zgodnie z wymaganiami kierunku. Przede wszystkim
sam bohater powieści jest człowiekiem szlachetnym, a po drugie w jego wspomnieniach przewijają się i sylwetki ludzi mądrych, prostych, etycznych. Astafiew
widzi ratunek przed zdziczeniem w kultywowaniu tradycyjnej, nieskomplikowanej
filozofii życiowej „prostego człowieka”, czyli w przestrzeganiu chłopskiego, moralnego prawa i poprzestawaniu na małym. Rozprzestrzenianiu się zła istotną tamę
powinna postawić rodzina (nie przypominam sobie danych statystycznych, ale
wskaźnik rozwodów w ZSRR jest spory, co się uważa za jeszcze jedną, poważną
bolączkę). W zakończeniu Soszin wprowadza porządek w swe życie rodzinne —
to mocny akcent nadziei.
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„Smutny kryminał” ma niewątpliwe, czysto literackie wartości: melodię języka, sugestywność, zagęszczenie obrazów, lecz przede wszystkim jest powieścią
publicystyczno-tendencyjną (przynajmniej Astafiew korzysta z podobnych schematów gatunkowych). Powinno się zatem potraktować go jako utwór aspirujący
do odbicia rzeczywistości obiektywnej, a wypowiadane w nim społeczne rady
uznać za rady dawane serio, to znaczy takie, jakie pisarz byłby skłonny rzeczywiście dawać współobywatelom. Niestety nie znam rosyjskiej prowincji i trudno mi
zmierzyć stopień spostrzegawczości autora, ale głosy innych czytelników utworu,
kóre słyszałem, zdają się świadczyć — że jest spory.
Tylko że jeśli realna rzeczywistość naprawdę jest podobna do tej powieściowej, nasuwa się wątpliwość co do skuteczności terapii zaproponowanej przez
Astafiewa. Życie rodzinne lekarstwem tu nie będzie. Również nasuwa wątpliwości
trafność „artystyczno-socjologicznej” analizy przyczyn stanu rzeczy. Oskarżanie
rosyjskiego „charakteru narodowego”, w którym to kierunku idą rozważania Soszina (nie podejrzewałbym Astafiewa o nieczęste w prozie rosyjskiej dystansowanie się autora od ocen narratora, który z kolei w tym konkretnym przypadku podziela punkt widzenia postaci) to socjologiczno-politologiczny anachronizm.

3. „Szafot” Czyngiza Ajtmatowa
„Pożar” Rasputina i „Smutny kryminał” Astafiewa są bardzo do siebie podobne.
Rasputin otwarcie tworzy symbol — Astafiew nie tworzy, lecz naturalistyczne zagęszczenie szczegółów również metaforyzuje rzeczywistość jego prozy. Aż dziwna jest słabość konstatacji socjologicznej (zapewne niezamierzona, siłą rzeczy
wynikająca z poglądów pisarzy-moralistów), która także łączy obydwie powieści
i nie pozwala traktować ich jako politycznych sensu stricto. Powieść polityczna
bowiem bardziej powinna zachęcać do czynu, a dzieje się tak, gdy prezentuje czytelnikowi doktrynę mającą rzeczywiste znaczenie, jasno tłumaczącą, jakie są przyczyny choroby i co należy przedsięwziąć. Same cechy formalne (bohater-rezoner,
czarno-biały rozkład akcentów moralnych itd.) nie wystarczą.
Co nie wyszło Sybirakom — udało się pięćdziesięciodziewięcioletniemu, piszącemu po rosyjsku, Kirgizowi. „Szafot” Czyngiza Ajtmatowa (słowo плаха tłumaczyć można też jako ‘katowski pień’) jest na razie najwybitniejszym osiągnięciem kręgu najnowszych radzieckich „rozrachunków”.
Powieść Ajtmatowa składa się z trzech części: historii życia i śmierci niedoszłego popa, Awdija Kallistratowa, opowieści o sporze Bostona i Bazarbaja — kirgiskich pasterzy. Łącznikiem między nimi są dzieje pary wilków, które — choć nie
wyodrębnione graficznie w osobny rozdział — można, wedle sugestii redakcji czasopisma „Nowyj Mir”, uznać za część trzecią. Wszystkie mówią o postaciach zła.
Pierwsza przedstawia się następująco: Awdij Kallistratow, syn diakona, młodzieniec dwudziestoletni i głęboko po swojemu religijny, choć usunięty z seminarium za herezję, postanawia szerzyć w świecie dobro. Jako nieetatowy współpracownik prowincjonalnej komsomolskiej gazety wciela się w postać młodego han-
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dlarza narkotykami i wraz z innymi, autentycznymi, udaje się na pogranicze Kazachstanu, by na środkowoazjatyckiej półpustyni zbierać anaszę — odpowiednik
opium. Ma nadzieję namówić tzw. „gońców” do pokuty, a później rozpocząć prasową kampanię. Po zdemaskowaniu i rozmowie ze stylizowanym na ziemskie
wcielenie szatana szefem gangu, który zezwala mu na próbę nawrócenia podwładnych — Awdij korzysta z okazji. Nieomal na śmierć go zbito i wyrzucono z pędzącego pociągu. Również reportaże (jest 1983 rok) się nie ukazują. Wówczas
Awdij raz jeszcze pojedzie do Azji. Chce rozpocząć nowe życie z ukochaną kobietą. Nie zastanie jej. Na dworcu przypadkowo zwerbują go na polowanie, które
z użyciem karabinów maszynowych i helikopterów organizują w unikatowej okolicy (tejże samej, gdzie poszukuje się anaszy) władze republiki, zagrożone niewykonaniem na czas planu dostaw mięsa. Niepoprawny fanatyk, który znajdzie się w
brygadzie zbieraczy zastrzelonych antylop (suhaków), raz jeszcze zaprotestuje,
zażąda zaprzestania rzezi i pokuty. Zostaje, teraz już skutecznie, zatłuczony i „dla
kawału” rozpięty na drzewie przez zdegenerowanych alkoholików, którym przewodzi eks-lejtnant z kompanii karnej, wyrzucony z armii za homoseksualizm.
Oto druga historia: Boston Urkunczijew. mężczyzna poważny, był przodownikiem pracy, brygadzistą grupy pastuchów, dumą kołchozu. Wypasał owce w górach
Kirgizji. Rodzinnie żył wzorowo, po śmierci pierwszej żony ożenił się z wdową po
współpracowniku (też dobry pasterz, zginął w skalnej szczelinie, gdy poszukiwali z
Bostonem nowych pastwisk) i miał z nią dwuletniego, ukochanego syna. Lecz nie
omijają Bostona kłopoty: wszedł w konflikt z sekretarzem swojej organizacji partyjnej Koczkobariewem, zwanym człowiekiem-gazetą. Urkunczijew propagował ideę
samodzielności i rozrachunku gospodarczego — Koczkobariew stał na stanowisku
wyższości polityki nad ekonomiką ze wszystkimi tego następstwami.
A niedaleko Bostona mieszkał drugi „baca”, Bazarbaj Nojgutow — pijanica,
zazdrośnik i awanturnik, nienawidzący sąsiada. Znalazł Bazarbaj wilcze legowisko, wziął szczenięta na sprzedaż. Uciekając przed pogonią dorosłych zwierząt
schronił się na pewien czas w Bostonowej zagrodzie. I odtąd wilki zaczęły wokół
niej krążyć. Bazarbaj nie zgodził się na propozycję Bostona, by szczenięta wilkom
oddać — rozwścieczone, nieuchwytne, dalej kręciły się w pobliżu. Doszło do tragedii: wilczyca podkradła się do samego gospodarstwa, porwała chłopca. Boston,
nie mając innego wyjścia strzelił do niej, przypadkowo zabijając syna. Oszalały
z rozpaczy zabił również Bazarbaja.
I była para wilków, Akbara i Taszczajnar. Żyły sobie na sawannie MojunKum, polowały na suhaki. Pewnego razu Akbara, prowadząc szczenięta na miejsce, gdzie rosły pachnące trawy, napotkała człowieka i darowała mu życie (był to
Awdij). Rychło jednak para traci szczenięta podczas masowej rzezi zwierzyny.
Wilki opuszczają swoje rodzinne strony (ujrzą jeszcze po drodze dziwny, rozkrzyżowany na drzewie kształt). Następny miot im zginie, gdy miejsce, w którym się
skryły, wypalano napalmem (chodziło o przygotowanie terenu pod wydobycie kopalin). Akbara i Taszczajnar uciekały dalej, w góry. Tam urodziło im się następnych czworo szczeniąt, które niespodziewanie zniknęły... Ciąg dalszy znamy.
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***
W powieści przegrywa zatem młodzieńczy idealizm Awdija, przegrywa rozsądek
i prawość Bostona; wobec okrucieństwa i bezduszności bezbronna jest przyroda.
Z czym jednak przegrywają konkretnie? Odpowiadając, ukażemy aktualny sens
„Szafotu”. Ale odpowiedzieć będzie trudno.
Z pozoru łatwo wskazać winowajców. Awdija pokonują przestępcy i degeneraci, zwierzętom piekło na ziemi gotują biurokraci, i taż biurokracja — w sojuszu
z nienawiścią i głupotą oraz ślepą (lecz jednak mszczącą się) naturą, mającą
wszelkie cechy fatum — przyczyniły się do tragedii Urkunczijewa...
Ale ta interpretacja zwracałaby uwagę jedynie na niższy, tj. doraźno-publicystyczny poziom sensów utworu, podczas gdy Ajtmatow miał ambicję pokazania głębszej istoty przejawiającego się zła, w którym to celu wykorzystał szereg aluzji.
Przede wszystkim mam na myśli majaczenia pobitego Awdija, któremu zwidziała się scena ostatniej dysputy Chrystusa z Piłatem.
Awdij (tu ważna uwaga: mimo używania religijnej frazeologii i tego, że uważa się za głęboko religijnego — i za takiego każe uznawać go autor — jest nasz
niedoszły pop z filozoficznego punktu widzenia materialistą; uważa, że Bóg nie
istnieje poza umysłem człowieka) wkłada w usta Chrystusa prawdziwie komunistyczną naukę o Królestwie Bożym — pojawi się ono na ziemi, a polegać będzie
na wolności, szczęściu i nieskrępowanym rozwoju ludzkiej jednostki. Naprzeciw
stoi Piłat — reprezentant urzeczowiającej jednostkę siły, gwałtu, wojny. Piłat w
każdym konkretnym wypadku może wygrać starcie. Chrystus wygrać musi ostatecznie — alternatywą jest koniec świata: pusta ziemia bez ludzi (ma to tak pacyfistyczny, jak i ekologiczny sens).
Tak więc zło niweczące wysiłki bohaterów powieści miałoby mieć naturę
związaną głównie z przemocą (gwoli dokładności dodam, że w rozmowie z szefem handlarzy anaszą, Griszanem, zwrócono uwagę i na niebezpieczeństwa związane z tworzeniem się współczesnego, konsumpcyjnego społeczeństwa). Chrystusowe rozważania o podporządkowaniu ludzi ludziom każą czytelnikowi zamyślić
się nad tym, dlaczego wrogowie Bostona i oprawcy Awdija wielbią Stalina, pełni
są nostalgii za jego porządkiem i metodami. Czyżby wskazywał pisarz na przeszkody dla zmian, na tkwiące dotychczas w radzieckim życiu pozostałości stalinizmu, rozumianego szeroko, jako teoria i praktyka życia społecznego oraz postawa
moralna? Jeśli tak jest, utwór Ajtmatowa, choć nieco pokrętnie, lecz jednak przedstawia jakąś wizję rzeczywistego wroga, którego należy w procesie reform usunąć;
nie ogranicza się do narzekania, nie stwarza pozorów, że bierze udział — ale naprawdę bierze udział w politycznej walce i dzięki temu już jest dziełem następnego etapu „obrachunków” — pełnoprawną powieścią polityczną.
Spotkała się ona z ostrymi atakami. Co ciekawe — rozmijającymi się z głównymi ostrzami tekstu. Przynajmniej tę metodę przyjęli dyskutanci, osądzający
„Szafot” na całej kolumnie „Litieraturnoj Gaziety” (numeru 42 z 1986 roku),
grzecznie tłumaczący Ajtmatowowi, że Kirgizom przystoi powoływać się raczej
na Koran, zwracający mu uwagę, że myli tytuły przysługujące dostojnikom Cer-
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kwi prawosławnej, zarzucający brak pietyzmu w stosunku do Ewangelii, naśladownictwo Bułhakowa i... publicystyczną doraźność. Tym większe znaczenie miał
fakt pozytywnego zrecenzowania powieści w numerze 356 „Prawdy” z 1986 roku.

***
Pozostał jeszcze naturalny w zagranicznych przeglądach obowiązek: przybliżenia
relacjonowanych zjawisk poprzez wskazanie na ich paralele polskie. Tak więc
powieści Rasputina i Astafiewa zaliczylibyśmy w Polsce do środowiskowych —
opisujących (w tym wypadku krytycznie) stosunki w obrębie danej grupy społecznej, danej społeczności, np. mieszkańców wsi. Krytycznych głosów o tamtejszych
porządkach mamy wiele w polskiej literaturze. Jednym z najostrzejszych byłaby
może powieść Józefa Mortona „Kamilla albo spowiedź dziewczęcia”. Ona często
podczas lektury mi się przypominała, choć pod względem tak literackich pokrewieństw, jak i poszczególnych motywów znacznie się różni od dzieł sybirskich.
A tak à propos: czy doczekamy się wreszcie momentu, gdy polscy pisarze zaczną
dostrzegać problem ekologiczny?
Natomiast „Płachę”, gdyby napisał ją Polak, sklasyfikować byłoby trudniej.
Znalazłaby miejsce wśród rzadkich utworów, krytykujących współczesność bez
równoczesnego propagowania przekonań o realnej potędze świata pojęć. A tak by
niewiele brakowało! Wystarczyłoby tylko, aby religijne pojęcia nie były w tym
utworze pozbawione nadświatowego sensu, lub aby nie został przez Ajtmatowa
wskazany ziemski rodzaj zła. Ku nieutulonemu żalowi niektórych — nie można
w sensach „Szafotu” Ajtmatowa dostrzec wiecznej walki wolności i Smoka, utożsamianego z każdą władzą państwową.

Z zagadnień współczesnego militaryzmu.
Jak kinematografia rosyjska „oswoiła” konflikt czeczeński
bejrzałem 19 wyprodukowanych w latach 1996-2008, kinowych i telewizyjnych filmów oraz seriali poświęconych prowadzonej przez Federację
Rosyjską od grudnia 1994 roku niewypowiedzianej wojnie ze zbuntowaną
republiką czeczeńską i siłami ją popierającymi. Są to utwory na ogół nieznane polskiej publiczności, a szkoda — gdyż pewna ewolucja poglądów dająca się w nich
zauważyć, wskazuje na istotny rozwój ideologiczny, zachodzący przypuszczalnie
w społeczeństwie rosyjskim. Większość tych obrazów należy do kultury masowej,
a ona z zasady nie przedstawia myśli nietypowych i elitarnych, lecz szeroko akceptowane, lub przynajmniej mogące liczyć na poparcie ogółu.
Filmy to mniej lub bardziej sensacyjne, ale przeważnie także realistyczne obrazy, zawierające ideologiczne przesłanie. Do ich cech charakterystycznych należy
obecność bohaterów, postępujących w sposób psychologicznie umotywowany, ale
będących również typowymi przedstawicielami swoich grup społecznych — oraz
fabuła będąca nosicielką wniosków, mających realne polityczno-ideologiczne znaczenie, jak również reprezentująca, odzwierciedlająca rzeczywiste wydarzenia na
zasadach typowych dla fikcji naśladowczej. Czas akcji obrazów — to współczesność, przestrzeń ma odniesienie do konkretnych miejsc i miejscowości. Zachowania, charaktery i przekonania bohaterów ewoluują. Ich poglądy są przedstawiane w toku dialogów, ale charakterystyka i ocena tych ludzi ma wynikać głównie z
ich zachowania. Wydarzenia fabuły mają być prawdopodobne i — poza jednym
wyjątkiem — charakteryzujące się immanentną konsekwencją przedmiotową (tzn.
ontologiczną jednolitością świata przedstawionego).
Sądzę że można wskazać na ideologiczną zawartość tych filmów, traktując je po
prostu jak powieści realistyczne, ale mając przy tym na uwadze możliwość wystąpienia scen symbolicznych, zwyczaj podkreślania ważniejszych wydarzeń i sensów za
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pomocą muzyki instrumentalnej lub pieśni. Pierwiastek poetycki może zresztą wysuwać się w fabule lub jakimś jej fragmencie na pierwszy plan i wówczas realistyczna
akcja nabiera dodatkowych cech alegorycznych czy symbolicznych.
Generalnie, rozpatrując filmy, gdzie wojna czeczeńska jest głównym tematem, wyprodukowane w okresie dwunastolecia 1996-2008 chciałbym się zająć
tym, jak przedstawia się w nich sens wojennego wysiłku, jak widzi się rosyjskie
społeczeństwo, armię, walkę i wroga. Kierując się różnicami w generalnej wymowie rozbiłbym te filmy na trzy grupy: 1) wyprodukowane przed drugą wojną czeczeńską, w okresie prezydentury Jelcyna (tudzież ich myślowe kontynuacje);
2) wyreżyserowane za prezydentury Putina, do przełomu lat 2006-2007, kiedy sytuację w Czeczenii opanowano na tyle, że władze federalne ogłosiły amnestię;
3) późniejsze. Odpowiednio wydzieliłbym i trzy okresy tytułowego „oswajania”,
różniące się dominującym sposobem widzenia tej wojny w filmie. Oczywiście daty graniczne nie są tu precyzyjnie wyznaczone, a okresy nie mają ostrych granic.
Chodzi tylko o dominujące tendencje.

1. Lata 1996-1998. Między mesjanizmem a pacyfizmem
Pierwszym krokiem rosyjskiej kinematografii było wprowadzenie walk w republice w historyczny kontekst. Narzucały się analogie z wojnami, które w
XVIII i XIX wieku prowadziło na Kaukazie imperium carów. „Jeniec Kaukazu” (1996), nominowany w 1997 do Oskara za najlepszy film obcojęzyczny
— film Siergieja Bodrowa — był uwspółcześnioną ekranizacją opowieści
Lwa Tołstoja z 1872 roku, tworzącą wraz nią i poematem Puszkina z 1822
roku pewien ciąg trzech utworów o tym samym tytule (Kawkazkij plennik).
Film opowiada więc o tym, jak młody żołnierz rosyjski, Iwan Żylin, został
wraz z zawadiackim chorążym Saszą pojmany przez starego Czeczena, A bduła-Murata. Murat chce wymienić go za syna, więzionego przez Rosjan. Żylin i Sasza stają się tzw. rabami, pracują i obserwują życie aułu, przy czym
Iwan zaczyna darzyć sympatią córkę Murata.
Czeczeni przedstawieni są tu dość sympatycznie, jako zbiorowość przewidywalna, trzymająca się pewnych zasad i — choć zdarzają się wyjątki, a zasady są
okrutne (Sasza kończy z poderżniętym gardłem, inny stary Czeczen zabija swojego syna służącego w federalnej policji) — to przecież są zasadami: chorąży zabił
pastucha w trakcie ucieczki, a policjant dla Czeczenów jest zdrajcą.
Bałagan panuje natomiast po stronie rosyjskiej. Wojsko pije, sprzedaje broń
za wódkę. Wyższość moralna Czeczenów staje się wyrazista w finale, kiedy Abduł-Murat, mimo że jego syn został w końcu przypadkowo zastrzelony, wyrzeka
się zemsty i puszcza Iwana wolno.
Wniosek z filmu jest taki: młody żołnierz miał walczyć z ludźmi, których nienawidzić nie ma powodu, powołano go na bezsensowną wojnę, w której nie zdążył oddać nawet jednego wystrzału. Jego dowódcy także nie widzą jej celu. Trudno o bardziej pacyfistyczne przesłanie.
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Nawyk czynienia historycznych aluzji okazał się trwały. Jeśli nawet w danym
filmie nie pada stwierdzenie, że współczesna Rosja stoi na Kaukazie wobec podobnych wyzwań jak ongiś cesarstwo [IV-MR — symbole wskazują na filmy
wymienione w końcowej tabeli], a potem ZSRR, to teza sygnalizowana jest symbolicznie: żołnierze walczą w tych samych miejscach, gdzie biły się carskie pułki
[XI-GW], znajdują pamiątki przeszłości: tej carskiej [III-B] i okresu II wojny
światowej [XI-GW]; cenione są kozackie [VIII-CzI; II-C] bądź szlacheckie [III-B]
rodzinne korzenie żołnierzy.
Także pacyfizm okazał się poglądem prezentowanym w dalszych obrazach.
Przykładowo, „Punkt kontrolny” Aleksandra Rogożkina (1998) opowiada
dzieje plutonu służącego na umocnionym posterunku gdzieś na terytorium czeczeńskim, z dala od miejsc ważnych dla tego konfliktu. Jest nudno — żołnierze
urządzają więc sobie kawały; w dodatku życie uprzykrza im snajper, utrudniający
im chodzenie do latryny. Nadal nie widać w tej kolonialnej wojnie większego sensu, ale w stosunku do wyżej omówionego filmu nastąpiło przesunięcie akcentów.
Czeczeni są dla żołnierzy zbiorowością przede wszystkim wrogą i niezrozumiałą.
Owszem, wchodzą z nią w kontakty — kupują u nich marihuanę, a jakaś czternastoletnia Czeczenka przyprowadza koleżankę, w zamian za naboje proponując jej
wdzięki; ustala się więc jakieś status quo, dochodzi do „nieoficjalnego rozejmu”.
Ale negocjuje się z odbezpieczonym granatem w ręku, niepisane porozumienia
łamie i panuje nieufność, zresztą uzasadniona, bo w końcu to ta czternastolatka
okazuje się być snajperką, całkiem skuteczną, co udowadnia zabijając akurat żołnierza, który ja polubił (przy tym nie wiedząc, że strzela właśnie do niego). Końcówka akcji przynosi kolejną śmierć bezsensowną — motyw wyraźnie pacyfistyczny.
Ale w tym obrazie poczucie bezsensu bierze się raczej z pokazanych działań
rosyjskich. W pierwszych scenach żołnierz zabija w samoobronie strzelającą do
niego czeczeńską kobietę (strzelała — obiektywnie rzecz biorąc — bez powodu,
mszcząc się za śmierć dziecka, które nie zostało zabite, lecz po prostu zginęło,
bawiąc się niewybuchem). Że jednak była obywatelką Federacji Rosyjskiej, a Rosja prowadzi wojnę ograniczoną i na cywilnych obywateli Czeczenii rozciąga
ochronę prawną — żołnierz zostaje poddany śledztwu i będzie ukarany — nic nie
wskazuje, aby istniały jakiekolwiek reguły, zabezpieczające żołnierza przed niesprawiedliwymi karami ze strony własnego państwa, które przecież wysłało go na
wojnę i postawiło w sytuacji, kiedy musi strzelać... a w wojnie partyzanckiej wrogiego żołnierza i cywila trudno rozróżnić.
To że żołnierz rosyjski, gdy wpadnie w kłopoty, nie ma co liczyć na własne
państwo, że nie zapłaci za niego okupu, kiedy zostanie porwany, że nie wyleczy
go, jeśli leczenie będzie drogie, że nie pomoże mu po demobilizacji i że w końcu
nie wiadomo, pochwali go czy ukarze, jeśli przejawi inicjatywę — okazuje się w
obrazie Aleksieja Bałabanowa — „Wojna” z 2002 roku, po części kontynuującym
nurt pacyfistyczny.
Znów poruszony jest tu temat niewoli, ale inaczej niż w filmie Bodrowa.
Tu nie ma już grama sympatii dla buntowników. Czeczeni przestali być
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ludźmi honoru: ich dzieci z upodobaniem biją jeńców, a partyzanci odżynają
jeńcom głowy nożami, porywają ich głównie dla okupu, nie dotrzymują słowa (motyw niedotrzymanego słowa pojawił się także w nieco wcześniejszym,
bardziej rozrywkowo-sensacyjnym filmie Igora Tałpy „Osobyj słuczaj” z 2001
roku, w którym ofiarą Czeczenów pada amerykańska dziennikarka, która umawia się z ich dowódcą na wywiad i w rezultacie zostaje jeńcem — z opresji ratuje ją jej rosyjski kamerzysta, kombatant wojny w Afganistanie), łamią zasady religii, za którą ponoć walczą. W zasadzie są już wyłącznie bandytami, na dodatek
chytrze wykorzystującymi słabości rosyjskiego państwa i prawa („czarny
charakter” — komendant Asłan Gugajew — ma w Moskwie trzy restauracje
i hotel).
Oto sytuacja pokazana przez Bałabanowa: rok 2001, Czeczeni Gugajewa porywają angielskich aktorów — Johna i Mary — i wypuszczają mężczyznę, aby zebrał okup. John prosi zdemobilizowanego sierżanta, Iwana Jermakowa (byłego
„raba” Gugajewa) o pomoc w dostarczeniu okupu. Ten zgadza się, nie mając co
robić w cywilu (nie ma np. pieniędzy na mieszkanie i nie może się ożenić, a zresztą rzeczywistość cywilna tym różni się od wojennej, że tu młodzież ginie w bandyckich porachunkach) i pragnąć uwolnić więzionego kapitana rosyjskiej armii.
Sytuację etyczną Iwana dodatkowo komplikuje fakt, że zdemobilizowany sierżant
formalnie działa jako najemnik. John ma mu zapłacić (ale co to za najemnik, który
całą wypłatę odda na leczenie wspomnianego, rannego kapitana). W trakcie wyprawy dochodzi do walki, padają ofiary (także cywilne) — zakładnicy zostają
uwolnieni, ale Iwana czeka rosyjskie więzienie — zgotowane mu przez państwo,
które nie chciało mu przedtem pomóc. A przecież bez walki i towarzyszących jej
ofiar sierżant nie uwolniłby nikogo.
Trudno o pointę bardziej obrażającą potoczne poczucie sprawiedliwości i równie
dobitne pokazanie alogiczności tej dziwnej wojny, prowadzonej przez państwo,
które swoich przeciwników uznaje za swoich obywateli i w ogóle walczy tak, żeby
nie wygrać... Z drugiej strony jednak trudno wyobrazić sobie oficjalne wyjęcie
spod prawa wszystkich Czeczenów... Tak więc żołnierze są w sytuacji bez wyjścia, tragicznej. Inną kwestią — o której za chwilę — jest zdrada, nieudolność,
przekupstwo, nielojalność szerzące się wśród dowódców.
„Kawkazkaja ruletka” (2002) Fiedora Popowa akcent kładzie na problemy
moralne, wskazując, że nie ma takiego moralnego upadku, którego nie można odkupić, z którego nie można się podnieść. Bohaterkami filmu są dwie matki: starsza, Marija, której Czeczeni obiecali uwolnienie syna, rosyjskiego żołnierza (przy
czym kolejny raz okazali się ludźmi bez honoru, bo tego syna dawno zabili) —
o ile znajdzie inną Rosjankę, Annę, najemną snajperkę w czeczeńskiej służbie
i równocześnie przyjaciółkę jednego z polowych dowódców czeczeńskich, która
uciekła od niego, zabierając małego synka. Anna jest więc zdrajczynią i (jako
snajperka) morderczynią — ale na jej korzyść świadczy fakt, że znalazła się w tej
sytuacji przez miłość, a ponadto ucieka, bo nie chce brać udziału w torturowaniu
jeńców i pragnie porządnie wychować syna; wyrzeka się też zarobionych zabijaniem pieniędzy. W rezultacie zwycięża swego rodzaju matczyna solidarność i kie-
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dy Anna ginie — widz pozostaje w przekonaniu, że oto jej synek zostanie wychowany przez Mariję, która nie tylko że nie musi się tego podejmować, ale jeszcze
miałaby prawo do zemsty.
Prawo matczynej miłości ostatecznie odnosi w tym filmie zwycięstwo
nad prawem wojny, zresztą wszechstronnie skrytykowanej, bo okrutnikami są
tu nie tylko Czeczeni. Negatywnym bohaterem jest także Rosjanin. Jest nim
były wojskowy — konduktor wagonu, w którym jadą obie kobiety, „dorabiający sobie” nielegalnymi przewozami; obrzydliwy kobieciarz. Wspomina się
również, jaki los spotkałby Annę — snajperkę, gdyby złapali ją rosyjscy żołnierze (mowa o rozrywaniu samochodami pancernymi, wykłuwaniu oczu bagnetami itd.).
Kolejnym dowodem na zaistnienie w rosyjskiej kinematografii świadomości
tego, że w wojnie czeczeńskiej podział na dobro i zło niekoniecznie pokrywał się
z różnicami narodowymi, jest sensacyjny (a nie wojenny — dlatego nie uwzględniono go w tabeli) film Aleko Cabadze „Russkij trieugolnik” z 2007 roku. W tym
obrazie — jednym z bohaterów, poszukiwanym okrutnym zabójcą w służbie czeczeńskiej jest Rosjanin. Straciwszy w bombardowaniu żonę Czeczenkę były
szkolny nauczyciel rosyjskiego postanawia się zemścić, przechodzi na islam i zostaje bezwzględnym snajperem. W tym filmie pokazano także, jak rosyjski dowódca za pieniądze pozwala Czeczenom brać do niewoli swoich żołnierzy.
Narzuca się podobieństwo filmów pacyfistycznego nurtu do niektórych amerykańskich obrazów o wojnie wietnamskiej. Też przedstawiały ją jako niepotrzebnie okrutną, bezsensowną politycznie i moralnie. Ale ten nurt w rosyjskim kinematograficznym dorobku poświęconym wojnie czeczeńskiej jest ilościowo wątły,
przy tym już od początku pracowano nad wizerunkiem odmiennym.
Chodzi mi o „Czistiliszcze” Aleksandra Niewzorowa z 1997 r., którego generalnym producentem był Boris Bieriezowski — oligarcha i miliarder, a podówczas
także współpracownik Borisa Jelcyna, zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa
Rosji. Telewizyjną premierę filmu w marcu 1998 obejrzała ponoć (Бондаренко
1998) połowa dorosłych mieszkańców Rosji. Drastycznie naturalistyczny i wyraziście ideowy obraz i chwalono, i ostro krytykowano.
Pod względem fabularnym, to opis epizodu walk o Grozny. Akcja filmu opowiada o tym, jak na początku stycznia 1994 zdziesiątkowany oddział rosyjski pod
dowództwem pułkownika gwardii Suworowa odbija główny budynek szpitala z
rąk Czeczenów, dowodzonych przez pułkownika Tukusa Sapiłowa, byłego lekarza. Atak wspierany jest przez jeden ocalały czołg i paru żołnierzy specnazu.
Ale powyższe streszczenie tylko w drobnym procencie wskazuje na problematykę obrazu. Film to przede wszystkim makabryczny obraz najbardziej
spektakularnej wojennej klęski, jaka spotkała Rosję po drugiej wojnie świ atowej. Podczas pierwszego szturmu Groznego Czeczeni, wpuściwszy do miasta pospiesznie zmobilizowane i niedoszkolone pancerne brygady Federacji
urządzili im krwawą łaźnię, zabijając 1000-2000 żołnierzy i niszcząc ok. 200
pojazdów pancernych.
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Na ekranie krew leje się strumieniami, czołg miażdży ciała martwych Rosjan
(„pogrzeb” mający uchronić ciała przed pohańbieniem przez Czeczenów), Rosjanie giną też od własnego ognia artyleryjskiego, a ich dowódca rozpaczliwie wzywa pomocy. Odpowiada mu przez radio tylko czeczeński pułkownik. Nawiązuje
się dialog, stanowiący drugi wątek filmu.
Film ma wymowę polityczną — krytykowany jest sztab naczelny i głównodowodzący, gen. Paweł Graczow. Ale najistotniejsza jest płaszczyzna symboliczna, religijna. Mottem filmu jest psalm 136, a tytuł pozwala odczytywać sens
alegoryczny dzieła. Do czyśćca dostajemy się za grzechy (grzechem jest choćby
nieprzygotowanie się do walki, a możliwe, że — zdaniem reżysera — Rosja znalazła się w stanie grzechu, dopuściwszy do ciężkiego kryzysu swojej państwowości) i doznajemy w nim mąk (klęska militarna w Groznym). Wojskom czeczeńskim przypadła więc rola zadających męki diabłów. Służą w nich Afgańczycy żywcem odżynający głowy jeńcom, litewskie biatlonistki — snajperki
[IX-P] z upodobaniem strzelające żołnierzom w genitalia, najemnicy — Arabowie i Murzyni. Czeczeński specnaz z zasady morduje nawet nieuzbrojonych żołnierzy przeciwnika.
Skoro po odbyciu mąk czyśćcowych mamy znaleźć się w niebie... w skali
dziejowej ta klęska na pewno ma odnowieńczy sens. Treści mesjanistyczne znalazły zwieńczenie w historii dowódcy uszkodzonego rosyjskiego czołgu, któremu
zaproponowano przejście na stronę Dudajewa (kuszenie), ten jednak zadaje Czeczenom ciężkie straty, zostaje przez nich porwany i ukrzyżowany. Umiera jak
Chrystus, skłoniwszy głowę na lewe ramię, a na jego widok składający się głównie z rannych oddział rosyjski atakuje i zwycięża. Ofiara czołgisty nie idzie na
marne, a scena zdjęcia go z krzyża wyraźnie stylizowana jest na znany motyw sakralnego malarstwa.
„Czistiliszcze” było więc projektem mesjanistycznym, zachęcającym do odczytania współczesnych rosyjskich klęsk jako ofiary, za którą musi przyjść zbawienie. Nie znalazło jednak naśladowców. Zapewne naturalistyczna poetyka, egzotyczna dla odbiorcy rosyjskiego zniechęciła widzów, a i zlaicyzowane rosyjskie
społeczeństwo nie odczytało przesłania. Główny cios mesjanistycznej idei zadała
jednak historia — Rosja zaczęła w konflikcie zwyciężać i zbiorową wyobraźnią
zawładnęły wydarzenia, takie jak „bitwa na wysokości 776” (Бой у высоты 776),
które zmazały hańbę klęski w Groznym.
Wspomniana bitwa była bardzo spektakularnym wydarzeniem Wtedy to,
w dniach 29.02-1.03 2000, 6. kompania 2. batalionu 104. Desantowo-Spadochronowego Pułku Gwardii z Pskowa, w sile 90 żołnierzy wydała bitwę ok. 2,5 tysiącom żołnierzy czeczeńskich i najemników arabskim, dowodzonym m.in. przez
Szamila Basajewa, Hattaba, Idrisa itd. W rezultacie poległo 84 Rosjan i 500 bojowników. Do tego wydarzenia nawiązały: film „Proryw”, końcowy epizod
„Czest’ imieju” i akcja serialu „Grozowyje Worota”, o których mowa poniżej.
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2. Lata 1999-2006 — czas drugiej wojny czeczeńskiej
W jej trakcie Rosjanie opanowali czeczeńskie miasta, oficjalne, prorosyjskie
czeczeńskie kierownictwo rozpoczęło porządkowanie kraju, a bojownicy czeczeńscy skupili się na walce partyzanckiej i zamachach terrorystycznych, przy
czym silniej związali się z muzułmańskimi terrorystami. Z kolei po zamachach z
11 września 2001 roku Rosja znalazła się w nieformalnej, międzypaństwowej
koalicji antyterrorystycznej. Nowa sytuacja pozwoliła na politycznie i moralnie
jasne zdefiniowanie przeciwnika, z którym walczą rosyjscy żołnierze, co wywołało zasadniczą zmianę w poetyce i ideologii większości filmów o wojnie czeczeńskiej powstałych po 2001 roku: ich przesłanie stało się zdecydowanie militarystyczne.
Drogę przetarły sensacyjne seriale: osiemnastoodcinkowa (w dwóch seriach) „Mużskaja rabota” Tigrana Kieosajana z 2001/2002 roku oraz „Spiecnaz” Andrieja Malukowa z 2002 r. W obydwu — głównym przeciwnikiem,
inicjatorem szeregu spisków i akcji przeciw Rosji jest talibański milioner,
przebywający zwykle w Afganistanie, w niedostępnej kryjówce. O ile jednak
„Spiecnaz” ma charakter bardziej rozrywkowy — każdy odcinek opisuje jedną
przygodę dzielnych specnazowców i poza szybką akcją prawie nic w nim nie
ma, to „Mużskaja rabota”, w której miejscem prezentacji danej intrygi jest cała
seria (8 lub 10 średniometrażowych odcinków) proponuje pewną socjopolityczną diagnozę sytuacji i kieruje do społeczeństwa rosyjskiego przesłanie wychowawcze.
Serial ostrzega: wrogiem dzielnych, rosyjskich żołnierzy i oficerów nie są
Czeczeni, lecz swoiste „imperium zła” w którym główną rolę grają międzynarodowi, muzułmańscy, wahabiccy terroryści — Afgańczycy, Arabowie i inni (np.
główna pomocnicą złowrogiego taliba Al-Saida jest nawrócona na islam Niemka,
córka terrorystki z Grupy Baader-Meinhof), a także: rosyjscy lub nierosyjscy przestępcy — handlarze narkotykami oraz skorumpowani rosyjscy wojskowi i politycy. Rzecz jasna są wśród nich i Czeczeni, ale „bandyci nie mają narodowości” —
jak mówi jeden z dwóch głównych pozytywnych bohaterów, oficerów wywiadu
wojskowego. Wszelkie przejawy szerzącej się w Rosji narodowościowej nienawiści do Czeczenów są w filmie krytykowane, a wśród bohaterów pozytywnych też
ich jest sporo, zwłaszcza gdy nie walczą, lub walczą po rosyjskiej stronie. Nawet
Rusłan — Czeczen, który jest starym, z czasów radzieckich współtowarzyszem
oficerów, a którego Pasiecznik i Leszij uważają za obecnego wroga — specjalistę
wynajętego przez Al-Saida — na końcu okazuje się być tylko głęboko zakonspirowanym agentem Federacji Rosyjskiej.
Podobnie pogłębione widzenie wroga występuje też w „Specnazie” oraz
w filmach o walczącej w Czeczenii armii rosyjskiej — serialach: Wiktora Buturlina „Czest’ imieju” (2004), Andrieja Malukowa „Grozowyje worota” (2006) i pełnometrażowych filmach fabularnych: „Marsz-brosok” Nikołaja Stambuły (2003),
„Proryw” Witalija Łukina (2006).
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Żołnierze walczą tu z międzynarodowymi, świetnie (w broń lekką) uzbrojonymi i wyposażonymi terrorystycznymi oddziałami muzułmańskimi, które —
nieraz w sile 2-3 tysięcy ludzi przemieszczają się w górach Czeczenii. Czeczenów jest wśród nich dużo, ale sporo także najemników — Arabów, Murzynów
[IX-P, VII-MB, XI-GW] itd. Bojownicy są okrutni, pojmanych Rosjan albo na
miejscu mordują, nożem odżynając głowy [XI-GW, VA-RL], albo wykorzystują
w charakterze tragarzy, żywych wyzwalaczy min itd. Stąd też otoczeni żołnierze
rosyjscy zwykle rozrywają się granatami [IX-P, VII-MB, XI-GW, VIII-CzI];
obie strony tylko wyjątkowo biorą jeńców. Bojówkarze nie przestrzegają też zasad religijnych — np. oszałamiają się narkotykami [IX-P, XI-GW], często walczą głównie dla pieniędzy: albo jako najemnicy, jeśli są obcokrajowcami, albo
dlatego, że tylko tak zwykły Czeczen może zarobić większą sumę, np. na ślub
[VIII-CzI]. Oddziały cieszą się raczej sympatią ludności, ale — jeśli dowodzą
nimi fanatycy — potrafią strzelać do szanowanych na Kaukazie starców [VIIMB], mordować Czeczenów podejrzewanych o prorosyjskość [XI-GW], dopuszczać się zabójstw w ramach wewnętrznych, klanowych lub politycznych rozgrywek [XI-GW].
Jeśli w filmie jest miejsce na głębszą analizę przeciwnika, to występuje motyw starych, czeczeńskich dowódców z okresu pierwszej wojny, pokazywanych —
choć to wrogowie — z sympatią, jako bohaterowie tragiczni. Oddaje się im nawet
pewną sprawiedliwość, jako tym, którzy ongiś walczyli ramię w ramie z Rosjanami w armii ZSRR, a potem mieli prawo „bronić swojej małej ojczyzny”. Walczą
więc owi dowódcy dzielnie, ale krytykują nowe cudzoziemskie dowództwo i bywa, że są przez „swoich” zabijani [VII-MB, IX-P]. Pamięta się też o krzywdach
wyrządzonych przez Stalina Czeczenom [V-W, XI-GW].
Wśród nich zdarzają się też prości ludzie, pragnący pokoju i nie mający nic
przeciwko przynależności do Federacji (niepodległe państwo czeczeńskie nie potrafiło zadbać o gospodarkę i praworządność) oraz zdecydowani jej sojusznicy, jak
jeden z bohaterów „Grozowych worot” — Szek — były czeczeński generał,
z przyczyn osobistych walczący teraz po rosyjskiej stronie.
Generalnie więc to nie ludność republiki, obywatele Rosyjskiej Federacji
są przeciwnikami sił rosyjskich, a żołnierze nie są pokazywani podczas czy nności charakterystycznych dla armii okupacyjnej, lecz podczas służby i regularnej walki. Co więcej — to walka obronna. Autorzy filmów przedstawiają
najczęściej dwa typy bojowych sytuacji: albo napad bojowników na rosyjską
kolumnę transportową [VII-MB], albo mężną obronę wojska okopanego na
przewidywanej trasie przemarszu przeciwnika [XI-GW, IX-P, VIII-CzI]. Ta
druga sytuacja jest szczególnie ceniona, gdyż żołnierzom, podobnie jak
pskowskim komandosom, wypada w oczekiwaniu na pomoc bronić się wobec
przeważających (nawet dwudziestokrotnie — kompania broni się przed pułkiem) sił napastniczych, a to sytuacja szczególnie korzystna jeśli chodzi o
możliwość ukazania determinacji, męstwa i solidarności. Nawet więc, gdy p omoc nie przybywa lub przybędzie zbyt późno i obrońcy giną — czystość moralna sytuacji na tym nie ucierpi.
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Jeśli więc następuje klęska, to taka, której nie trzeba mesjanistycznie tłumaczyć, lecz sprzyjająca czystej apoteozie śmierci za Ojczyznę. Wymowa jednego
z omawianych teraz filmów — „Proryw” — w zasadzie tylko do takiej apoteozy
się sprowadza. Przedstawiono tam sytuację, kiedy pomoc dla broniącej się kompanii nie przyszła i oto siedmiu, pozostałych jeszcze przy życiu, młodych żołnierzy po wyczerpaniu amunicji idzie do ostatniego ataku na bagnety, uprzednio kierując ogień dalekosiężnej artylerii na swoje pozycje, które wkrótce zajmie nieprzyjaciel [także XI-GW].
Ale nie tylko do walki, a gdy trzeba — śmierci, sprowadza się żołnierski obowiązek. Zdrowy trzon armii, prawdziwi, wierni przysiędze, nieskorumpowani, odpowiedzialni żołnierze mają do wypełnienia także misję społeczną, a ponadto
służba wojskowa przynosi liczne korzyści egzystencjalne i wychowawcze.
Misja społeczna armii polega na kultywowaniu i wzmacnianiu szeregu tradycyjnych wartości; nie tylko patriotyzmu, ale także:
 wewnętrznej solidarności korporacyjnej, która polega na odpowiedzialności przełożonych i zaufaniu podwładnych;
 wiernej przyjaźni zakładającej wzajemną gotowość do ofiar;
 honoru wojskowego i nie tylko takiego;
 wiary prawosławnej (w filmach w ciężkich chwilach żołnierze palą świece
i się modlą [II-C, IX-P], pokazane są sceny chrztu [VI-S], religijne pogrzeby [VIII-CzI, VII-MB], itd. lub obecne są inne religijne motywy [VIS, VII-MB, II-C, X-Ż]);
 poczucia kontynuacji tradycji historycznej;
 tradycyjnego życia rodzinnego (w obrazach powtarza się motyw kochających matek oraz wiernie czekających żon i narzeczonych);
 solidarności środowiska lokalnego — która dochodzi do głosu np. wtedy,
gdy trzeba np. zebrać okup za żołnierza [VII-MB];
 solidarności międzygrupowej, społecznej (np. tylko w armii z chłopakiem
ze wsi może zaprzyjaźnić się młody inteligent [XI-GW] lub chłopak z domu dziecka [VII-MB]);
 prawa i porządku, które powinny w państwie zapanować (z rozmowy dowódcy i szeregowca: „A możet plunut’ na wsio i smotriet’ kak twoju strany priewraszczajut w sortir? Ty choczesz w takoj stronie żit’? Niet, nie
choczesz. I ja toże. Po etomu ja zdies’” W moim tłumaczeniu: „A może
tak splunąć na wszystko i patrzeć, jak twój kraj zmieniają w klozet? Ty
chcesz żyć w takim kraju? Nie, nie chcesz. I ja także. I dlatego tu jestem”
[VII-MB]).
Niestety, w wypełnianiu misji obrony wartości żołnierz ma mało sojuszników. Są
one nieustannie obrażane w czasie walki, podczas której przeciwnik nie uznaje
żadnych zasad, kobiety nie kochają a zabijają, religia sankcjonuje dzikie mordy
(chodzi oczywiście o islam, choć przyznać trzeba, że o islamie niefanatycznym i
przestrzeganym mówi się z uznaniem), wyżsi dowódcy żołnierzami i oficerami
manipulują i potrafią np. odwołać w czasie walki helikopter ewakuacyjny, żeby
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mógł posłużyć dziennikarzom [VIII-CzI] — o zwykłej zdradzie i złodziejstwie nie
wspominam.
W czasie służby i codziennego, żołnierskiego życia też różnie bywa — tam
czyha fala i np. żony kochające nie mężów, a ich kariery [XI-GW].
Z kolei Zachód nic nie rozumie — ani tej wojny, ani roli w niej Rosji. Kiedy
angielski bohater filmu „Wojna” usiłuje znaleźć w Anglii ratunek dla narzeczonej,
to się go pytają, czy popiera rosyjską politykę w Czeczenii. Organizacje międzynarodowe, takie jak Rada Europy, Obrońcy Praw Człowieka itd. bywają jedynie
antyrosyjską zabawką w ręku terrorystów [IV-MR].
A co najgorsze, grożącego niebezpieczeństwa nie dostrzega społeczeństwo —
ignorancja cywili wychodzi na jaw zwłaszcza podczas urlopów żołnierzy lub po
ich demobilizacji.
Tą stroną zagadnienia zajmują się zwłaszcza trzy filmy: „Czest’ imieju”
i „Marsz-brosok”, których bohaterowie dostają urlopy na odprowadzenie ciał poległych i „Wojna”, gdzie — jak już wspomniałem — rzeczywistość cywilna jest
tak beznadziejna, że bohater szybko wraca do Czeczenii. Dwa pierwsze tytuły
przeprowadzają analizę całego społeczeństwa rosyjskiego i formułują tezę o istnieniu dwóch Rosji: 1) tej biednej, niepozornej, niedocenionej, raczej prowincjonalnej, gdzie wartości miłe sercu żołnierza wciąż są doceniane i można na przykład liczyć na zdobycie niewyemancypowanej narzeczonej; 2) tej drugiej: bogatej,
krzykliwej, zanarchizowanej, kosmopolitycznej, która nawet nie dostrzega prowadzonej wojny, prowadzi z Czeczenami interesy, zyski z których idą na walkę z rosyjską armią [VIII-CzI]; albo na przykład która — w edycji młodzieżowej —
urządza obok cerkwi koncert dziewcząt z grupy Tatoo, biegających po scenie w
bikini (tę Rosję reprezentuje też chuliganeria rozbijająca się luksusowymi terenówkami po ulicach [VII-MB]).
Za tę drugą Rosję nie ma sensu umierać. Spotkanie z nią jest raczej pokusą,
którą bohaterowie odrzucają, w obronie tej pierwszej Rosji znajdując sens służby
i życia, bo — jak się okazuje — służba wojskowa jest także receptą na problemy
czysto osobiste i egzystencjalne.
Np. bohater „Czest’ imieju”, major Czisłow, mimo kuszących perspektyw
w postaci chętnej do romansu milionerki (akcja serialu toczy się w 2000 roku) pozostaje w służbie, bo wie, że jest odpowiedzialny za sotniu malcziszek ze swojej
kompanii; innym bohaterom walka pozwala choć na chwilę zapomnieć o ich rodzinnych tragediach [XI-GW].
W tym kontekście warto jeszcze wspomnieć o starannie wyreżyserowanym
i wyprodukowanym, wysmakowanym estetycznie serialu „Grozowyje worota”
(ekranizacji opowieści Aleksandra Tamonikowa „Rota uchodit w niebo”), częściowo opartym na schemacie powieści rozwojowej i pokazującym, jak doskonałą szkołą życia może być armia dla młodzieży. Podobne przesłanie zawiera nieco mniej
udany „Marsz-brosok”, którego bohaterem jest Aleksander Bujda, chłopak z domu
dziecka i z wyrokiem w zawieszeniu w życiorysie. Warto wspomnieć, że twórca tego filmu nie ukrywał patriotycznego i wychowawczego celu — zadedykował swoje
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dzieło: „Tiem, kto stajał, stoit i budiet stajat’ na zaszczitie rodiny” („Tym, którzy
stali, stoją i będą stać na straży ojczyzny” [tłumaczenie moje — W. K.]).
Jednym z bohaterów serialu „Grozowyje worota” jest Kostia Wietrow —
w cywilu długowłosy blondyn z naszyjnikiem, który buntuje się przeciw nadopiekuńczej matce, zaprzyjaźnia z młodą anarchistką i jej kolegami, urządza polityczne happeningi, wylatuje z uczelni, a w końcu — ponieważ nie wie, czym się ma w
życiu zająć — wstępuje do armii, przekonany, że tam mu będzie dobrze, bo będą
mu mówić, co ma robić i jak postępować. Z pomocą przyjaciela ze wsi — Koli
Garszkowa daje sobie radę z falą i wyróżnia podczas walki. I oto, kiedy po zranieniu, odznaczony orderem za męstwo, zdrowieje w szpitalu — wszystko dochodzi
do równowagi: przychodzą do niego kochające i pogodzone z sobą matka i dziewczyna. Świat wokół Koli — można powiedzieć — przybrał normalne kształty,
a on sam zdał egzamin z męstwa i jego przyszła droga życiowa stała się jasna
i określona.

3. Od 2006 roku
Kiedy już rosyjskie zwycięstwo stało się pewne, a wraz z serialem „Grozowyje
worota” w zasadzie wyczerpane zostały możliwości opiewającego tę wojnę kina
typowo batalistycznego, przyszła pora na obrazy bardziej refleksyjne.
„Żywy” Aleksandra Wieledinskiego (2006) opowiada historię szeregowego
żołnierza, zwykłego rosyjskiego chłopaka z prowincji, który wrócił z wojny czeczeńskiej okaleczony: zarówno fizycznie (stracił nogę), jak i psychicznie. Jest
utrzymanym w konwencji realizmu magicznego, uniwersalnym dziełem opowiadającym o ofierze, zadośćuczynieniu, pokucie. W tym momencie to, że bohater
walczył akurat w Czeczenii, jest nie tak istotne.
Motyw czeczeński ma też — jak sądzę — mniejsze znaczenie w przypadku
wybitnego filmu Nikity Michałkowa — „Dwunastu” (2007). Tytułową dwunastkę tworzą sędziowie przysięgli, przypadkowo dobrani mężczyźni, mający zadecydować o winie czeczeńskiego nastolatka. Kolejno nabierają oni przekonania o
niewinności chłopaka, przekonując się przy okazji, że ich pierwotne zdanie wynikało z uprzedzeń, stereotypów, niewiedzy, poczucia winy, osobistych kompleksów.
Co prawda w retrospekcjach wojna czeczeńska ukazana została w całym jej
okrucieństwie, ale odnosi się wrażenie, że w rozważaniach moralno-społecznych
prowadzonych w filmie mogłaby być zastąpiona przez każdą inną wojnę, a czeczeński nastolatek — przez każdego innego przedstawiciela nienawidzonej
mniejszości.
„Żywy”, jak i „Dwunastu” skupiły się więc na problematyce ogólnomoralnej.
Ale pojawiły się także kontynuacje (niekiedy zaskakujące) poprzednich wątków.
Nie zaskoczył film Aleksandra Arawina „Miortwoje pole” (2006). Podobnie
jak „Punkt kontrolny” — był opowieścią o życiu codziennym żołnierskiej gromady, z tym że tym razem chodziło o saperów, rozminowujących pod dowództwem

100

Z zagadnień współczesnego militaryzmu

młodziutkiego lejtmanta Mamaszina wielkie pole minowe, gdzieś w Kraju Stawropolskim, przy granicy z Czeczenią. I znowu w okolicy działa tajemniczy snajper, ale stosunki z miejscową, wielonarodową ludnością są w miarę normalne.
W rzeczywistości filmu nie ma pacyfistycznego bezsensu. Oczywiście, że wojna
utrudnia ludziom życie, bywa, że na niej ludzie giną, ale jest jasne, kto szkodzi,
a kto pomaga, i że ofiara żołnierzy ma sens. Arawin zdobywa się nawet na rycerski gest w stosunku do pokonanego przeciwnika. Czeczeni znowu przestrzegają
swych obyczajów i są przewidywalni, a uwolniony na mocy amnestii były bojownik, nie wyrzekając się bynajmniej patriotyzmu, też rozminowuje pole. Zajmuje
się tym na własną rękę i nijako „obok” żołnierzy — ale obiektywnie działa dla
wspólnego dobra.
„Russkaja żertwa” (tłum. pol. rosyjska ofiara) trójki reżyserów: Jeleny Łapiczewej, Iriny Mieletiny i Michaiła Dobrynina przyniosła nową propozycję mesjanistyczną, która być może znajdzie więcej zwolenników niż ta, związana z
obrazem „Czistiliszcze”. Film jest w dużej mierze amatorski, niezachęcający artystycznie i niejednolity stylistycznie (miesza konwencje dokumentu, dokumentu fabularyzowanego i filmu fabularnego). Jest dokładnym odtworzeniem bitwy
na wysokości 776, a ponadto, na podstawie zachowanego dziennika, przedstawia
myśli i osobę młodego oficera tam poległego. Równoległy dokumentalny wątek
skupia się na historii zrzeczenia się tronu przez cara Mikołaja Drugiego. Autorzy
stawiają tezę, że nieudzielenie na czas pomocy walczącym komandosom było
rezultatem zdrady dowódców — podobnie jak głównie w rezultacie zdrady car
Mikołaj utracił tron.
Najważniejszy wniosek filmu ma jednak charakter poważniejszego uogólnienia. Zauważono, że bitwa odbyła się w przeddzień 84. rocznicy Dnia Otrieczenija
(17 marca 1917), tj. Dnia Zrzeczenia się tronu przez cara (w innej interpretacji
można tłumaczyć: Dnia Wyrzeknięcia się cara przez naród) i że liczba poległych
komandosów jest taka sama, jak liczba lat od tamtego wydarzenia. 2 marca Cerkiew obchodzi także ważne święto — Dierżawnoj Ikony Bożijej Matieri. Śmierć
komandosów — zdaniem autorów filmu — stała się ofiarą zmazującą grzech narodu rosyjskiego, który 2 marca 1917 roku jakby wyrzekł się Boskiego Pomazańca
i w następstwie ukarany został licznymi historycznymi nieszczęściami. Czyżby
więc walka pskowskich komandosów miała być początkiem nowej, szczęśliwszej
epoki w dziejach Rosji, końcem dwudziestowiecznej smuty?
Trudno orzec, na ile ta mesjanistyczna idea, oparta nie na klęsce, ale na zwycięskiej ofierze (komandosi wprawdzie zginęli, ale prawdopodobnie nie pozwolili
Czeczenom wykonać poważniejszej operacji), ma szansę się przyjąć. Na pewno
jednak jest Rosjanom milsza niż rozpamiętywanie kompromitującej klęski
w Groznym.
Miało swoje kontynuacje i kino pacyfistyczne. Kolejny film Igora Tałpy
„Achillesowa piata — Czeczenskij kapkan” (tłum. pol.: Pięta Achillesa — Czeczeńska pułapka) powracał do tematu uwięzienia dla okupu. Tym razem jednak
czeczeński komendant pod względem osobistym był osobą godną szacunku,
a psychologiczne starcie miedzy nim a uwięzionym Rosjaninem przedstawione
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zostało jako swego rodzaju węzeł gordyjski nienawiści, który przeciąć mogła dopiero wybaczająca postawa młodego chłopca — syna komendanta.
Pacyfistyczny charakter miały i popularne melodramaty: „Maj” Marata Rafikowa i Ilji Rubinsztejna (2007), „Dżonik” Dmitrija Tomaszpolskiego (2006), serial „Odkriczat żurawli” Jewgienija Sierowa z 2010. Jeśli wojna przeszkadza miłości — musi być bezsensowna, bo to miłość zawsze i wszędzie ma głęboki sens. Jeśli zaś mowa o tragicznej miłości Rosjanina i Czeczenki („Odkriczat żurawli”), to
jest to uczucie mogące wojnę wręcz przezwyciężyć. Serial wyróżniał się także
szczególnym, nostalgicznym potraktowaniem czasów schyłkowego ZSRR, jako
swego rodzaju „raju utraconego”, w którym Czeczeni i Rosjanie żyli w zgodzie.
Natomiast dwuczęściowy film „Dżonik” — o żonie rosyjskiego oficera, która,
tknięta przeczuciem śmierci męża, jedzie do niego, do Czeczenii — wyróżniał się
poetyckim ujęciem tematu, umiejętnym mieszaniem tragizmu, liryzmu i komizmu
oraz ciekawą postacią gatunkową. Stanowił bowiem połączenie melodramatu
z „filmem drogi”.
Interesującym filmem pacyfistycznym była też rosyjsko-francuska „Aleksandra” (2007) znanego reżysera, specjalizującego się m.in. w dramatach psychologicznych — Aleksandra Sokurowa. Doceniony przez znawców (odtwórczyni roli
Aleksandry — Galina Wiszniewskaja otrzymała nagrodę dla najlepszego aktora na
festiwalu w Cannes w 2008 r.) autorski film w zasadzie nie posiadał akcji. Opierał
się na jednym epizodzie, mającym miejsce przypuszczalnie pod koniec drugiej
wojny czeczeńskiej: do wojennej bazy rosyjskich wojsk w odwiedziny do wnuka
— oficera przyjeżdża stara Rosjanka. Spotyka się z nim, kręci po obozie i wychodzi na zakupy do pobliskiego, zrujnowanego miasta. Spotyka tam Czeczenów,
przez dłuższą chwilę rozmawia z równie starą Czeczenką, gości u niej w domu
i najwyraźniej zaprzyjaźniają się. Całość sugestii i sensów skryta jest więc w niespiesznych rozmowach, narzekaniach, i kontrastujących obrazach bezbronnej, mądrej starości oraz młodej, militarnej siły. Starość, rozumiejąca życie, widzi, że
przemocą niczego się nie osiągnie; ba! nawet wnuk oficer pojmuje bezsens wojny,
skoro mówi w pewnym momencie: „Oni się nas nie boją. Po co tu armia, jeśli się
nie boją...” A jednocześnie przelotna przyjaźń dwóch staruszek udowadnia, że
Czeczeni i Rosjanie nie muszą być wrogami, że mają coś wspólnego, na czym
można zbudować porozumienie.
Natomiast rosyjsko-bułgarski „Plennyj” („Jeniec”) Aleksieja Uczitiela z 2008
roku, laureat festiwalu w Karlowych Warach (nagroda za najlepszą reżyserię) to
kolejny dowód na to, że wojna czeczeńska może się już stawać w miarę bezpieczną podstawą przemyśleń i bazą artystycznych wariacji, przekształceń.
„Plennyj” (znany w Polsce także pod tytułem: „Zakładnik”) trafił w europejskie gusta zapewne m.in. dlatego, że można rozpatrywać go jako film postmodernistyczny. Po raz kolejny sięga do motywu „jeńca kaukaskiego” (jest oparty na
noweli Władimira Makanina „Kawkazkij plennyj”), ale à rebours — tym razem to
dwaj Rosjanie, doświadczony sierżant Rubachin i wesoły strzelec Wowka złapali
siedemnastoletniego czeczeńskiego partyzanta Dżamala i chcą go „wymienić” za
prawo przejazdu zablokowanej federalnej kolumny. Najprawdopodobniej Uczitiel
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uprawia gry intertekstualne — dopatrywano się w filmie także aluzji do „Śmierci
w Wenecji” Luchino Viscontiego (z 1971 roku), a w związku z tym i wątku homoerotycznego — ja osobiście nic takiego w nim nie widzę, ale widzieli recenzenci (Волобуев 2008; Матизен 2008). No i przede wszystkim niczego w tym obrazie nie można jednoznacznie ocenić.
Reżyser nie opowiada się po żadnej ze stron wojujących (Rosjanie urządzają
na czeczeńskich partyzantów łowy przypominające polowanie z nagonką, ale Czeczeni potrafią okrutnie się znęcać nad chorym psychicznie rosyjskim jeńcem).
W świetle przestawionego obrazu nie można moralnie zdiagnozować jednej
z głównych postaci i najważniejszego problemu akcji. Rubachin polubił sympatycznego nastolatka. Ratuje mu życie, wybierając go spośród złapanych, potem
opiekuje się nim podczas marszu, ale na końcu... dusi — gdy siedzieli we trzech
w kryjówce w bezpośredniej bliskości czeczeńskiego oddziału i Dżamil chciał
wzywać pomocy. No więc dobrym czy złym człowiekiem jest Rubachin?
Warto też wspomnieć, że stabilizacja sytuacji w Czeczenii bynajmniej nie
spowodowała, by Rosjanie przestali o tej wojnie pamiętać. Natomiast chyba się
z nią pogodzili, oswoili, skoro na stałe weszła ona w ostatnich latach w krąg tematów popularnych seriali sensacyjno-wojennych i wojskowych (na przykład „Moja
granica” Iwana Sołowiowa z 2002 r., „Oficery” Murada Alijewa a 2006 roku,
„Cel” Dmitrija Miednowa z 2008 r., ,„Diesantura” Olega Baziłowa i Witalija Worobiowa z 2009). Motywy czeczeńskie wykorzystuje się też w licznych filmach
kryminalnych. Np. negatywnym bohaterem kryminalnego serialu „Chieruwim”
Nikołaja Giejko i Dmitrija Woronkowa z 2005 r. jest czeczeński terrorysta. Z kolei
pozytywni bohaterowie serialu „Cel” Dmitrija Miednowa (2008) są byłymi komandosami OMON-u, mającymi za sobą służbę w Czeczenii.

***
Czytelnik tego eseju, skoro dotarł już do jego zakończenia, zapewne zapyta, czy te
filmy przedstawiają prawdziwy obraz toczącej się na Kaukazie wojny, czy też są
tylko obrazami propagandowymi? Niektóre rzeczywiście wyglądają na takowe.
Zwykliśmy zaliczać do agitek albo obrazy pokazujące rzeczywistość czarno-białą,
albo zbyt optymistyczne — a część z omówionych filmów ma charakterystyczne
cechy utworów „z tezą”. Ale dowieść prawdy lub kłamstwa tych obrazów można
tylko wskazując na ewidentne, interesowne nadużycia, wskazując, że pewne elementy wojennej, czeczeńskiej rzeczywistości zostały w nich wyolbrzymione, a inne pomniejszone, zbagatelizowane.
Otóż sądzę, że stanowczo za mało wiemy o tej wojnie, byśmy mogli takie
diagnozy stawiać. Póki co, mamy do wyboru tylko wizje propagowane przez strony sporu. No może jeszcze garść historycznych, czy dokumentalnych opracowań,
ale z pewnością nie ogarniają one jeszcze całokształtu konfliktu i nie ujawniają
wszystkich przyczyn, bo te są po prostu nieznane.
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Nie wiemy też, co — tak naprawę — na temat tej wojny Rosjanie sądzą. I też
zapewne nieprędko się dowiemy, bo to naród liczny i — jak wszystkie inne —
w swych poglądach podzielony.
Wydaje się jednak, że poglądy rosyjskiej kinematografii na konflikt czeczeński na ogół ewoluowały na linii od szoku i rozpaczy ku optymistycznemu poczuciu słuszności, pewności i siły. Na początku 2 dekady XXI wieku filmy rosyjskie
znów są więc dumne z rosyjskich żołnierzy. Chciałoby się rzec, że jak „od zawsze”...
4. Dodatek: informacje o filmach i kalendarium historyczne
Podane poniżej w kolejności chronologicznej noty informacyjne o filmach zawierają kolejno następujące dane:
* data produkcji lub okres wyświetlania;
1. tytuł filmu (oryginalny i w polskiej dystrybucji);
2. użyty w tekście artykułu odsyłacz;
3. gatunek filmowy;
4. reżyser;
5. wytwórnia;
6. producent;
7. autor scenariusza;
8. autor muzyki;
9. wybrani aktorzy.
Ponadto przy każdej dacie rocznej podano niezbędne wiadomości historyczne.
1994-1995
— Od grudnia 1994 trwa 1 wojna czeczeńska.
— Styczeń-luty 1995: walki o Grozny.
— Czerwiec 1995: rajd Szamila Basajewa na szpital w Budionowsku.
1996
— Kwiecień 1996: śmierć Dżochara Dudajewa.
— Sierpień 1996: rozejm w Chasawjurcie i koniec 1 wojny czeczeńskiej.
*1996; 1. Кавказский пленник (Kawkazkij plennik), „Jeniec Kaukazu”; 2. [I-KP]; 3.
dramat; 4. Сергей Бодров старший (Siergiej Bodrow starszy); 5. Orion Classic, AO „Karawan”, WG Prodakszn; 6. Alif Alijew, Boris Giller; 7. Alif Alijew, Boris Giller; 9. Oleg
Mieńszykow, Siergiej Bodrow młodszy, Susanna Miechralijewa, Dżemal Sicharulidze,
Walentina Fiedotowa.
1997–1998
— Okres względnego pokoju.
*1997; 1. Чистилище (Czistiliszcze); 2. [II-C]; 3. dramat; 4. Александр Невзоров
(Aleksandr Niewzorow); 5. A.G.N. Company; 6. Boris Bieriezowskij, Aleksandr Niewzo-
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row; 7. Aleksandr Niewzorow; 8. Andriej Szczepielew; 9. Wiktor Stiepanow, Dmitrij Nagijew, Siergiej Titiwin, Wiaczesław Burłaczko.
*1998; 1. Блокпост (Błokpost), „Punkt kontrolny”; 2. [III-B]; 3. dramat (określany
też jako tragikomedia); 4. Александр Рогожкин (Aleksandr Rogożkin); 5. 1 ORT, wytwórnia STW; 6. Michaił Kiriluk, Anatolij Maksimow, Konstantin Ernst, Siergiej Sieljanow; 7. Aleksandr Rogożkin; 9. Andriej Krasko, Kiriłł Uljanow, Roman Romancow, Siergiej Gusinskij, Iwan Kuz’min, Aleksandr Iwanowskij, Denis Mojsiejew, Jegor Tomaszewskij, Denis Kiriłłow, Jurij Grigorjew, Aleksiej Bułdakow, Zoja Burjak.
1999
— Lato i jesień 1999: wyprawa Szamila Basajewa i Hattaba do Dagestanu i zamachy
na domy mieszkalne w Rosji.
— Wrzesień 1999: początek II wojny czeczeńskiej.
— Sierpień 1999: początek prezydentury Władimira Putina.
2000
— Luty 2000: Bitwa na wysokości 776.
— Kwiecień 2000: koniec regularnych walk.
2001
— 11 września 2001: zamach na WTC.
*2001-2002; 1. Мужская работа (Mużskaja rabota); 2. [IV-MR]; 3. sensacyjny serial
telewizyjny, dwie serie, 8+10 odcinków; 4. Тигран Кеосаян (Tigran Kieosajan); 5. Studio
2B; 6. Feliks Klejman, Dawid Kieosajan; 7. Andriej Maksimkow, Michaił Krasowskij; 9.
Fiedor Bondarczuk, Aleksandr Mochow, Siergiej Wieksler.
*2001; 1. Двенадцатая осень, inne wersje tytułu: Ахиллесова Пята, Чеченский
Капкан (Dwienadcataja osień, Achillesowa piata, Czeczenskij kapkan); 3. sensacja; 4.
Игорь Талпа (Igor’ Tałpa); 5. Kinostudia im. Gorkowo; 6. Michaił Dawydow; 7. Igor’
Tałpa; 9. Jewgienij Sidichin, Władisław Diemczenko, Elena Drobyszewa, Rusłan Naurbijew, Timofiej Fiedorow, Aleksandr Szyszkin, Igor’ Guzun, Olga Bitiuckaja.
2002
— Ogłoszenie przez Rosję zakończenia walk i rozpoczęcia normalizacji.
— Październik 2002: zamach na teatr „Na Dubrowce”.
*2002; 1. Война, „Wojna”; 2. [V-W]; 3. dramat wojenno-sensacyjny; 4. Алексей
Балабанов (Aleksiej Bałabanow); 5. Kinokompania STW; 6. Siergiej Sieljanow; 7. Aleksiej Bałabanow; 9. Aleksiej Czadow, John Kelly, Ingeborga Dapkunajtie, Siergiej Bodrow
(młodszy), Gieorgij Gurgalija.
*2002; 1. Кавказская рулетка (Kawkazkaja ruletka); 2. [VA-RL]; 3. dramat wojenny; 4. Федор Попов (Fiedor Popow); 5. Tworczeskaja studija STELLA; 6. Fiedor Popow,
Aleksandr Kotielewskij; 7. Wiktor Mierieżko; 9. Nina Usatowa, Tat’jana Mieszczerkina,
Anatolij Goriaczew.
*2002; 1. Спецназ (Spiecnaz); 2. [VI-S]; 3. rozrywkowy serial sensacyjny; 4.
Андрей Малюков, (Andriej Malukow); 5. Wytwórnia Swarog na zamówienie ORT; 6.
Nikołaj Susłow; 7. Aleksiej Pojarkow i Nikołaj Susłow; 9. Aleksandr Bałujew, Aleksiej
Krawczenko, Igor’ Lifanow, Władisław Garkalin.
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*2002; 1. Дом дураков, „Dom wariatów”; 3. tragikomedia, dramat; 4. Андрей
Кончаловский (Andriej Konczałowskij); 5. Bac Films, Hachette Première, Persona; 6. Feliks Klejman, Andriej Konczałowskij — kooprodukcja: Rosja, Francja; 7. Andriej Konczałowskij, Eduard Artiem’jew; 9. Julija Wysockaja, Jewgienij Mironow, Sułtan Isłamow,
Stanisław Warkki, Jelena Fomina, Marina Policejmako, Rasmi Dżabraiłow, Władimir Fiedorow, Władas Bagdonas, Anatolij Adoskin.
2003
— Kwiecień 2003: Konstytucja Czeczenii; republika staje się częścią Federacji Rosyjskiej.
— Październik 2003: prezydentura Achmata Kadyrowa.
*2003; 1. Марш-бросок (Marsz-brosok); 2. [VII-MB]; 3. wojenno-przygodowy, dla
młodzieży; 4. Николай Стамбула (Nikołaj Stambuła); 5. Studio „Nowyj Wiek”; 6. Maksim Fiedosiejew; 7. Eduard Wołodarskij, Siergiej Bratczikow; 9. Władimir Wołga, Olga
Czursina, Jewgienij Kosyriew, Fiedor Smirnow.
2004
— Marzec 2004: druga kadencja prezydenta Putina.
— Maj 2004: zabicie prorosyjskiego prezydenta Czeczenii — Kadyrowa.
— Wrzesień 2004: atak na szkołę w Biesłanie.
*2004; 1. Честь имею (Czest' imieju); 2. [VIII-CzI]; 3. wojenno-obyczajowy, czteroodcinkowy serial telewizyjny; 4. Виктор Бутурлин (Wiktor Buturlin); 5. Studio „2-B-2
Intertejment”; 6. Roman Czepow, Władimir Bortko; 7. Ilja Awramienko, Andriej Konstantinow, Boris Podoprigora, Siergiej Szczerbakow; 8. Igor’ Kornieluk; 9. Aleksandr Łazariew, Andriej Frołow, Jurij Curiło.
2005
— Zabicie Asłana Maschadowa.
2006
— Lipiec 2006: śmierć Szamila Basajewa.
— Lipiec 2006 — styczeń 2007: amnestia w Czeczenii.
*2006; 1. Прорыв (Proryw); 2. [IX-P]; 3. dramat wojenny; 4. Виталий Лукин (Witalij Łukin); 5. Paradise Digital, Vox Video; 6. Wiaczesław Dawydow, Boris Dawydow; 7.
Iwan Łoszczilin, Wiaczesław Dawydow; 9. Igor’ Lifanow, Aleksandr Pieskow, Aleksandr
Klukwin, Anatolij Kotieniew, Wadim Gałłati, Aleksandr Paszkow, Pawieł Galicz, Marina
Mogilewskaja, Wiktor Nizowoj, Andriej Bogdanow, Oleg Sztefanko, Marija Polikarpowa.
*2006; 1. Живой (Żiwoj), „Żywy”; 2. [X-Ż]; 3. dramat wojenny; 4. Александр
Велединский (Aleksandr Wieledinskij); 5. Pigmalion Prodakszn, wytwórnia KWID,
VoxVideo; 6. Siergiej Czlijanc, Wadim Goriainow, Michaił Mikoc; 7. Igor’ Porublow,
Aleksandr Wieledinskij; 9. Andriej Czadow, Aleksiej Czadow, Maksim Łagaszkin, Władimir Jepifancew, Aleksandr Robak.
*2006; 1. Джоник (Dżonik); 3. dramat, melodramat, mini serial; 4. Дмитрий
Томашпольский (Dmitrij Tomaszpolskij); 5. Pigmalion Prodakszn, „Monolit”; 6. Oleg
Moguczew, Siergiej Chowienko; 7. Tat’jana Nieporada; 9. Olga Oziernaja, Andriej Jego-
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row, Anatolij Kotieniew, Walentina Tałyzina, Jurij Krugłow, Piotr Rabczewskij, Dmitrij
Ławrow.
*2006; 1. Грозовые ворота (Grozowyje Worota); 2. [XI-GW]; 3. czteroodcinkowy
serial telewizyjny; 4. Андрей Малюков (Andriej Malukow); 5. wytwórnia Wiertikal na
zamówienie OAO „Pierwyj Kanał”; 6. Anatolij Maksimow, Konstantin Ernst; 7. Anatolij
Usow (oraz Aleksandr Burawskij) wg. powieści Aleksandra Tamonikowa „Rota uchodit w
niebo”; 8. Iwan Burlajew; 9. Michaił Porieczenkow, Wiaczesław Razbiegajew, Anatolij
Pasziwin, Andriej Krasko, Iwan Żidkow, Jewgienij Potapienko, Michaił Jefriemow, Daniił
Strachow, Anastasija Cwietajewa, Wiktoria Tołstoganowa.
*2006; 1. Мертвое поле (Miortwoje pole); 2. [XIII-MO]; 3. dramat wojennoobyczajowy w dwóch częściach; 4. Александр Аравин (Aleksandr Arawin); 5. Władze
Moskwy i Kinokompanija DarXXI; 6. Stanisław Archipow, Margarita Buc; 7. Stanisław
Archipow, Maksim Iwanow; 9. Sułtan Isłamow, Janina Sokołowskaja, Aleksiej Szewczenkow, Aleksiej Bardakow, Iwan Stiebunow.
2007
*2007; 1. Двенадцать (Dwienadcat'); 2. [XII-D]; 3. dramat; 4. Никита Михалков
(Nikita Michałkow); 5. Wytwównia N.M.; 7. Nikita Michałkow, Władimir Mojsiejenko; 9.
Siergiej Makowieckij, Nikita Michałkow, Siergiej Garmasz, Walentin Gaft, Aleksiej Pietrienko, Jurij Stojanow, Siergiej Gazarow, Michaił Jefriemow, Aleksiej Gorbunow, Siergiej Arcybaszew.
*2007; 1. Александра, „Aleksandra”; 3. dramat; 4. Александр Сокуров (Aleksandr
Sokurow); 5. Proline-film; 6. Andriej Sigle (koprodukcja Rosji i Francji); 7. Andriej Sigle,
Aleksandr Sokurow; 9. Galina Wiszniewskaja, Wasilij Szewcow, Raisa Giczajewa, Andriej Bogdanow, Aleksandr Kładko, Aleksiej Niejmyszew, Rustam Szachgiriejew, Jewgienij Tkaczuk.
2008
— Maj 2008: koniec prezydentury Władimira Putina.
* 2008; 1. Пленный (Plennyj), „Jeniec”, „Zakładnik”; 2. [XIV-P]; 3. dramat wojenny; 4. Алексей Учитель (Aleksiej Uczitiel); 5. Studio ТПО „Рок” (kooprodukcja rosyjsko-bułgarska); 6. Aleksej Uczitiel, Dymitr Goczew, Kira Saksaganskaja; 7. Władimir
Makanin i Timofiej Diekin, wg. powieści Władimira Makanina: „Kawkazkij plennyj”; 9.
Wiaczesław Krikunow, Pietr Łogaczew, Iraklij Mschałaja.
*2008; 1. Русская жертва (Russkaja żertwa); 2. [XV-RŻ]; 3. dokument fabularyzowany; 4. Елена Лапичева, Ирина Мелетина, Михаил Добрынин (Jelena Łapiczewa, Irina Mieletina, Michaił Dobrynin); 5. Wsierossijskaja Obszczestwiennaja Organizacya Wietieranow „Bojewoje bratstwo”, Produsierskij Centr „Duchownost’ i armija”; 6. Oleg Dumczew, Jelena Łapiczewa; 7. Oleg Dumczew, Jelena Łapiczewa, wg. dziennika Aleksieja
Worob’jewa; 9. Aleksiej Mamontow, Marina Sztoda, Jewgienij Bieriezowskij, Ludmiła
Zajcewa, Aristarch Liwanow, Aleksandr Michajłow, Jewgienij Jakuszewskij, Wiktor Fałalijew, Konstantin Isajew.
2009
— Kwiecień 2009: oficjalne zakończenie wojny w Czeczenii.
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2010
*2010; 1. Откричат журавли (Otkriczat’ żurawli); 3. ośmioodcinkowy serial, dramat,
melodramat, wojenny; 4. Евгений Серов (Jewgienij Sierow); 5. kompania „Bieg”; 6. Michaił Szaszkow; 7. Jewgienij Sierow, Ludmiła Piwowarowa; 9. Siergiej Muchin, Aleksandr Iljin, Ilja Iljin, Anżelika Kaszirina, Michaił Skaczkow, Ludmiła Sziriajewa, Siergiej
Wasiluk, Anastasija Denisowa, Anton Eldarow.

Odkrycie wroga. O niektórych współczesnych „polskich”
fabularnych filmach i serialach rosyjskich oraz białoruskich,
poświęconych II wojnie światowej

N

iedawno TVP wyemitowała rosyjski, w pierwszych odcinkach wojenny,
serial Waldemara Krzystka o Annie German: „Tajemnica białego anioła”
(Urbanek 2013). Zgromadził on przed telewizorami rekordową widownię,
podczas gdy jego produkcją, a nawet (początkowo) kupnem nikt w Polsce nie był
zainteresowany. Ten brak zainteresowania dobrze wpisywał się w zapoczątkowany najprawdopodobniej w okresie rządów PiS nowy rozdział niechęci polskich
mediów do filmu rosyjskiego i Rosji ogólnie rzecz biorąc.
Tymczasem, przynajmniej jeśli chodzi o omawiany tu rosyjski (i białoruski)
popularny film wojenny, od początku lat 90. XX wieku sporo się zmieniło i szkoda, że od lat nie mamy na ten temat bieżącej informacji. Jeszcze w wymienionej
dekadzie TVP emitowała tamtejsze nowości tego gatunku, a teraz polski telewidz
ze zdziwieniem i nagle dowiedział się, że np. Rosjanie robią filmy o wiele ciekawsze niż za czasów radzieckich. Nie tylko Rosjanie, ale i Białorusini. Niekiedy
ciężko obie kinematografie rozróżnić, zwłaszcza że wprawna w batalistycznej
produkcji wytwórnia Biełarusfilm często uczestniczy w kręceniu filmów rosyjskich. Generalnie za filmy wyłącznie białoruskie uważam tylko niezależne obrazy
typu: „Okupacja-Misterium” Andrieja Kudinienki czy „Tierritorija soprotiwlenija.
Tri istorii iz niefrontowoj żizni” (reż.: Jewgienij Siet’ko, Dmitrij Łos’, Jelena Тrofimienko) i ich nie omawiam. Podobnie nie uwzględniam współczesnych filmów
ukraińskich, ale biorę pod uwagę ukraińskie filmy z okresu ZSRR.
Taka niewiedza — jak każda — może być wręcz niebezpieczna. Film popularny, zwłaszcza emitowany w telewizji, kreuje powszechną społeczną świadomość, a ponieważ okres II wojny światowej zdecydował o pewnym, niestety wciąż
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aktualnym, zestawie „trudnych problemów” polsko-rosyjsko-ukraińsko-białorusko-litewskich, warto zdawać sobie sprawę, jaka jest i jeszcze długo będzie świadomość tych problemów u naszych sąsiadów.

1. Za czasów ZSRR i dzisiaj
Obowiązujący w latach ZSRR filmowy stereotyp wojennych sporów polskoradzieckich początkowo zakładał widzenie Polski jako w pełni zasługującego na
swą klęskę przeciwnika jak w osławionym „Oswobodzeniu...” (inna nazwa: „Wyzwolenie...”) Aleksandra Dowżenki. Ten okres (do 1941 roku) dziejów „tematu
polskiego” w filmie radzieckim jest opracowany najlepiej (Токарев 2001, 2003,
2007; Tokariew 2006). Badania trwały od końca lat 80. XX w. (Черненко 1988).
Opublikowane są także prace, w których ówczesne radzieckie podejście do interesującego nas tematu przedstawiono na szerszym ideologiczno-politycznym tle
(Багдасарян 2003, 2004; Hевежин 1997; Raack 1991). Niestety, późniejsza historia przedstawiania Polski i Polaków w filmie ZSRR i Rosji zbadana została
powierzchownie (Lipatow 1997) lub tylko fragmentarycznie (Stachówna 2011).
Niedostatek ten tym jest większy, że następnie sytuacja uległa pewnej komplikacji. II RP i wszystko, co z nią związane — stale była (i jest) traktowana jako
państwo wrogie, natomiast postrzeganie wydarzeń 1939 roku ewoluowało. W czasach ZSRR wspominano o nich rzadko, w niektórych „wewnętrznych” produkcjach, ale jeśli już, to pozytywnie — jako o tym momencie, kiedy butni polscy
osadnicy z Kresów musieli zmienić swój pogardliwy stosunek do miejscowych,
jak np. w filmie „Bagrianyje bieriega” (w tłumaczeniu [dalej — pol. tłum.]: Purpurowe brzegi), w reżyserii Jarosława Łupija. Najczęściej jednak ZSRR kreowało
dla siebie image szlachetnego wyzwoliciela Europy bardzo konsekwentnie, pilnując, aby do opinii publicznej nie przedostawała się wiedza o jego zdobyczach terytorialnych z 1939 roku, tym bardziej że ściśle wynikały one ze współpracy z Adolfem Hitlerem.
Spójrzmy np. na film „Wtorżenije” (pol. tłum. Najazd) Willena Nowaka z 1980
roku. Akcja toczyła się w czerwcu 1941, na dzień przed niemiecką inwazją, i traktowała o romansie młodego oficera wojsk pogranicza i studentki. Starszy lejtnant, wskazując na Bug, pyta dwóch przypadkowo spotkanych chłopców:
— Rzeka Bug jest na jakiej granicy?
— Z Polską [odpowiadają dzieci — W. K.].
— Nie, braciszkowie — teraz z Niemcami [mówi pogranicznik — W. K.].

Wniosek stąd taki, że granica zawsze biegła wzdłuż Buga, co jednak stanowiło
pomyłkę o kilka tysięcy kilometrów.
Na podobnej zasadzie, w „ułatwionej” wersji, przedstawiano cała wojenną
rzeczywistość. Pokazywano m.in., że zdrajcy prawie wcale się nie pojawiali i że
naród radziecki jak jeden mąż stawał do walki z najeźdźcą, a w tej sytuacji oficerowie wojsk bezpieczeństwa prezentowani byli jako niezłomni dowódcy i dobro-
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duszni pedagodzy, jak na przykład mjr Młyński z filmów „Front biez fłangow”
i „Front za liniej fronta”, w reżyserii Igora Gostiewa.
Ponadto oficerowie polityczni mieli stanowić wzór odwagi, żołnierz radziecki
oddawał życie za niemieckie dzieci — jako obraz szczególnie patetyczny zapamiętałem „Skowronka” („Żaworonok”) Nikity Kurichina i Leonida Mienakiera,
w którego finale radziecki jeniec wysiadł był z przejętego czołgu, którym uciekał,
aby usunąć z drogi bawiącego się niemieckiego chłopczyka — i wtedy został zastrzelony; natomiast niemieckich jeńców traktowano w filmach nieomal z honorami. Inny przykład sytuacji mało prawdopodobnych: na specjalnych akcjach na
tyłach wroga ginęli tylko pojedynczy żołnierze i to praktycznie przypadkowo, jak
to się zdarzyło w obrazie Wadima Łysenko „Oddział specjalnego rozpoznania”
z 1978 roku, gdzie np. członek oddziału poległ, gdyż Niemiec postanowił dla zabawy zapolować.
Oczywiście, bywały i wyjątki — filmy ambitne, sławne, takie jak „Lecą żurawie” Michaiła Kałatozowa, „Los człowieka” Siergieja Bondarczuka, „Ballada
o żołnierzu” Grigorija Czuchraja, „Dziecko wojny” i „Zwierciadło” Andrieja Tarkowskiego, „Tak tu cicho o zmierzchu” Stanisława Rostockiego czy „Idź i patrz”
Elema Klimowa (Mucha 2002; Wojnicka 2012) — ale standardowa większość
produkcji, zwłaszcza ta część popierana i propagowana, realizowała wyżej wspomniane stereotypy. Podaję charakterystyczny przykład. Bohaterem powstałej w latach 1980–1982, a w Polsce pierwszy raz drukowanej w 1988 powieści Arkadija
i Borisa Strugackich „Kulawy los” (Стругацкий А. / Стругацкий Б. 1986; Strugaccy 1988) jest Feliks Sorokin, pisarz okresu ZSRR. Zajmuje się on m.in. konstruowaniem scenariuszy do filmów wojennych o II wojnie światowej i bardzo nad
tym ubolewa. Z tekstu wynika, że był to w owych czasach nieomal synonim twórczej chałtury (Kajtoch 1997).
Z drugiej jednak strony stereotypy nie zawsze realizowano jako jedyne i w
tym samym stopniu. Przekształcenia radzieckiej polityki historycznej, towarzyszące wymianom ekip rządzących, dawały się odczuć i zawsze miały duży wpływ na
radziecką kinematografię.
Po 1991 roku w filmie białoruskim zdarzają się jeszcze stare ujęcia — przykładowo, obraz „Głubokoje tieczenije” (pol. tłum. Głęboki nurt) Margarity Kasymowej i Iwana Pawłowa wyprodukowany w 2005 r. na Białorusi, ale oparty na
powieści z 1949 r., niczym się nie różni od ujęć socrealistycznych — ale w filmie
rosyjskim całkowicie zerwano z tego typu praktykami.
Od owego momentu zaczęło się okazywać, że Rosjanie i inne narody ZSRR w
czasie wojny były podzielone, liczni ich przedstawiciele mogli się skłonić do
współpracy z Niemcami, funkcjonariusze tzw. osobowo otdieła bywali raczej sadystami i tchórzami załatwiającymi osobiste porachunki i przeszkadzającymi w
walce, a bohaterami pozytywnymi — ci, którzy cudem uratowali się z ich kazamat
i łagrów; politrucy okazywali się albo niezbyt inteligentnymi fanatykami, albo
cwaniakami chętnie „kombinującymi na boku”, jeńców się nie brało, a jeśli tak, to
po to, aby ich wkrótce rozstrzelać jak w „Jeńcach” Artioma Antonowa), żołnierz
radziecki ginął masowo i często dość bezsensownie (wieloodcinkowy serial tele-
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wizyjny Mikołaja Dostala „Karny batalion”) i było dobrze, jeśli z zadań specjalnych choć jeden żołnierz powracał.
W wyprodukowanym w 1978 roku filmie Wadima Łysenki „Oddział specjalnego rozpoznania” życie stracił, i to — jak już wspominałem — przez przypadek,
tylko jeden radziecki zwiadowca. W remake’u z 2013 roku — „Pozdrowienia od
Katiuszy” Konstantina Statskiego — zginęli prawie wszyscy.
O tych zmianach — naprawdę głębokich — polscy widzowie niewiele wiedzą. Warto w tym kontekście wspomnieć o wyprodukowanym w Kazachstanie, ale
w języku rosyjskim, przez rosyjskiego reżysera i zapewne na rosyjski rynek, filmie
„Bunt pałaczej” (pol. tłum. Bunt katów) Giennadija Ziemiela. Opowiada on, jak
grupka żołnierzy NKWD sprzeciwiła się, gdy w 1949 r. kazano im rozstrzeliwać
żebrzących inwalidów wojennych — masowo zgarniętych z ulic, kiedy zbliżały
się 70 urodziny Józefa Stalina (widok nędzarzy psuł uroczysty nastrój). Oczywiście, wszyscy protestujący giną, a akcja jest kontynuowana. Sądzę, że jeśli opowiedziano taką historię, to już naprawdę niewiele się ukrywa.
Powróćmy do właściwego tematu: Polaków w filmie radzieckim po wybuchu
wojny z Niemcami i pakcie Sikorski-Majski (30 VII 1941) zaczęto przedstawiać korzystniej — na początku głównie w tym sensie, że zrezygnowano z dystrybucji dalszych obrazów propagandowo i ideologicznie uzasadniających słuszność inwazji z
17 IX, przy czym część z tych filmów wróciła do dystrybucji po zerwaniu stosunków dyplomatycznych między ZSRR a RP w r. 1943 (Токарев 2003,168-169).
Na produkcję „polskiego filmu” przyszedł jednak czas w końcu wojny. Był
to „Zigmund Kołosowskij” (pol. tłum. Zygmunt Kłosowski) Borisa Dmochowskiego z 1945 roku. Odwoływał się do słowiańskiej wspólnoty i głównie miał
chyba na celu dobrze nastroić prostych żołnierzy w stosunku do Polaków oraz poinformować o tym, że w Polsce istniał antyniemiecki opór. W tamtym okresie ów
film musiał wydawać się stosunkowo atrakcyjny, a na pewno był propagandowo
sprawny i popularny (Tokariew 2006, 450). Przygodowa fabuła dotyczyła początkowo samotnego polskiego mściciela, w sposób bardzo pomysłowy zabijającego
Niemców. Przypominała „Ducha puszczy” („Nick of the Woods”, 1837, pol.
1872) Roberta Montgomery’ego Birda i — ponieważ Kłosowski się przebierał
— opowieści o Arsenie Lupinie pióra Maurice’a Leblanca. Pod koniec filmu
Kłosowski w mundurze pułkownika, już jako dowódca partyzancki, głosi radosną
nowinę, że oto do granic Polski zbliża się wyzwoleńcza armia, którą dowodzi „rosyjski wojenny geniusz” i z którą należy się sprzymierzyć.
W latach następnych temat „polskich” epizodów z lat II wojny światowej nie
był intensywnie wykorzystywany, choć kwestie dotyczące naszego kraju przewijały się w radzieckich filmach, o czym bardzo zwięźle pisał już W. Lipatow (1997,
97-99). Zwiększone zainteresowanie polskim kontekstem tamtego okresu przyniósł dopiero koniec lat 60. XX wieku (czyli u nas epoka „Stawki większej niż życie” Andrzeja Konica i Janusza Morgensterna). Wyprodukowano wówczas szereg
sprawnych filmów sensacyjnego charakteru, zasadniczo apolitycznych, w których
rosyjscy agenci współpracowali z ruchem oporu, m.in. polskim. Można spośród
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nich wymienić takie jak „Rakiety nie dołżny wzletiet’” (pol. tłum. Rakiety nie
mogą polecieć) Aleksieja Szwaczko i Antona Timoniszina, „Minerzy podniebnych
dróg” („Wyzywajem ogon’ na siebia” — pol. tłum. Skierujcie ogień na nasze pozycje) Siergieja Kołosowa oraz „Major Wichr’” (pol. tłum. Major Wicher)
Jewgienija Taszkowa; akcja tego ostatniego toczyła się w okupowanym Krakowie,
dokąd wysłany został radziecki major z dywersyjną grupą — specjalnie w celu
udaremnienia planowanego przez Niemców wysadzenia miasta.
W 1967 roku wszedł na ekrany także interesujący, artystyczny, dobrze wyreżyserowany film „Zosia” Michaiła Bogina, mówiący o tym, jak po ciężkich walkach skierowano oddział na wypoczynek do bogatej (żołnierze dziwią się, że po
tylu latach okupacji je się tu tak dobrze) polskiej wsi, gdzie rozwinęło się platoniczne uczucie między radzieckim oficerem a piękną córką gospodarzy, graną
przez Polę Raksę. Film godny był uwagi z paru względów. Po pierwsze poniekąd
zapowiadał powstałe po 1991 r. filmy, które malują okupowaną Polskę jako kraj
uporządkowany, gdzie ludzie żyli w miarę normalnie i niejako na innym, bardziej
cywilizowanym poziomie kontaktów z Niemcami, po drugie bardzo sugestywna
i w tamtym okresie nietypowa była w nim batalistyka wprowadzająca nowoczesne
rozwiązania, które w światowym kinie pojawiły się później, takie jak filmowanie
scen walki kamerą „z ręki” (dynamiczne ujęcia, prawie same zbliżenia itd.).
W filmie nie było także specyficznej radzieckiej retoryki politycznej, a co
więcej — w negatywnym świetle ukazywał propagowanie w Polsce ideologii ateistycznej. Religijna Zosia buntowała się uroczo, wyciągając krzyżyk spod koszulki
przy pierwszej próbie ateistycznej agitacji ze strony gości. Warto zaznaczyć, że w
omawianych tu i dalej filmach Polska z reguły pokazywana była i jest jako kraj
niezwykle religijny, a kamery dużo uwagi poświęcają księżom i kościołom — najczęściej bez złośliwości. Już nawet w opowieści o Zygmuncie Kłosowskim jednym z pozytywnych bohaterów jest ksiądz, co było zgoła niezwykłe w filmie radzieckim.
Następny rozdział rozwoju tematu otworzyła filmowa epopeja „Wyzwolenie”
Jurija Ozierowa (1969-1971). Po raz pierwszy pokazano w niej Polaków walczących w Armii Czerwonej (ochotniczo lub też na mocy powszechnej mobilizacji)
oraz zwarte polskie regularne oddziały sojusznicze, tworzące później I Armię
Wojska Polskiego. Przedstawienie miało dość rytualny charakter, choć grali w nim
dobrzy polscy aktorzy, jak Jan Englert, Daniel Olbrychski, Franciszek Pieczka.
Składały się nań luźne epizody czy sceny (rozmowa radzieckiego dowódcy z żołnierzem Polakiem, wspólne natarcie, wspólne pijaństwo dwóch „bratających się”
wojaków), z drugiej jednak strony należy odnotować pokazanie motywu polskich
oddziałów zdobywających Berlin. Miało to wówczas duże znaczenie propagandowo-polityczne, gdyż (o ile mi wiadomo) zdarzyło się nie tylko po raz pierwszy, ale
i ostatni — przynajmniej w radzieckim filmie o takiej dystrybucji i takiej randze
politycznej (w 25 rocznicę zakończenia II wojny cykl prawdopodobnie miał przypomnieć szerokim rzeszom niebagatelny radziecki wkład w pokonanie Hitlera).
W reżyserię epopei włożono olbrzymie środki finansowe.
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Jeszcze bardziej upolityczniona okazała się następna epopeja Ozierowa —
„Żołnierze wolności” z 1977 roku. Cykl czterech pełnometrażowych filmów opowiadał o „bohaterskim początku” Układu Warszawskiego, czyli o tym, jak w 1944
i 1945 roku Armia Czerwona przekroczyła granice ZSRR sprzed czerwca 1941
i po kolei zajmowała przyszłe kraje socjalistyczne, wypierając stamtąd Niemców,
a jej ofensywy poprzedzały komunistyczne powstania — nie zawsze zakończone
sukcesem, ale przeważnie bardzo ułatwiające Rosjanom zadanie. Epopeja podkreślała rolę późniejszych pierwszych sekretarzy partii komunistycznych w tych wydarzeniach, dowodząc, że „przyjaźń między bratnimi krajami” oparta jest na starym i mocnym fundamencie.
Jeden z odcinków epopei został poświęcony powstaniu warszawskiemu.
Przedstawiono je jako negatywny przykład, obrazujący, co się działo, jeśli nie doszło do komunistycznego zrywu (w Polsce nie miał miejsca — jak przekonuje film
— głównie z powodu wcześniejszego rozbicia kierownictwa PPR przez Niemców). Narracja filmu przebiega następująco: rząd londyński podejmuje decyzję
o powstaniu namówiony przez Winstona Churchilla, który — doskonale wiedząc,
że Anglia niczym tego przedsięwzięcia nie wspomoże — zasugerował Polakom,
że powinni oni wyzwolić stolicę i ogłosić swoją władzę jeszcze przed przybyciem
wojsk ZSRR. Powstanie wybucha. Marszałek Konstanty Rokossowski, wbrew
opinii swoich dowódców, świadomych wyczerpania wojsk radzieckich, jednak decyduje się je wesprzeć, jak tylko zbierze siły i odpowiednio się przygotuje. Po
uzyskaniu zezwolenia Stalina zajmuje Pragę i zezwala generałowi Zygmuntowi
Berlingowi, dowódcy wspomnianej I Armii, na przeprawę przez rzekę i pomoc
powstańcom. Wysyła także oficerów łącznikowych do dowodzącego powstaniem
generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, ale ten odmawia kontaktu. Mimo to do
ataku wojsk Berlinga dochodzi, opanowują one przyczółek i w zasadzie można by
już było Warszawę wyzwolić, ale Bór-Komorowski, kabotyńsko rozprawiając
o pamięci przyszłych pokoleń, decyduje się poddać, choć powstańcy są jeszcze w
stanie walczyć, i tym samym skazuje na klęskę — a raczej na śmierć — oddziały
berlingowców na przyczółku czerniakowskim (co jawnie przeinaczało fakty: co
prawda w walkach o przyczółek poległo trzy tysiące berlingowców, ale powstanie
skapitulowało 2 października, gdy nie było już walk na przyczółku).
Na temat zgodności lub niezgodności tej wizji z faktami historycznymi naukowcy mogliby się spierać (film także prezentuje hipotezę o zamachu na gen.
Władysława Sikorskiego, który miał nastąpić po jego zapowiedzi, że zamierza
jednak pogodzić się z ZSRR), ale z mojego punktu widzenia ważniejsze jest to, że
taka filmowa opowieść zbieżna była z tym widzeniem Polaków wiernych rządowi
londyńskiemu (przypomnijmy, że od 1943 roku nieuznawanemu przez ZSRR),
które władze radzieckie przyjęły właśnie w momencie zerwania stosunków dyplomatycznych. Ponadto film kreował obraz Sowietów postrzeganych tylko jako
wyzwolicieli, a prezentowana w nim wizja rządu londyńskiego i Armii Krajowej
stanowiła logiczne następstwo ukrywania wstydliwych faktów z początków wojny. Skoro bowiem „wymazywano” z powszechnej świadomości „przesunięcie”
radziecko-polskiej granicy w 1939 roku, a o Katyniu, jeśli już wspominano, to ja-
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ko o zbrodni niemieckiej (obywatel ZSRR wiedział raczej o Chatyniu, białoruskiej
wiosce, gdzie Niemcy spalili żywcem wszystkich mieszkańców — co mogło skutecznie przeszkadzać utrwaleniu jakiejkolwiek wiedzy o Katyniu, zob. Pestka
2009, 30) — niechęć rządu londyńskiego i wiernych mu oddziałów AK do ZSRR
mogła być w sposób dla radzieckich widzów przekonujący przedstawiana jako
całkowicie niezrozumiała, nieuzasadniona, klasowa (co wspaniale wpisywało się
w urzędową ideologię), ignorująca rzeczywistość i w sposób absurdalny kontynuująca antysowieckie tradycje II RP.
Ostatecznie więc w interesujących mnie filmach prawie do końca ZSRR
o „londyńskich” Polakach i AK albo nie wspominano wcale, albo czyniono to tylko mimochodem, albo traktowano ich jako niemieckiego sojusznika.
Pierwsza sytuacja wystąpiła np. w opowieści o majorze Wichrze, gdzie rosyjski zwiadowca współpracował po prostu z życzliwym polskim podziemiem, a nazwy organizacji nie wymieniano; w innych wypadkach mówiono tylko o AL —
np. z oddanymi polskimi towarzyszami („Jeszcze Polska nie zginęła, jeśli Armia
Czerwona z nami” — stwierdza polski partyzant) współpracował pod Dębicą wyodrębniony oddział majora Młyńskiego z filmu Igora Gostiewa „Front za linią
frontu” z 1982 — finalnego odcinka epopei.
Drugą możliwość zrealizowano w obrazie „Od Bugu do Wisły” Timofieja
Lewczuka, opowiadającym o rajdzie partyzantów Sidora Kowpaka (1887-1967) na
ziemie polskie na przełomie 1943 i 1944 roku, jeszcze przed właściwą ofensywą
mającą wyzwolić dzisiejsze nasze tereny. Cel akcji jest w gruncie rzeczy agitacyjny: przekonać polską ludność i podziemie o kłamliwości propagandy niemieckiej,
przedstawiającej Armię Czerwoną i Rosjan jako hordy barbarzyńców. Partyzanci
płacą za wszystko, szanują miejscowe obyczaje itd. Odbywa się też m.in. przyjacielskie „spotkanie zapoznawcze” z miejscowym oddziałem AK, pokazywanym
w filmie jako zjawisko egzotyczne: akowcy występują w szykownych, przedwojennych mundurach, ściśle przestrzegają zasad musztry etc.
Trzecią możliwość realizowano najdłużej i najczęściej. Już Zygmunt Kłosowski walczył nie tylko z Niemcami. Pod koniec filmu aresztował innego Polaka —
w czasie okupacji speakera w niemieckim radio, kłamliwie oskarżającego na antenie ZSRR i jego armię o najdziksze zbrodnie. Speaker ów był jednocześnie szefem
jakiejś nieokreślonej podziemnej organizacji, kierowanej i inspirowanej z zachodniej Europy i USA, która po wejściu wojsk rosyjskich zamierzała kontynuować
konspiracyjną działalność. Zaaresztowany ma najpierw na antenie „odszczekać”
swoje kłamstwa, a potem będzie „sądzony przez naród”. Aluzje do sprawy Katynia i „procesu szesnastu” są tu, moim zdaniem, wyraźne.
Wspominano już o „Żołnierzach wolności” — radziecki sposób postrzegania
Armii Krajowej i rządu londyńskiego nie zmieniał się i potem. Jeszcze w 1987 roku widz serialu o legendarnym wywiadowcy Nikołaju Kuźniecowie pod koniec
drugiego odcinka miał okazję dowiedzieć się, że „wykryto w Warszawie dwie niby-konspiracyjne szkoły oficerskie, które finansowane są z Londynu przez polski
rząd emigracyjny; wykładowcy — niemieccy oficerowie”. Od razu też pada
stwierdzenie, iż Warszawa znajduje się daleko i nie jest to rzecz pilna — z czego
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wynika, że ta informacja nie miała żadnego znaczenia dla akcji. Cel zapewne był
czysto propagandowy, ale wyobraźmy sobie, z jakim zdziwieniem odebrałby ową
informację widz polski — jeśliby oczywiście film poznał, a z „eksportowej” wersji (jeśli taka była) tych słów by nie usunięto.
Omówione przykłady pokazują, że radziecka świadomość historyczna konsekwentnie obstawała przy opisie wydarzeń przyjętym na użytek aktu oskarżenia w
„procesie szesnastu”. Sądzę, że akt ów kompetentnie opisał i streścił W. PobógMalinowski:
„Proces szesnastu” przed Kolegium Wojskowym sowieckiego Sądu Najwyższego w Moskwie
rozpoczął się 18 i trwał do 21 czerwca [1945]. Według aktu oskarżenia, ujętego w formę sowieckiego szablonu – długiego, zawiłego, gęsto przeplatanego jawnym cynizmem, jaskrawą
demagogią i teatralnie patetyczną deklamacją – gen. [Leopold] Okulicki, wicepremier [Jan Stanisław] Jankowski oraz ministrowie [Stanisław] Jasiukowicz i [Adam] Bień odpowiadać mieli
za to, że byli „twórcami i kierownikami polskiej organizacji podziemnej na tyłach armii czerwonej na terytorium zachodnich obszarów Białejrusi i Ukrainy, na Litwie i w Polsce” i że
„działając według instrukcji tzw. polskiego rządu emigracyjnego w Londynie”, kierowali „robotą wywrotową przeciwko armii czerwonej i Związkowi Sowieckiemu”, „dokonywaniem aktów terroru w stosunku do oficerów i żołnierzy armii czerwonej”, „organizowaniem zamachów
i napadów”, wreszcie „prowadzeniem propagandy wrogiej wobec Związku Sowieckiego i armii
czerwonej”. Okulickiego oskarżano ponadto o „prowadzenie pracy wywiadowczoszpiegowskiej na tyłach armii czerwonej” oraz o to, że „przy udziale oskarżonych Jankowskiego, Bienia i Jasiukowicza, działając według wskazówek polskiego rządu emigracyjnego, kłamliwie zawiadomiwszy sowieckie dowództwo wojskowe o rozwiązaniu Armii Krajowej, w rzeczywistości zachował jej sztaby i kadry oficerskie, i na tej podstawie stworzył nową zakonspirowaną organizację wojskowo-polityczną pod nazwą „Nie”, a to „w celu kontynuowania roboty
wywrotowej na tyłach armii czerwonej i przygotowania do wystąpienia wojennego w bloku z
Niemcami przeciwko Związkowi Sowieckiemu”; główni oskarżeni „wbrew rozkazowi sowieckiego dowództwa” zachowali w swej dyspozycji „odbiorczo-nadawcze stacje radiowe, broń
i amunicję” – „ukryli je i wykorzystali do roboty wywrotowej przeciwko armii czerwonej”.
[Antoni] Pajdak, [Kazimierz] Pużak, [Aleksander] Zwierzyński, [Kazimierz] Bagiński, [Stanisław] Mierzwa, [Zbigniew] Stypułkowski, [Eugeniusz] Czarnowski, [Józef] Chaciński, [Franciszek] Urbański, [Stanisław] Michałowski, [Kazimierz] Kobylański i [Józef] Stemler-Dąbski
oskarżeni zostali o „udział w robocie wywrotowej polskich organizacji podziemnych na terytorium Polski, na tyłach armii czerwonej” i o to, że choć wiedzieli o rozkazach dowództwa sowieckiego co do obowiązkowego oddania aparatów radiowych, drukarń, broni i amunicji, zachowywali je i „używali [ich] w celach przestępczych” (Pobóg-Malinowski 1960, 899-890).

Choć wedle relacji Pobóg-Malinowskiego akt ten nie wspomina o bezpośredniej
współpracy z Niemcami, to jednak zarzucanie „dywersji wobec tyłów amii czerwonej”, „aktów terroru” itd. w sytuacji, kiedy ZSRR walczyło z hitlerowcami, de
facto oznaczało sojusz. W popularnych ujęciach skrót myślowy „AK współpracowało z Niemcami” łatwo mógł się pojawić.
Coś drgnęło dopiero w okresie rozwiniętej pieriestrojki, w 1989 roku. Wyemitowano wówczas polsko-rosyjski serial „Przeprawa” (znany także pod tytułem
„Krasnyj cwiet paporotnika” — pol. tłum. Czerwony kwiat paproci) Wiktora Turowa, opowiadający o walkach w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej, gdzie —
jak wiadomo — w pewnym momencie doszło do współdziałania AK, AL i sił radzieckich. Bitwa trwała w sumie od 9 do 25 VI 1944. W drugim jej etapie oddzia-
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ły AK, być może wskutek rozkazów wyższego dowództwa, nie zdecydowały się
na wspólne z AL i partyzantką radziecką przebijanie się z okrążenia, i w rezultacie
zostały przez Niemców zapędzone na bagna i rozgromione.
Pierwszy odcinek serialu poprzedzono obszerną rozmową z polskimi i rosyjskimi ekspertami, w której poinformowano telewidzów o tym, że w trakcie wojny
istniało w Polsce wiele organizacji niepodległościowych walczących z Niemcami,
natomiast różniących się politycznie, światopoglądowo i pod względem stosunku
do ZSRR (pełna wersja rosyjska liczyła 4 odcinki, razem 256 minut, wersja polska, pt. „Przeprawa” — 2 odcinki, razem 175 minut. Możliwe więc, że w wersji
polskiej ten wstęp pominięto). Serial przekonująco odzwierciedlał napięcie między
AK a radzieckimi żołnierzami (obie strony niemal co chwilę sięgają po broń, mimo że do pewnego momentu współdziałają), pokazywał, że członkowie AK ani
nie współpracowali z Niemcami, ani nie objawiali nieuzasadnionej wrogości do
Rosjan, a jeśli nie chcieli z nimi kooperować, to mieli ku temu powody. Obraz
omawianej kwestii był tu więc całkiem inny niż w poprzednich ujęciach.
Ale nawet w tym serialu nie zdecydowano się na powiadomienie radzieckiego widza o najeździe 1939 roku i o zbrodni katyńskiej. Niestety, obrano jednak
metodę aluzyjnego przypomnienia. Na przykład w jednym z epizodów toczył się
dialog, którego uczestnik tłumaczył swoją i innych niechęć do ZSRR blizną 1939
roku i Katyniem. Widz polski rozumiał bez trudu, o jaką bliznę chodzi, i co oznacza słowo Katyń, odbierał więc serial jako w miarę wiarygodny. Widz radziecki
raczej nie mógł tego sygnału odczytać — nie wiedział, co to za blizna i co się stało
w Katyniu. Aluzja przypomina fakty znane, ale nie może przekazać zupełnie nowej wiedzy.
Tak naprawdę — dopiero po 2000 roku rosyjski widz mógł zyskać świadomość
tego, jak wyglądał 17 IX 1939 i lata następne z polskiej perspektywy. Dopiero wtedy — wedle mojej wiedzy — film rosyjski i białoruski zaczął przedstawiać ten temat w sposób w miarę pełny. Powiem więcej: trudno od tego momentu znaleźć filmową produkcję wojenną, któraby — jeśli oczywiście zajmuje się określonym okresem — nie potępiała rosyjsko-niemieckiego sojuszu sprzed 1941 roku i która nie
widziałaby w nim uzasadnionej przyczyny polskiej niechęci — oczywiście o ile akcja porusza polskie tematy (natomiast zbrodnia katyńska nadal jest tabu; nie zdarzyło mi się obejrzeć rosyjskiego filmu o II wojnie, w którym przywoływano by ten
problem, choć znany jest rosyjskim kinomanom „Katyń” Andrzeja Wajdy.
Oceniam, że generalnie jednak została stworzona podstawa do kolejnego przemyślenia na Wschodzie kwestii wojennych stosunków polsko-rosyjskich i w ogóle do
otwarcia kwestii polskich losów w latach II wojny światowej, przynajmniej w ich polsko-radzieckim kontekście. Jak się wydaje, zaczęły (na razie tylko zaczęły, bo fala zainteresowania wkrótce opadła) się kształtować trzy możliwości przebudowy polskiego
stereotypu funkcjonującego kiedyś w ZSRR. O chętnej współpracy z AL też jeszcze
niekiedy wspominano, ale najczęściej współczesny filmowy obraz Polaka pojawiał się
w trzech wersjach: kogoś niechętnego, wyobcowanego lub nieubłaganie wrogiego.
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2. Polak, który się waha
Dobrym przykładem pierwszego rozwiązania jest postać Wojciecha Bielskiego
z rosyjsko-białoruskiego serialu telewizyjnego Aleksandra Franskiewicza-Łajego
„Czerwiec 1941”. Akcja toczy się na Grodzieńszczyźnie. Głównym bohaterem jest
lejtnant Iwan Burow, grany przez bardzo popularnego rosyjskiego aktora, Siergieja Biezrukowa, co zdecydowało o sporym sukcesie filmu (Ванденко 2008, Чернов 2008, Сташов 2008, Сакович 2007, Писарева 2007). Ów oficer wojsk pogranicznych po wybuchu wojny nie wycofuje się i w pojedynkę skutecznie szkodzi Niemcom. Rzecz jasna, wkrótce ginie, przedtem jednak ratuje życie swojej
ukochanej — Polce Hannie. Dzieje ich krótkiej, lecz gwałtownej i mocnej miłości
zajmują znaczną część fabuły serialu — wojennego melodramatu. Para musi
ukrywać uczucie przed radziecką władzą (Burow z jego powodu ma kłopoty
z kontrwywiadem), a także przed niechętnymi Rosjanom Polakami.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że Hanna jest przedstawicielką licznej grupy pięknych i niezależnych polskich bohaterek rosyjskich filmów. Zdaniem A. Lipatowa (1997, 97), początkiem galerii niepodległych duchem Polek była postać
Heleny ze sztuki Leonida Zorina „Warszawska melodia” (Леонид Зорин: „Варшавская мелодия”, 1967). Atrakcyjna seksualnie, lekko tajemnicza, niezwykle
religijna i namiętna (a czasem rozpustna) Polka zakochana w Rosjaninie dość często gościła i gości na tamtejszym ekranie, zwłaszcza w filmach o tematyce historycznej. Oprócz przywoływanych w niniejszym tekście przykładów wymienić
można jeszcze m.in. polską szlachciankę z „Ułańskiej ballady” Olega Fiesienki
(2012), także darzącą uczuciem Rosjanina. Bywają też Polki wojowniczki, jak np.
pragnąca zabić cara mścicielka, przywódczyni partyzantów, w dziejącym się w
XVIII w. filmie „Sługa dwóch panów” Olega Riaskowa (2007). W każdym razie
Polki w rosyjskich filmach zawsze są bardzo wyemancypowane.
Polskim partyzantom przewodzi Bielski, kierujący niewielkim oddziałem, dokonującym akcji o bardziej propagandowym niż wojskowym charakterze (np.
przywiązanie milicjanta na torach, by zginął pod pociągiem). Gdy rozpoczyna się
akcja, oznajmiono właśnie o decyzji o wysiedleniu ludności z 50-kilometrowego
pasa przygranicznego, co jest przyczyną uaktywnienia się polskiego oporu.
Bielski to postać o dość nietypowym życiorysie — inżynier pochodzący
z Gdańska, z którego w 1939 roku uciekł aż na Wschód, mając nadzieję objąć rodowy majątek (pałac etc.). Został on jednak znacjonalizowany i Bielski żyje jak
bogaty chłop na gospodarstwie, opiekując się ukochaną wnuczką, wspomnianą
Hanną. Rosjan nienawidzi, gdyż zabili mu córkę — matkę Hanny. Jest więc przerażony romansem i zdecydowanie mu przeciwny. Wejście wojsk niemieckich wita
z radością — wie, że w tym kraju zapanuje porządek. Na dodatek dowodzący zajmującym okolicę oddziałem kapitan także pochodzi z Gdańska i rozumie po polsku, potrzebne okazują się też inżynierskie umiejętności Bielskiego. Kiedy więc
hitlerowcy obiecują mu zwrot znacjonalizowanego majątku, mężczyzna stwierdza
z entuzjazmem, że „będzie im służył nie ze strachu, lecz z poczucia honoru”.
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Rzeczywistość szybko jednak leczy go ze złudzeń. Okazuje się, że przyczyną
początkowej niemieckiej łaskawości było trochę niezdrowe, paraseksualne zainteresowanie kapitana Hanną, a przełożeni oficera traktują Bielskiego jak podczłowieka. Na dodatek dziewczyna, grożąc samobójstwem, żąda, by dziadek pomógł
rannemu Burowowi. Bielski czyni to i w rezultacie zostaje zabity przez Niemców,
stawiając — jak to się mówi — „czynny opór z bronią w ręku”.
Wątek tej postaci Franskiewicz-Łaje potraktował skrótowo, gdyż film był
przede wszystkim melodramatem. Recenzenci także zwracali uwagę głównie na
aspekt uczuciowy i aktorski. Nie znaczy to wszakże, iż wątek ten nie został dostrzeżony. Zdaniem Jekatieriny Sakowicz:
Radzieckie oddziały okrążone są z jednej strony przez wojska niemieckie, a z drugiej — przez
Polaków, agresywnie nastrojonych wobec władzy radzieckiej. [...] Jedna z najbardziej tragicznych i trudnych ról — to dziadek Hanny. Z talentem, w sposób przekonujący i dramatyczny gra
go Rościsław Jankowskij, jeden z najlepszych i najznamienitszych aktorów białoruskiego teatru. Zachowanie granego przez siebie bohatera Rościsław Iwanowicz nie tyle usprawiedliwia,
ile rozumie; jego córkę zgwałcono i zabito, lecz mimo wszystko zaczyna on pomagać lejtnantowi Burowowi i dlatego ginie (Сакович 2007; wszystkie przekłady moje — W. K.).

Historia wydaje się prawdopodobna, zwłaszcza że wątki chętnych do współdziałania z Niemcami, którzy „mieli przynieść wolność...”, a potem tego żałujących kresowych Polaków — powtarzają się. Na przykład powyższe słowa o wolności wypowiada ze smutkiem jedna z Polek — epizodycznych postaci z miniserialu „Wojennaja razwiedka: Pierwyj udar” Aleksieja Prazdnikowa (2012).
Reżyser traktuje Bielskiego właściwie dość życzliwie i nie daje mu zabrnąć w
kolaborację. Nazwisko Franskiewicza-Łajego wskazuje na polskie korzenie. Wiadomo, że na początku lat 90. XX w. studiował on w Polsce, do produkcji zaangażowano polskich aktorów, Hanna jest Burowowi szczerze oddana. Serial wskazuje
więc, że jego twórca posiada znajomość przyczyn polskiej niechęci do Rosjan i
stara się uniknąć łatwych ocen.
Ale motyw współpracy Polaków z Niemcami, „odwdzięczania się” im za
zwrot majątków napotkać jednak można także w mniej łagodnym wydaniu. Mam
tu na myśli białoruski film „Wam — zadanije” (tłum. pol.: Dostajecie rozkaz) Jurija Bierżyckiego — produkcję mniej ambitną, kontynuującą tradycje socrealistyczne (Kajtoch 2011): fabułę filmu tworzy zespół scen, z których każda odznacza się zarówno reprezentatywnością historyczno-społeczną, jak i sensem symbolicznym, bohaterowie stanowią swoisty zlepek cech charakterystycznych dla danej
klasy, postawy i typu losu; całość ma się złożyć na panoramę stanu narodu w czasie wielkiej wojny ojczyźnianej. Rolę klamry przygód głównego bohatera, oficera
milicji, odgrywają jego spotkania z Ranowskim — polskim szlachcicem, w 1939
roku pozbawionym przez władze radzieckie majątku i kierującym partyzantką
przeciw nim. W 1941 pomaga on okrążonym przez milicję niemieckim komandosom i w nagrodę osiada w swoim pałacu, wciąż dowodząc oddziałem. Jednak gdy
za wierną służbę spotyka go specyficzna „nagroda” — w czasie pacyfikacji Niemcy przypadkowo zabijają jego przebywającego na wsi chorego syna — Raniewski
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nie słucha niemieckich przeprosin, buntuje się, deklaruje jako działający pod
wpływem emocji Słowianin i pozbawia życia niemieckiego dowódcę. Pod koniec
filmu, będąc już gotowym psychicznie na śmierć, dostanie się w ręce wspomnianego milicjanta.
Jak się wydaje, Polakowi z Niemcem porozumieć się łatwo nie tylko ze
względu na wspólne interesy. Zawsze jednak kończy się to źle dla tego pierwszego
— np. jedna z bohaterek odcinka „Kazimir” (Kazimierz) kończącego serial Aleksieja Prazdnikowa „Wojennaja razwiedka: Zapadnyj front” (tłum. pol.: Wojenny
zwiad. Front zachodni), lubelska kelnerka, z litości pocieszająca zagrożonego
śledztwem niemieckiego oficera (a nawet anonimowo donosząca Niemcom o radzieckim agencie), zostanie rozstrzelana jako sowiecki szpieg. Na szczęście, w
tym filmie honoru Polek broni Grażyna — wierna i piękna kochanka dowódcy
grupy wywiadowczej, czekająca na niego od 1939 lub 1940 (?) roku i teraz dzielnie mu pomagająca.
Jak wspomniałem, za czasów radzieckich na ogół pokazywano Polaków —
czy to żołnierzy z I i II Armii WP, czy partyzantów z AL — jako wypróbowanych
sojuszników. Ze względu na pewną schematyczność scen wspólnej walki lub bratania się należy jednak upatrywać w tych motywach realizację zamówienia politycznego. W nowszych filmach radzieckie dowództwo na ogół przestrzega swoich
zwiadowców, że Polacy są nastrojeni wobec ZSRR bardzo negatywnie. Generalnie
— Polak okresu II wojny rosyjskim i białoruskim scenarzystom obecnie jawi się
jako człowiek wysoce niepewny, o którym nie wiadomo, jak się zachowa w czasie
konfrontacji. Bywa, że sprawuje się całkiem poprawnie: np. bohaterowie serialu
„Wojennaja razwiedka: Pierwyj udar” (tłum. pol.: Wojenny zwiad. Pierwsze uderzenie) na jedną z akcji na tyłach wroga biorą z sobą znającą teren Polkę — nie ma
ona wszakże wyboru, ponieważ, gdyby okazała się nielojalna, jej ukochany, także
uczestniczący w akcji oficer saper, szybko trafiłby do więzienia.
Polacy mogą też, mimo początkowej wrogości, ostatecznie przejść do współpracy, jeśli przekonają się, że Rosjanie są tak naprawdę ich sojusznikami. Taka sytuacja przytrafiła się dzielnym radzieckim zwiadowcom w filmie „Biez prawa na
oszibku: Opieracyja «Gorod»” (tłum. pol.: „Nie ma miejsca na błąd. Operacja
«Miasto»”), gdy w połowie czerwca 1944 zostali oni wysłani na rekonesans w
stronę polskiego miasta, a później okazało się, że muszą w nim unieszkodliwić broń
chemiczną, mogącą udaremnić zapoczątkowanie ofensywy na Ukrainę, Litwę, Białoruś, Polskę i Prusy Wschodnie (operacja „Bagration”). Mieszkańcy miasta, do którego trafiają bohaterowie, z początku traktują ich z dużą niechęcią, a więc dowództwo zakazuje im kontaktu z polskim podziemiem. Dopiero wskutek początkowych
niepowodzeń i konieczności improwizowania — dochodzi do komunikacji.
Nielubiący „Ruskich” Polacy bardziej jednak przeszkadzają niż pomagają —
i obiektywnie rzecz ujmując, szkodzą sobie w ten sposób, bo przecież zadaniem
wywiadowców jest zapobieżenie wytruciu całego miasta iperytem. Dopiero później
niektórzy zaczynają pomagać, wspierać protagonistów. Ale bywa również, że Polacy stawiają opór i wtedy zostają natychmiast zabici — jak jeden z przedstawicieli
polskiego podziemia w tymże filmie. Ba! Polacy potrafią nawet postrzelić sapera,
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który przed chwilą rozbroił ładunek. Tak więc z polskiej strony rozpoznanie dobrych zamierzeń radzieckich wywiadowców następuje bardzo późno i w ogóle widz
odnosi wrażenie, że polskie (raczej akowskie) podziemie nie grzeszy inteligencją.
Niekiedy Polak od razu daje się poznać jako oddany i rozsądny sojusznik. Ale
uwaga — zwykle wkrótce widz dowiaduje się, że jest to... przebrany Rosjanin (notabene: nie gardzą omawiane filmy wypróbowanymi motywami, XIX-wiecznymi
schematami fabularnymi powieści przygodowej; żołnierze na swojej drodze napotykają zamki, lochy, tajne przejścia itd., w sytuacjach beznadziejnych ujawniają
się ukryci sojusznicy etc. — jak wiadomo, tradycje podobnych rozwiązań sięgają
co najmniej powieści gotyckiej).
Z tą sytuacją zetknąłem się dwa razy. Pierwszy przypadek pochodzi z „Opieracyji «Gorod»”, gdzie zwiadowcy spotykają na swej drodze sympatyczną Ziutę
— jak się okazuje, Rosjankę wychowaną w polskiej rodzinie. Natomiast drugi
wart jest dłuższego namysłu: chodzi o pana Marka ze znanego rosyjskobiałoruskiego dramatu wojennego (miniserialu) „Na bezimiennym wzgórzu” Wiaczesława Nikiforowa. Co prawda, jest to postać drugoplanowa — Polak, lecz Rosjanin z pochodzenia, były rosyjski jeniec z 1920 roku, później wżeniony w polską
rodzinę, mający dom na ziemi niczyjej i zaopatrujący w bimber obie wojujące armie — ale równocześnie człowiek rozsądny i dobry, dbający o gospodarstwo i rodzinę. Ginie walcząc, z niemieckiej ręki, przy czym powodem jego zguby staje się
pomoc dwóm młodym własowcom, którzy chcieliby stanąć po słusznej stronie.

3. Polak walczący
Generalnie jednak bohater współczesnego rosyjskiego filmu o II wojnie światowej
nie wie, co ma sądzić o napotkanym Polaku, nie wie, czy ten go wesprze, czy wybierze przeciwny obóz. Istnieją jednak pewne wyprzedzające sygnały — np. przynależność organizacyjna.
Jak już powiedziano, od czasu serialu „Przeprawa” Rosjanin, przynajmniej
teoretycznie, powinien być świadom różnorodności polskiego ruchu oporu. To
dzięki tej produkcji widz radziecki, a później rosyjski zaczął zapoznawać się z wojennymi historiami, w których sytuacje, z jakimi przychodziło się mierzyć dzielnym sowieckim żołnierzom, komplikowały się dodatkowo ze względu na to, że
napotkany Polak mógł być albo sojusznikiem z Armii Ludowej, albo sceptykiem
lub wrogiem z Armii Krajowej.
Kwestię tę wykorzystywano także w wątkach romansowych. Przykładowo, w
serialu „Eszełon” (tłum. pol.: Eszelon) — opowiadającym o dziejach jednostki
przerzucanej w 1945 roku z Niemiec na granicę z Japonią, i zarazem w interesujący sposób pokazującym, jak żołnierze samoorganizowali się, wytwarzali nieoficjalne więzi, umożliwiające im opór wobec terroru organów bezpieczeństwa —
jeden z wątków pobocznych dotyczy wojskowej lekarki, która zakochała się w Polaku. Niestety, wpadła w kłopoty, gdyż — kiedy się poznawali — był on żołnierzem AL, a potem „zmienił barwy” i wstąpił do AK.
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Była to dość niesympatyczna postać. Nie przyjmował do wiadomości, że kobietę-oficera przerzucają i że nie może ona odmówić wykonania rozkazu. Zaroponował więc wspólną ucieczkę, a przede wszystkim ukradł jej dokumenty. Trzeba
zaś wiedzieć, że za ich utratę groziło wtedy radzieckiemu żołnierzowi skazanie
przez trybunał wojenny. W sumie romans zakończył się strzelaniną...
Jak dotąd, najbardziej wyrazistym spośród znanych mi przykładów ukazania
Armii Krajowej w rosyjskim filmie (z wszelkimi jej cechami negatywnymi i pozytywnymi z rosyjskiego punktu widzenia) jest telewizyjny miniserial „Smiersz”
z 2006 roku, autorstwa Zinowija Rojzmana. Jest to doceniany reżyser, ur. 1941
w Odessie, odnoszący spore sukcesy w dziedzinie seriali wojennych i sensacyjnych prezentujących patriotyzm nie radziecki, lecz raczej rosyjski. Wymienić należy takie jego tytuły jak „Impieria pod udarom” (2000); „Ostatni pociąg pancerny” (2005); „U każdogo swoja wojna” (tłum. pol.: Każdy ma swoją wojnę 2010).
Produkcja została w Polsce radykalnie skrytykowana. Najpierw w „Gazecie
Wyborczej”. 9 I 2008 na portalu Gazeta.pl Andrzej Poczobut opublikował nadesłaną z Grodna alarmującą korespondencję pt. „Serial o „bandytach AK” w białoruskiej telewizji” Cytuję:
Żądni krwi akowcy bezlitośnie mordują cywilów i sieją postrach na Grodzieńszczyźnie. Powstrzymać ich może tylko sowiecki kontrwywiad wojskowy — to fabuła serialu Smiersz, który
od wtorku emituje pierwszy program białoruskiej telewizji państwowej.
Akcja filmu rozgrywa się jesienią 1945 roku. Ludzie są szczęśliwi, że skończyła się wojna, i
pragną pokoju. Jednak w lasach grasuje oddział AK o kryptonimie „Wilki i lisy”. Serial rozpoczyna
się od brutalnej sceny rozstrzelania przez akowców wesela u prawosławnych. Ranni są dobijani. Jeden z członków oddziału strzałem w głowę zabija pannę młodą.
„Wilki i lisy”, na czele których stoi oficer AK Józef, to mieszanina prymitywnych bandytów i byłych kolaborantów. Najbardziej ideową postacią jest rotmistrz AK Franciszek Kryta,
który walczy o „wyzwolenie Kresów od bolszewików” i „Wielką Polskę”.
Powstrzymać akowców mają trzej odważni oficerowie sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz („Śmierć szpiegom”), którzy właśnie wracają do domu po zakończeniu wojny. Udaje się im zlikwidować „bandę”, a krwiożerczemu Józefowi nie pozostaje nic innego, jak
się zastrzelić, by nie trafić w ręce sprawiedliwości.
Serial Smiersz był anonsowany przez rządowe media jako wspólny rosyjsko-białoruski projekt. Jednak faktycznie został wyprodukowany przez rosyjskie studio filmowe Faworit-film na
zlecenie jednego z największych rosyjskich dystrybutorów Central Partnerszip. Białoruska państwowa kompania filmowa Biełarusfilm tylko pomagała w jego w realizacji. Autorzy serialu
odżegnują się od polityki. Reżyser Zinowij Rojzman tłumaczył białoruskiej prasie, że Smiersz
to film przygodowy, który opowiada o miłości. Serial jest emitowany wieczorem przed głównym wydaniem wiadomości w porze największej oglądalności. — Decyzję o emisji podjęła
komisja powołana przez kierownictwo. Filmy historyczne są bardzo chętnie oglądane przez widzów — tłumaczy „Gazecie” rzeczniczka prasowa państwowej telewizji BT Swietłana Mołonskaja-Krasowskaja.
Film wywołał oburzenie w środowisku mieszkających na Białorusi weteranów AK. „Oni
nas wtedy zaliczyli do bandytów i tak pozostało do dziś” — powiedział „Gazecie” po obejrzeniu pierwszego odcinka por. AK Władysław Uchnalewicz, pseudonim „Kret”, skazany w 1951
r. na karę śmierci, później zamienioną na 25 lat więzienia. Wśród białoruskich historyków nie
ma jednomyślności w ocenie filmu (Poczobut 2008).
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Później zabrały głos czynniki oficjalne, które uznały film za przykład brutalnej,
antypolskiej propagandy. 16 IX 2009 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało — po polsku, angielsku i rosyjsku — raport pt. „Propaganda historyczna
Rosji w latach 2004–2009”, opracowany przez Leszka Pietrzaka i Bartosza Cichockiego, a podpisany przez gen. Aleksandra Szczygłę. W rozdziale 7, „Film
w służbie rosyjskiej propagandy historycznej”, pisano:
W okresie prezydentury W[ładimira]. Putina kino – i szerzej: film fabularny – stało się ważnym
instrumentem rosyjskiej propagandy historycznej. Sztuka filmowa oddziałuje zwłaszcza na
młode pokolenie Rosjan, pozbawione już sentymentu do czasów radzieckich, ale wciąż poszukujące tożsamości historycznej. Rosyjskie władze zaczęły promować i wspierać wszelkie produkcje z gatunku tzw. kina patriotycznego. Pomnikowość i patetyczność narracji filmowej stała
się priorytetem wobec prawdy historycznej. Rosyjscy twórcy filmowi, mając bezpośredni patronat Kremla, coraz częściej zaczęli podejmować tematykę przeszłości. Owocem tego były superprodukcje historyczne. Rosyjskie kino patriotyczne miało w założeniu nie tylko pomóc w
kreowaniu świadomości historycznej współczesnych Rosjan, ale także stać się ważnym instrumentem rosyjskiej doktryny, zwłaszcza kreowania dwustronnych relacji międzypaństwowych.
a) Smiersz – reż. Zinowij Rojzman (2007 r.) Przykładem tego zjawiska jest czteroodcinkowy
serial telewizyjny Smiersz w reżyserii rosyjskiego filmowca Zinowija Rojzmana — efekt
współpracy moskiewskiego studia Faworitfilm i białoruskiej wytwórni Biełorusfilm. Wszedł na
ekrany państwowej telewizji białoruskiej w styczniu 2008 r., a następnie był emitowany przez
telewizję rosyjską. Film jest opowieścią o trzech oficerach radzieckiego kontrwywiadu, którzy
w listopadzie 1945 r. wracają z frontu na Grodzieńszczyźnę, by wieść tam spokojne życie obywateli ZSRR. Zakłóca je „akowska banda”, terroryzująca miejscową ludność. Na jej czele stoi
Józef – czarny charakter filmowej historii, »fanatyczny Polak«, niewahający się przelewać
krew niewinnych kobiet i dzieci. Smiersz rysuje konflikt pomiędzy »polską bandą«, usiłującą
przywrócić przedwojenne granice Polski, a miejscową ludnością, która pragnie spokojnie żyć,
w czym znajduje poparcie radzieckiej władzy. Przemilczany jest w filmie charakter
i okoliczności pojawienia się na Grodzieńszczyźnie sowieckiej władzy i aparatu bezpieczeństwa. Reżyser umiejętnie pomija także wątek przedwojennej przynależności tych ziem (Szczygło / Cichocki / Pietrzak 2009, 20-21).

Powyższe fakty uzasadniają — jak sądzę — potrzebę dokładniejszej analizy serialu.
Oto historia opowiedziana w filmie. Na początku listopada 1945 w miasteczku
na Grodzieńszczyźnie zatrzymuje się czterech, udających się na urlop, oficerów
Smiersza — otoczonej budzącą grozę sławą jednostki kontrwywiadowczej. Aresztowani wskutek nieporozumienia — natrafiają na dawnego kolegę, który zmusza ich
do udziału w poszukiwaniu i likwidacji „bandy”, co (dużym kosztem i przy użyciu
wszelkich metod szpiegowskich, ale jednak) się udaje. Na ten sensacyjny schemat
nakładają się trzy historie miłosne: oficera Smiersza i służącej w komendzie miasta
pięknej Rosjanki (a tak naprawdę Litwinki, będącej zakonspirowaną agentką „bandy”), kapitana Józefa — dowódcy wzmiankowanej „bandy”, czyli oddziału AK — i
jego podwładnej (którą jest Polka z Syberii, sprawny i okrutny żołnierz) oraz romansowego trójkąta, w którym uczestniczą: młody akowiec (Białorusin o skomplikowanym życiorysie — jego ojciec służył Niemcom, a brat poległ w walce z nimi), drugi z
oficerów Smiersza i młodziutka Polka z tej samej co Białorusin wsi — Paulinka.
Dzieje trójkąta obfitują w przygody: mamy tu i budzenie się uczucia, i rywalizację, i porwanie, a może nawet coś w rodzaju miłosnych uroków, gdyż Paulinka
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w pewnym stopniu stylizowana jest na „wiejską guślarkę”, a przy tym okazuje się
być dziewczyną o bardzo buntowniczym temperamencie, zgodnym z rosyjskim
stereotypem filmowym Polki. Oczywiście, akowiec ginie, a oficer zwycięża, co
stanowi właściwy happy end, bo pozostali zakochani tracą życie, a pokonanie
„bandy” okazuje się okupione stanowczo zbyt wysokimi stratami, by było w pełni
satysfakcjonujące.
Ponadto pojawia się tu śmierć już powojenna — ludzie giną, gdy wszystkim
naprawdę chce się żyć... Stąd w przedstawianych romansach pobrzmiewa wyrazista nuta tragizmu. Relacja między oficerem Smiersza a Litwinką jest przykładem
uczucia, które zwyciężyłoby polityczne uprzedzenia, gdyby nie przeszkodził przypadek: Józef, utraciwszy zaufanie do służących u niego Litwinów, poleca ich zlikwidować. W rezultacie oficer, Litwinka i jej brat — snajper oddziału — giną
w momencie, gdy siła miłości mogła się zamanifestować. Natomiast Józefa i jego
podwładną łączy wielkie uczucie, choć są oni skazani na śmierć. To uczłowiecza
i czyni sympatyczniejszymi tych zgoła niesympatycznych (dla zakładanych widzów) ludzi.
Obok sensacji i romansu mamy w tym serialu elementy sprawnego kina batalistycznego: pierwsze trzy odcinki zawierają drastyczne sceny brutalnych akcji
polskiego oddziału. Zaczyna się od masakry w trakcie prawosławnego wesela,
ukoronowanej zastrzeleniem panny młodej będącej w zaawansowanej ciąży. Następnie akowcy wycinają w pień kąpiącą się, zupełnie bezbronną kompanię wojska
i zastawiają minową pułapkę na kolejną, atakującą ich grupę. Ostatniej akcji —
rozpędzenia ogniem moździerzowym wiecu ku czci rocznicy rewolucji październikowej — już nie udaje się dokończyć.
Krążące w internecie sceny masakr stały się dowodem na podnoszoną w „Gazecie Wyborczej” antypolskość filmu (całości prawdopodobnie nikt z krytyków
nie oglądał). Osobiście żadnego szczególnego antypolonizmu w nich nie widzę,
najwyżej swoistą „pochwałę” wojskowej sprawności AK — sądzę że mniej obraźliwą niż np. opinia centralnej postaci serialu Wasilija Piczuła „Zastawa Żylina”
(tłum. pol.: Strażnica Żylina) z 2009 roku: „Z Polakami sprawa prosta: zawsze
przyjmują walkę, a wojować nie umieją”. Nie należy zapomnieć, że Rosja jest krajem w zasadzie bez przerwy, od niepamiętnych czasów uczestniczącym w jakiejś
wojnie i zapewne jej społeczeństwo nie ocenia żołnierzy z humanitarnego, lecz z
pragmatycznego punktu widzenia.
Oprócz tego propagandziści zwykli wiązać negatywny obraz wroga z pochwałą samych siebie, a tymczasem we współczesnym rosyjskim kinie wojennym
trudno doszukać się czegokolwiek, mającego cechy afirmacji rosyjskiego etosu
rycerskiego czy wojennego humanitaryzmu. Wręcz przeciwnie: na ogół bez zahamowań mówi ono o rosyjskim okrucieństwie (Kajtoch 2011a). Ponadto propagandę tworzy z reguły jakiś instytucjonalny ośrodek, stąd jest ona w miarę konsekwentna. Tymczasem w Rosji o takiej konsekwencji nie można mówić, skoro od
1991 r. zdarzają się w tamtejszych filmach różne — czasem przeciwstawne —
ujęcia tych samych tematów.
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Trzeba mieć także na uwadze, że film historyczny musi unikać wzbudzania w
widzach poczucia braku prawdopodobieństwa, a tym samym powinien stosować
zasadę „koniecznego anachronizmu”, czyli prezentowania sposobów myślenia
i zachowań takich, jakie byłyby w danej sytuacji stosowne współcześnie. Dzisiaj
zaś taki oddział jak ten opisany — odcięty od swoich, pozostawiony w beznadziejnej sytuacji — zapewne prowadziłby działalność terrorystyczną. I oddział AK
ze „Smiersza” ją prowadzi: np. wspomniany atak na weselników, dokonany
w przebraniu rosyjskich żołnierzy czy komsomolskiej młodzieży, to — zwłaszcza
jeśli uwzględnić radziecką politykę wyznaniową tamtego okresu — nie bezsensowne okrucieństwo, ale prowokacja, mająca wywołać bunt ludności wobec władzy, i to prowokacja racjonalna, bo niepozbawiona szans powodzenia.
Generalnie „Smiersz” przedstawia walkę może nazbyt efektownie, nazbyt widowiskowo, ale nie wykracza poza, stosowne w kinie historycznym, ograniczone
prawdopodobieństwo — bo przecież starcia między AK a Armią Czerwoną miały
miejsce. Znów oddaję głos Pobogowi-Malinowskiemu, na przykład tak opisującemu epizod walk w sierpniu 1944, po zajęciu Wilna przez Rosjan:
Dowódcy polscy postanowili tedy dać żołnierzom możność wyboru — albo pozostać w puszczy i rozproszyć się pojedynczo w okolicy, albo drobnymi oddziałami, z bronią w ręku, wyrwać się z „kotła” w puszczy, a potem i z sowieckiego obszaru operacyjnego. Po tej decyzji
część ukryła się w głębi puszczy, część próbowała niewielkimi grupkami wymknąć się w kierunku na Grodno, Białystok, Warszawę; uda się to nikłym garstkom: olbrzymią większość Moskale otoczą i, rozbrojonych, zamkną zrazu w obozie pod Miednikami, później nieco – nie
mniej niż 5700 – wywiozą do dalekich łagrów na północy. Końcowym epizodem były tragicznie bohaterskie dzieje niewielkiego oddziału ppłk. „Kotwicza” — [Macieja] Kalenkiewicza;
ciężko ranny, po niezaleczonej jeszcze amputacji ręki, postanowił broni Moskalom nie oddawać, walki z nimi unikać, wyrwać się z puszczy, wyjść na tyły Niemców, by kontynuować
walkę z nimi; śledzony przez lotnictwo sowieckie — wymknąć się nie zdołał; 21 sierpnia, otoczony, zginął; ocalały jego następca, kpt. Sędzian [Stanisław Sędziak – „Warta”], zdołał jeszcze wysłać meldunek radiowy: „W Surkontach zginął ppłk. Kotwicz, trzech oficerów jego sztabu i 32 żołnierzy... Sowieci dobijali rannych... Straty sowieckie 132 zabitych” (PobógMalinowski, 589).

Obie strony dopuszczały się także okrucieństw, co sugerują choćby świadectwa literackie. Historycy wypowiadają się tylko na temat potwierdzonych faktów, pisarze nie — stąd ich świadectwo jest na swój sposób pełniejsze. Za przykład niech
posłużą „Rojsty” Tadeusza Konwickiego, który walczył w oddziałach wileńskiego
AK przeciw Rosjanom i w 1956 r. wydał o tym powieść. Po okresie październikowego przełomu, gdy peerelowska cenzura znów zaczęła normalne działać,
książka nie była wznawiana. Oto przykłady wymownych epizodów:
1) Z rozmów kolegów dowiedziałem się, że Aktor należy do asów oddziału. W ciągu tego tygodnia, podczas gdy w Wilnie decydowaliśmy się na wyruszenie do lasu, Aktor zdążył już zastrzelić
szesnastu ludzi. Plutonowy Podkowa, dowodzący pierwszą drużyną, miał czternastu, zajmując tym
samym drugie miejsce. Ilość „łebków” znaczyli na rękojeściach pistoletów, wycinając kozikiem szerokie karby. Od początku trwało między nimi ciche współzawodnictwo. Kiedy Aktor szedł jednego
wieczoru na patrol i wracał z dwoma karbami, Podkowa drugiej nocy zdobywał trzy karby. [...] Ma-
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teriału do współzawodnictwa nie brakło. Strzelało się białoruskich chłopów, posądzanych o sympatie
lub wprost o współpracę z bolszewikami (Konwicki 1956, 29).
2) Od nas, inteligentów, należy się więcej. [...] Musimy wyzbyć się kompleksów i różnych słabostek. Pamiętaj, że setki naszych giną. Każdy złapany bolszewik musi być zastrzelony. Żadnych
sentymentów (Konwicki 1956, 50–51).
3) Dziewczynka poniosła ostrożnie posiłek za zasłonę. Słyszeliśmy przez chwilę zadowolone
mlaskanie, potem się porucznikowi smacznie odbiło i obrośnięte, bose nogi, oparte na poręczy łóżka,
cofnęły się.
Zasłona zafalowała gwałtownie, a dziewczynka pisnęła przeraźliwie. [...]
Gospodyni, zaniepokojona, podreptała za zasłonę.
– Panoczku, niech pan daruje, toż to jeszcze dziecko. Wielmożny pan komendant, niech pan nie
rusza dziecka! [...]
Za zasłoną zaczęto się szarpać, brzęknął rozbity talerz, rozmamłana gospodyni wypadła na izbę.
– Bożeż mój, Boże, toż to dziecko, piętnastu lat nie ma — zawodziła [...]. Za zasłoną jeszcze
chwilę skowyczała dziewczynka. Potem tylko skrzypiało łóżko (Konwicki 1956, 36).
4) Mężczyzna był jakimś dygnitarzem z komisariatu aprowizacji, a dziewczyna, jego żona,
funkcjonariuszką komsomołu w Mińsku. [...]
Mężczyzna uśmiechnął się smutno (jakże można się śmiać w takiej chwili):
– Wied’ ja był w polskom atriadie, Paliaki charoszyje chłopcy...
– Dawaj, dawaj — przynaglił Sułtan.
Sprowadził go krzakami ze zbocza pagórka. [...]
Buchnął strzał. Konie zastrzygły uszami.
– Dobrze. Dajcie dziewczynę — rzekł Kwiatek.
Gdy wyprowadzałem ją z izby, poprosiła:
– Jes’li ubjotie mojewo muża, ubiejtie i mienia.
Sułtan wychodził właśnie z krzaków. Usłyszał jej słowa.
– Zrobi się — mruknął figlarnie. [...]
Buchnął strzał, potem drugi. Konie zastrzygły uszami.
Sułtan wgramolił się na pagórek.
– Ot, kurwa, wczepiła mi się w kożuch i nie mogłem jej za pierwszym razem zrobić. Ale skopałem ją do wody i poprawiłem drugi raz. Chyba nagan będzie mój? — spytał Kwiatka (Konwicki
1956, 104).

Sylwetki Polaków — jako bohaterów drugiego planu — zarysowane są w filmie
nieco pobieżnie: ich elementem konstytutywnym — powtarzalnym i konwencjonalnym (w zasadzie widocznym także w każdej innej produkcji serialowej) — jest
przede wszystkim katolicyzm: zawsze noszą oni na szyi krzyżyki, przy każdej
okazji się modlą; drugą konieczną cechę stanowi powtarzanie słów pan, pani.
Autor zadbał również o szczegóły wizualne, jak wygląd mundurów: np. kapitan Józef Biernacki — podobnie jak major Hubal z filmu Bogdana Poręby „Hubal” — nosi narzucony na uniform stale rozpięty kożuch. (Co prawda, detale niekiedy reżyserowi się mylą — np. drugi z głównych polskich bohaterów charakteryzowany jest jako „ideowy wróg, rotmistrz Armii Krajowej, syn katolickiego
księdza” — ale wątpliwe, by rosyjski widz zwrócił na to uwagę).
Trzecia istotna cecha postaci omawianego typu to żarliwy patriotyzm: Józef,
mimo świadomości, że „nie ma miejsca dla Polaka”, nie zamierza uciekać ani wyrzekać się narodowości, co potwierdza religijną przysięgą: „Tak, mamy ręce we
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krwi, Niemcy mają, Rosjanie. Ale my jesteśmy inni. [...] Tak, przed Ojcem Najwyższym, kreślę się znakiem Krzyża i przysięgam, że za oswobodzenie Polski od
okupantów będę walczyć do końca. Tu jest mój dom, nie mam gdzie iść. Będę stać
na tej ziemi, do końca”. Z kolei Franciszek, więziony, „milczał, czego by z nim
nie robiono” (słowa te wiele znaczą, jeśli zważyć na metody śledztwa NKWD).
Patriotyzm tym bardziej łączy tych bohaterów, im bardziej różne wydają się
ich charaktery: Józef jest nerwowy, opryskliwy, podejrzliwy, zwykł zabijać
wszystkich, do których stracił zaufanie; Franciszek Kryda — spokojny, rozmodlony, bardziej skłonny do wspaniałomyślności (choć z równym oddaniem służy
„Wielkiej Polsce” i potrafi bez wahania pozbawić życia kogoś, kto mu dokuczył)
— mityguje go: „Czy chcesz oczyścić wschodnie granice od komunistów, czy od
ludzi w ogóle?”.
Najradykalniejszą jednak lekcję relatywizmu historycznego otrzymuje widz
rosyjski w scenie przesłuchiwania ciotki Józefa (w jej domu zabito oficera Smiersza i dwoje Litwinów) przez NKWD. Stara, śmiertelnie przestraszona kobieta w
ten sposób rozmawia ze śledczymi, najwyraźniej odgrywającymi role „złego i dobrego policjanta”:
KOBIETA [o jednym z zabitych w jej domu]: On był w oddziale Armii Krajowej.
ŚLEDCZY I: I wy o tym tak spokojnie mówicie?
KOBIETA: Wy też nie za bardzo się denerwujecie, młody człowieku.
ŚLEDCZY II: Jak na człowieka, który skrywał w swoim domu przestępców, jesteście nazbyt
spokojni.
KOBIETA: No, wy tak uważacie, ponieważ z nimi walczycie, a z punktu widzenia tych, którzy
z wami walczą — przestępcy to wy. Nieszczęście polega na tym, że z czasem przestępcami robią się
wszyscy, którzy w tym uczestniczą. Jak widać, ja także.
ŚLEDCZY I [groźnym głosem]: Gdzie banda?!
KOBIETA: Oddział!
ŚLEDCZY I: Banda!!!
KOBIETA: Młody człowieku, nie pytajcie o to, co nie może być mi znane. A o oddziale ja
wiem tylko dlatego, bo dowodzi nim mój bratanek [plemiannik], Józef Bernacki. W innym wypadku
mnie by tu nie było.
ŚLEDCZY II [z wielkim zdziwieniem]: Wasz bratanek?
KOBIETA: Tak. Wczoraj wieczorem w moim domu od urządził rzeź, dlatego powiem wszystko, on nie miał prawa tak ze mną postąpić.
ŚLEDCZY II: No ale dlaczego, jest przestępcą.
KOBIETA: Nie, on walczy o wolność Polski. Tu jest polska ziemia, a w każdym razie Józef w
to święcie wierzy. On jest patriotą swojego kraju, wy jesteście patriotami swojego, Arwidas i Augute
[zabici Litwini] byli patriotami swojej Litwy. Na nieszczęście wy nigdy nie zrozumiecie się nawzajem, nie zdołacie się dogadać. I na pewno bardzo długo będziecie się nawzajem zabijać.

Należy od razu dodać, że do przyjęcia takiej dawki wrażeń rosyjski widz raczej
chyba nie był przygotowany. Świadczą o tym choćby internetowe zapowiedzi serialu. Oddział, z którym walczą smierszowcy, jest tam opisywany jako pozostała
po wojnie grupa byłych policajów (tj. niemieckiej policji rekrutowanej na ziemiach okupowanych spośród ludności miejscowej) albo jako trwający wciąż na
posterunku dywersyjny oddział Abwehry. Komentarzy i recenzji — w każdym razie dostępnych w internecie — brak. O polskiej reakcji już wspomniałem. Podsu-
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mowując, trzeba powiedzieć, że ta próba uzupełnienia świadomości historycznej
rosyjskiej widowni jak na razie spaliła na panewce, a i polski odzew raczej nie
sprzyjał kontynuacji oświatowych wysiłków.

4. Polak biedny i wyobcowany
W interesujących mnie produkcjach zaznaczały się także cechy trzeciego podejścia do polskiej tematyki. Akcentowało ono fakt, że Polacy, którzy na początku II
wojny światowej nagle i wbrew swojej woli zostali obywatelami ZSRR, niejako
automatycznie skazani byli na egzystencję „cudzych u siebie”, na marginesie społeczeństwa, nie wiedząc nic o regułach, którymi się ono rządzi. Człowiek zbyt
gwałtownie wchodzący w jakiś społeczny układ, albo niezbyt się w nim — z różnych względów — mieszczący, może, przynajmniej teoretycznie, zostać przez
niego radykalnie odrzucony i z innymi tego typu osobami współtworzyć „antyspołeczeństwo” — świat przestępczy.
Taki los spotyka np. wielu emigrantów. Wśród kryminalnych kręgów imperium rosyjskiego, a później ZSRR Polaków musiało być sporo, choć literackoartystycznych świadectw tego faktu praktycznie brak Oprócz omówionego niżej
przykładu natknąłem się tylko na znakomity serial „Likwidacja”, reż. Siergieja
Ursulaka (2007). Jedna z jego bohaterek drugiego planu to Polka — Ida Koszetyńska (Ида Кашетинская), kochanka bandyty Czekana. O jej dziejach wiadomo
niewiele, ale znalazła swoje miejsce w środowisku przestępczym. Jest wierną i kochającą partnerką, starającą się temperować ambicje swojego mężczyzny, pragnącą po prostu spokojnie z nim żyć. Ginie jednak razem z nim.
Problem ów lekko zasygnalizował serial Eljera Iszmuchamiedowa „MUR.
Trietij front” (tłum. pol.: MUR. Trzeci front). Jego główny bohater negatywny,
Bolesław Kruk, z którym przez lata walczą protagoniści — moskiewscy milicjanci, jest równocześnie członkiem przestępczej subkultury (prawdziwym kryminalnym autorytetem, „błatnym worom, zakonnikom”), przedwojennym polskim oficerem i wywiadowcą Abwehry. Dość trudno pomieścić te trzy role w jednym życiorysie, ale — jak widać — reżyser uznał to za możliwe (warto zaznaczyć, że 18
lat wcześniej wedle zbliżonego scenariusza wyprodukowano film „Pristupit’ k likwidacyi” w reżyserii Borisa Grigor’jewa — tłum. pol.: Przystąpić do likwidacji,
gdzie kwestię narodowości Kruka sprytnie ominięto).
Częściej jednak reżyserowie i scenarzyści interesujących mnie filmów pokazują
Polaków jako ludzi tylko nieszczęśliwych. Przykładowo, polski gospodarz, do którego
przychodzi para partyzantów — bohaterów filmu „Skazani na wojnę” w reżyserii Olgi
Żuliny — zmuszony jest do pokory wobec każdej władzy, a są taką dla niego i Niemcy, i radzieccy partyzanci; ma świadomość (co widać po jego zachowaniu), że jako
obcy powinien być niezwykle uprzejmy i zachować szczególną ostrożność.
Szczególnie okrutny bywa los Polek. Jeden z bohaterów wojennej telenoweli
„1942” Walerija Szałygi — partyzant Mucha — na własne oczy widzi, jak funkcjonariusz niemieckiej administracji chce za pomocą pistoletu pozbyć się jakiejś
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kobiety. Mucha ratuje ją, a później zakochuje się w ogarniętej głęboką depresją
pięknej polskiej dziewczynie; okazuje się, że została ona zgwałcona, a później
przechodziła z rąk do rąk...
Przypomina to nieco historię pięknej i „seksualnie wyzwolonej” Elżbiety Popławskiej, jednej z postaci ze wspominanego już serialu „Strażnica Żylina”. Melodramat ten, bardzo popularny (Телерейтинги: „Застава Жилина”) był zarazem gorąco krytykowany — za obrazoburczość i brak historycznego prawdopodobieństwa.
Np. pisano o nim, że „jest mieszaniną wrogiej propagandy, erotycznego melodramatu i recepty na zarobienie pieniędzy przez reżyserską ekipę” (Ашмарин 2011).
Jednak zasługuje on na uwagę — głównie ze względu na tytułowego bohatera, Pawła Żylina. To inteligent w okularach, a zarazem świetny żołnierz, potem
zaś oficer wojsk pogranicza; mężczyzna czuły i zdolny do okrucieństwa; patriota,
lecz dbający o swoich bliskich; człowiek umiejący „znaleźć potrzebne słowo”,
wiedzący, jakie reguły gry obowiązują w stalinowskiej epoce; żywotny, uparty,
bezkompromisowy w działaniach na rzecz ważnych dla niego ludzi — krótko
mówiąc: świetnie dostosowany do życia w czasach, w których żyć mu przyszło.
Jego nazwisko ma więc charakter znaczący: Słowo żylin kojarzy się nie tyle z
wyrazem żyt’, ile z żylit’, przy którym „Słownik języka rosyjskiego” Anastazji
Jewgienijewej z 1961 r. notuje dwa znaczenia: ‘nie oddawać tego, co cudze, starać
się wszystko obracać na swoją korzyść’ oraz ‘oszukiwać w grze’ (Евгеньева
1981). Tytuł serialu również: zastawa to nie tylko ‘strażnica’, ale też ‘obrona’ —
taka, na jaką Żylin jest gotowy, by chronić swoich bliskich.
Służąc na Polesiu w okolicach polskiej wsi, obejmuje opieką Elżbietę, gdy ta
— po tym jak Niemcy zniszczyli jej wieś, nie mając co zrobić ze sobą i dziećmi,
które przygarnęła — przychodzi do strażnicy. Później, kiedy przejściowo traci
kontakt z Żylinem, jej losy układają się nieciekawie: docierając do Smoleńska,
podaje się za żonę Pawła, ale po wkroczeniu hitlerowców musi zarabiać na życie
w niemieckim domu publicznym (notabene: podobne będą losy młodej, religijnej
i pięknej Polki — jednej z bohaterek sensacyjno-miłosnego serialu wojennego
Aleksandra Jefriemowa „Pokuszenije” — tłum. pol.: Zamach; nie tylko że będzie
ona zarabiać na życie w niemieckim kasynie jako ktoś pośredni między kelnerką
a damą do towarzystwa, ale i nawiąże wymuszoną współpracę z niemieckimi dywersantami).
Po wyzwoleniu Elżbieta ląduje w więzieniu, a dzieci — po których (cytując
serial) „od razu widać, że nie mają radzieckiego wychowania” — w sierocińcu.
Żylin odnajduje ją, pomaga uciec, wykupuje dzieci, adoptuje je i żeni się z Elżbietą, aby dać jej nowe nazwisko. Wkrótce jednak niebezpieczeństwo zaaresztowania
znów nad nią zawiśnie.
Generalnie trzeba powiedzieć, że bohaterka — w warunkach okupacji będąc
dla wszystkich obcą i pozbawioną pomocy — musiała sobie radzić, łamiąc prawa
kraju, w którym żyła, a to, że niewiele ją z nim wiązało, nie oznaczało, że kraj ten
nie będzie jej za takie postępowanie karał.
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Warto tu na koniec wspomnieć, że temat „polskiego wyobcowania” pokazany
był już w filmie radzieckim — w wersji optymistycznej. Mam na myśli interesujący obraz Natalii Troszczenko „Pani Marija” (Pani Maria).
Jego akcja toczy się w roku 1944. W niedawno odbitym z niemieckich rąk
kresowym miasteczku (gdzie są ruiny zamku i wielki, zrujnowany kościół),
mieszka pani Maria — ładna, lecz samotna kobieta, która „od dzieciństwa nigdy,
nikogo o nic nie prosiła” (org.: „Христа ради сроду не просила”). Co prawda,
ten i ów się do niej zaleca, ale ona sama żyje na uboczu, utrzymując się z handlu
bimbrem. Czyni to z niej przedstawicielkę pogardzanego marginesu.
I oto nocuje u niej zmierzający na front żołnierz. Nic się między nimi nie
dzieje, ale mężczyzna zapisuje jej adres i podaje ją jako osobę, którą należy powiadomić w razie jego zgonu. W tym momencie pani Maria zostaje „żoną frontowca”. Gdy nadchodzi fatalna wiadomość, okazuje się, że wojak pośmiertnie
otrzymał tytuł Bohatera Związku Radzieckiego — pani Maria zyskuje więc szacunek i pomoc jako „wdowa po bohaterze”. Zaczyna odgrywać tę rolę i to „wciąga
ją” w radziecką społeczność. Na dodatek jakby ex post zakochuje się w żołnierzu.
A gdy ten jednak powróci, po początkowych komplikacjach wszystko skończy się
dobrze...

5. Wnioski
Omówione polskie wątki współczesnych rosyjskich seriali zdają się uzasadniać
hipotezę o zaistnieniu w latach 2005–2010 w Rosji szansy na zmianę poglądu na
polsko-radzieckie relacje w latach II wojny światowej. Z chwilą gdy zniknęły bariery informacyjne, które przeszkadzały Rosjanom w poznaniu najistotniejszych
faktów (17 IX 1939, Katyń, poprzednia przynależność państwowa dawnych ziem
wschodnich RP, trwale oderwanych od niej w 1944 roku) i które zaważyły na stosunku Polaków do Rosjan w drugiej połowie XX wieku i latach późniejszych, film
rosyjski — a zatem także miliony jego widzów — skonstatował, że XX-wieczni
Polacy nie tylko niezbyt Rosjan i Rosję lubili, ale i mieli ku temu powody. Ba, w
pewnym momencie nawet oddano głos tym niechętnym Polakom („Smiersz”), by
przedstawili swoje racje. Wszystko to mogło — moim zdaniem — stworzyć fundament dla dalszej eksploracji polskiego tematu i — w rezultacie — upowszechnienia minimum wiedzy, niezbędnego do budowy normalnych stosunków.
Czy jednak te zmiany rzeczywiście i na dłużej zaistnieją, dopiero się okaże.
Rokowania nie są najlepsze, bo — po pierwsze — fala zainteresowania sprawami
polskimi w rosyjskim popularnym filmie wojennym (a zapewne i w każdym innym) wyraźnie obecnie opadła, a po drugie — film popularny stara się nie nudzić
widza powtarzaniem znanych już odniesień do rzeczywistości historycznej: konkretne motywy (w przeciwieństwie do schematów fabularnych) nie powinny się
powtarzać, trzeba je modyfikować i widza niewiele obchodzi, czy po zmianach są
one choć trochę zgodne z rzeczywistością współczesną lub minioną, czy nie.
Przykładowo, epizod polski w niedawno wyemitowanego serialu „Razwiedczicy”
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(tłum. pol.: Wywiadowczynie) Feliksa Gierczikowa (skądinąd ciekawie przedstawiającego problemy związane z pracą w stalinowskim wywiadzie) wskazuje, że
Polska znów niezbyt twórców interesuje, a jeśli już, to najwyżej jako kraj egzotyczny, dogodne miejsce do snucia filmowych fantazji. Jednocześnie do łask powracają stare stereotypy. Oto zarys fabuły „polskiego” odcinka:
Jest rok 1944. Dwie radzieckie agentki otrzymują zadanie likwidacji znanego
polskiego dowódcy partyzanckiego, jeśliby zamierzał on namówić inne osoby pełniące tę funkcję (w sumie siły partyzanckie liczą ok. 50 tys. żołnierzy) do walki
z wkraczającymi na ziemie polskie oddziałami Armii Czerwonej. Ów człowiek to
Zbigniew Tarnowiecki — ekscentryczny wielbiciel płci pięknej, magnat, aktor
i polityk w jednym, żyje w zamku, otoczony strzegącymi go kobietami odzianymi
w fantazyjne mundury i noszącymi biało-czerwone opaski z jego herbem.
Zamach się nie udaje, dochodzi do zjazdu dowódców, ci wszakże w trakcie
obrad (jako żywo, przypominających sejmowe spory z czasów saskich) nie mogą
uzgodnić stanowiska. Tarnowiecki częściowo przegrywa: konstytuuje się frakcja
proradziecka (reprezentuje do 15 tys. karabinów) i zaprasza Rosjan na rozmowy.
Rosyjski sztab uznaje jednak, że pozostałych 35 tys. może jednak poprzeć Tarnowieckiego, a jeśli Polacy zaczną się bić między sobą, to z Rosjanami walczyć zapewne nie będą. W rezultacie zamiast parlamentariuszy przylatują mordercy i dochodzi do masakry przyjaznych Polaków, których śmierć niechybnie taką polskopolską wojenkę sprowokuje. Wniosek: pomoc Polaków do niczego się nie przyda,
bo to ludzie niepoważni i Rosjanom niepotrzebni.
Przyszłość pokaże, czy pogląd reprezentowany w „Razwiedczicach” wyznaczać będzie nowy filmowy trend ujmowania polskiego tematu, ale jest to całkiem
prawdopodobne. Postać Tarnowieckiego niepokojąco przypomina nie tylko szefa
organizacji Widmo z filmów o Jamesie Bondzie, ale także okrutnego i butnego
polskiego magnata rodem jeszcze z powieści Mikołaja Gogola i z wczesnoradzieckich propagandowych filmów historycznych, a zarzut braku powagi i lojalności zgodny jest z tradycyjnie w Rosji obowiązującym stereotypem Polaka, Przekonująco zrekonstruowanego przez A. de Lazari w artykule „Wzajemne uprzedzenia Polaków i Rosjan” (de Lazari 2006).
Inną możliwością jest swoisty (bo oparty na innych niż kiedyś wartościach)
powrót do praktyki z czasów ZSRR, to znaczy — pokazywania głównie Polaków
wiernych służbie i Związkowi Radzieckiemu. Na przykład główny bohater serialu
„Po lezwiju britwy” („По лезвию бритвы” 2013) (współczesnej przeróbki omawianego już obrazu „Otriad spiecyalnogo naznaczenija” z 1987 r.), zakonspirowany radziecki zwiadowca, likwidujący niemieckich wysokich oficerów w Równem,
współpracuje (i romansuje) z frau Lolą, ponoć wdową po polskim oficerze, jak
również — a to już pewne — tajnym wspólpracownikiem NKWD. Z całej „polskości” pani Loli pozostała europejska elegancja stroju i umiejętność prowadzena
luksusowej restauracji dla Niemców.
Innym przykładem tej tendencji jest jedna z bohaterek filmu „Nie pokidaj
mienia!” („Не покидай меня!” — 2014; tłum. pol.: Nie porzucaj mnie) Jadwiga
Górska, młoda Polka z Grodna, która chce pomścić poległych rodziców (pracow-
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ników partyjnego aparatu) i dlatego na ochotnika zgłasza się do radzieckiego wywiadu. Ginie w akcji, odznaczając się przedtem lojalnością i — mimo początkowych wahań — generalną skutecznością w walce. Bycie Polką to w jej wypadku
elegancja, dobre wykształcenie, wrażliwość i przestrzeganie moralnych zasad, nawet wtedy, gdy kłóci się to z rozsądkiem. W sumie wyraźnie odróżnia się od swoich koleżanek, wykształconych i wychowanych w mniej arystokratycznym duchu.
Jednak od filmów epoki radzieckiej różni się ten pozytywny, polski bohater
zasadniczo — bo choć pomaga oficerom radzieckim, nie ma w nim śladu skutków
komunistycznej indoktrynacji. Wydaje się więc, że służy ZSRR tylko formalnie,
a tak naprawdę jest wierny Rosji i po prostu walczy z Niemcami. „Nowi” filmowi,
pozytywni Polacy służą Rosji, bo to właśnie jej, a nie władzy radzieckiej służą ci,
którym Polacy pomagają. Przykładowo Nikołaj Kuźniecow z filmu 2013 roku ma
za sobą piekło przedwojennego śledztwa, które prowadziło przeciw niemu NKWD
i świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że Stalin, to „taki sam diabeł” jak Hitler.
Wydaje się przy tym, że Kuźniecow ma z własnym dowództwem nieomal takie
same kłopoty jak z Niemcami. Przykładowo oficer NKWD przysłany z Moskwy
do oddziału partyzanckiego, który jest bazą dla Kuźniecowa jest tak fanatyczny, że
przeszkadza w misji i musi zostać przez partyzantów zabity. Podobnych przeżyć
oczywiście nie doświadczał Kuźniecow z filmu z 1987 roku.

6. Wykaz znanych mi rosyjskojęzycznych filmów wojennych produkcji
ZSRR i Rosji (lub wyprodukowanych w kooperacji z nimi) poświęconych czasom II wojny światowej i zawierających motywy wiążące się z
Polską lub Polakami
Hasła wykazu zawierają następujące elementy:
* rok lub okres wejścia/wchodzenia na ekrany;
1. tytuł filmu, lub wyliczenie tytułów tworzących cykl (w nawiasach – transkrypcja,
w cudzysłowiu — tytuł w polskiej dystrybucji, kursywą tytuł oryginalny);
2. reżyser;
3. typ „polskiego” motywu (główny bohater — A, jeden z głównych bohaterów — B, postać drugiego planu — C, postacie w epizodach — D, inne pojedyncze motywy — E);
4. kraj lub kraje produkcji;
5. uwagi dodatkowe.
*1945; 1. Зигмунд Колосовский (Zigmund Kołosowskij); 2. Борис Дмоховский (Boris
Dmochowskij); 3. A, B, C, D, E; 4. ZSRR; 5. film fabularny w całości o Polsce.
*1964; 1. Ракеты не должны взлететь (Rakiety nie dołżny wzletiet'); 2. Алексей
Швачко, Антон Тимонишин (Aleksiej Szwaczko, Anton Timoniszin); 3. B; 4. ZSRR;
5. serial wieloodcinkowy.
*1965; 1. Вызываем огонь на себя (Wyzywajem ogon’ na siebia), „Minerzy podniebnych
dróg”; 2. Сергей Колосов (Siergiej Kołosow); 3. B, C, D, E; 4. ZSRR; 5. serial wieloodcinkowy (uważany za pierwszy radziecki serial telewizyjny); scenariusz J. Przymanowskiego i O. Gorczakowa.
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*1967; 1. Зося „Zosia”; 2. Михаил Богин (Michaił Bogin); 3. B, C; 4. ZSRR — Polska;
5. film fabularny.
*1967; 1. Майор Вихрь (Major Wichr’); 2. Евгений Ташков (Jewgienij Taszkow); 3. C,
D, E; 4. ZSRR; 5. serial trzyodcinkowy.
*1968-1971; 1. Освобождение, „Wyzwolenie”, w tym: Огненная дуга — „Ognisty łuk”
(1968), Прорыв — „Przełom” (1969), Направление главного удара -„Kierunek głównego uderzenia” (1969), Битва за Берлин — „Bitwa o Berlin” (1971), Последний штурм „Ostatni szturm” (1971); 2. Юрий Озеров (Jurij Ozierow), pierwszy odcinek także
Джулиус Кун (Julius Kun); 3. D, E; 4. NRD — Polska — Włochy — ZSRR; 5. wieloodcinkowa epopeja filmowa, zdarzają się drobne polskie epizody.
*1971; 1. Полонез Огинского (Polonez Ogińskiego); 2. Лев Голуб (Lew Gołub); 3. B, C,
D, E; 4. ZSRR; film młodzieżowy.
*1977; 1. Солдаты свободы, (Sołdaty swobody), „Żołnierze wolności”; 2. Юрий Озеров
(Jurij Ozierow); 3. B, C, D, E; 4. Bułgaria — Czechosłowacja — NRD — Polska — Rumunia — Węgry — ZSRR; 5. czteroczęściowa epopeja, dwa odcinki m.in. na tematy polskie.
*1979; 1. Пани Мария (Pani Maria); 2. Наталья Трощенко (Natalia Troszczenko); 3. A,
E; 4. ZSRR; 5. film fabularny.
*1979; 1. Багряные берега (Bagrianyje bieriega); 2. Ярослав Лупий (Jarosław Łupij); 3.
E; 4. ZSRR; 5. film głównie o problemach ukraińskich.
*1980; 1. От Буга до Вислы (Ot Buga do Wisły): część pierwsza: Действовать
самостоятельно (Diejstwowat’ samostajatielno), część druga: Смерти наперекор (Smierti na pieriekor); 2. Тимофей Левчук (Timofiej Lewczuk); 3. C, D, E; 4. ZSRR; 5. dylogia,
przedłużenie „Ballady o Kowpaku” (Дума о Ковпаке) — epopei Lewczuka o oddziałach
Kowpaka: obejmującej także filmy: Nabat (Набат) z 1973, Buran (Буран) z 1975, Karpaty, Karpaty... (Карпаты, Карпаты...) z 1976.
*1982; 1. Фронт в тылу врага (Front w tyłu wraga), „Front za linią frontu”; 2. Игорь
Гостев (Igor’ Gostiew); 3. D, E; 4. Czechosłowacja — ZSRR; 5. ostatni z filmów wchodzących w skład epopei Gostiewa o majorze Młyńskim. Poprzednie: Front biez fłangow
(Фронт без флангов) — ZSRR 1974, Front za liniej fronta (Фронт за линией фронта) —
ZSRR 1977.
*1986; 1. Государственная граница. Год сорок первый (Gosudarstwiennaja granica.
God sorok pierwyj); 2. Вячеслав Никифоров (Wiaczesław Nikiforow); 3. D; 4. ZSRR;
5. piąty odcinek telewizyjnego serialu o pogranicznikach (9 filmów pełnometrażowych z
lat 1980-88 i 2014).
*1987; 1. Государственная граница. За порогом победы (Gosudarstwiennaja granica.
Za porogom pobiedy); 2. Борис Степанов (Boris Stiepanow); 3. D; 4. ZSRR; 5. szósty
odcinek cyklu — o walkach z UPA.
*1987; 1. Отряд специального назначения (Otriad spiecyalnogo naznaczenija); 2. Георгий Кузнецов (Gieorgij Kuzniecow); 3. B, C, D, E; 4. ZSRR; 5. serial wg. powieści Dmitrija Miedwiediewa (Дмитрия Медведева) Eto było pod Rowno (Это было под Ровно)
o wywiadowcy Mikołaju Kuzniecowie.
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*1988/1989; 1. Красный цвет папоротника / Переправа (Krasnyj cwiet paporotnika/ Pierieprawa), „Przeprawa”; 2. Виктор Туров, (Wiktor Turow); 3. B, C, D, E; 4. Polska —
ZSRR 1988/1989; 5. serial;
*1996; 1. Из ада в ад (Iz ada w ad); 2. Дмитрий Астрахан (Dmitrij Astrachan); 3. A, B,
C, D, E; 4. Rosja — Białoruś — Niemcy; 5. nietypowy film o stosunkach Polacy — Żydzi
w czasie wojny i tuż po.
*2001/2001; 1. В августе 44 (W awgustie 44); 2. Михаил Пташук (Michaił Ptaszuk); 3.
D; 4. Białoruś — Rosja; 5. film fabularny.
*2003/2004;1. Диверсант (Diwiersant); 2. Игорь Зайцев (Igor Zajcew); 3. D; 4. Rosja; 5.
czwarty odcinek serialu dzieje się w Polsce.
*2004; 1. На безымянной высоте (Na biezymiannoj wysotie), „Na bezimiennym wzgórzu”; 2. Вячеслав Никифоров (Wiaczesław Nikiforow); 3. C, E; 4. Białoruś — Rosja; 5.
serial.
*2004; 1. Вам — задание (Wam — zadanije); 2. Юрий Бержицкий (Jurij Bierżyckij); 3.
C, D, E; 4. Białoruś; 5. film fabularny.
*2005; 1. Эшелон (Eszełon); 2. Нийоле Адоменайте (Nijole Adomienajte), Дмитрий
Долинин (Dmitrij Dolinin); 3. D, E; 4. Rosja; 5. serial.
*2007; 1. СМЕРШ (Smiersz); 2. Зиновий Ройзман (Zinowij Rojzman); 3. B, C, D, E; 4.
Rosja; 5. serial.
*2008; 1. В июне 41-го (W ijunie 41-go) „Czerwiec 1941”; 2. Александр ФранскевичЛайе (Aleksandr Franskiewicz-Łaje); 3. B, C, D, E; 4. Rosja — Białoruś; 5. serial.
*2008; 1. Обреченные на войну (Obrieczennyje na wojnu), „Skazani na wojnę”; 2.
Ольга Жулина (Olga Żulina); 3. D; 4. Rosja; 5. film fabularny.
*2009; 1. Застава Жилина (Zastawa Żylina); 2. Василий Пичул (Wasilij Piczuł); 3. C, D,
E; 4. Rosja; 5. serial.
*2009; 1. Подарок Сталину (Podarok Stalinu), „Prezent dla Stalina”; 2. Рустем
Абдрашев (Rustem Abdraszew); 3. C; 4. Rosja — Kazachstan — Polska — Izrael; 5. akcja – 1949.
*2010; 1. Покушение (Pokuszenije); 2. Александр Ефремов (Aleksandr Jefriemow); 3.
C, E; 4. Białoruś; 5. serial.
*2010; 1. Военная разведка: Западный фронт (Wojennaja razwiedka: Zapadnyj front); 2.
Алексей Праздников (Aleksiej Prazdnikow); 3. D, E; 4. Rosja; 5. serial, jeden z odcinków, Казимир (Kazimir), dzieje się w Polsce.
*2010/2011; 1. Без права на ошибку: Операция „Город” (Biez prawa na oszybku: Opieracyja „Gorod”); 2. Александр Высоковский (Aleksandr Wysokowskij); 3. C, D, E; 4.
Rosja; 5. serial.
*2011; 1. 1942; 2. Валерий Шалыга (Walerij Szałyga); 3. D; 4. Rosja — Ukraina; 5. serial – historyczna, wojenna telenowela.
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*2012; 1. Военная разведка: Первый удар (Wojennaja razwiedka: Pierwyj udar); 2.
Алексей Праздников (Aleksiej Prazdnikow); 3. C, D, E; 4. Rosja; 5. jeden odcinek z wątkiem polskim.
*2012; 1. МУР. Третий фронт (MUR. Trietij front); 2. Эльер Ишмухамедов (Eljer Iszmuchamiedow); 3. C, E; 4. Rosja; 5. serial.
*2012; 1. Анна Герман. Тайна белого ангела, „Anna German. Tajemnica białego anioła”; 2. Вальдемар Кшистек (Waldemar Krzystek); 3. A, B, C, D, E; 4. Polska — Rosja —
Ukraina — Chorwacja; 5. akcja pierwszych odcinków obejmuje czasy wojny.
*2013; 1. Разведчицы (Razwiedczicy); 2. Феликс Герчиков (Fieliks Gierczikow); 3. D,
E; 4. Rosja; 5. akcja jednego odcinka toczy się w Polsce.
*2013; 1. По лезвию бритвы (Po lezwiju britwy); 2. Сергей Кожевников (II) (Siergiej
Kożewnikow drugi); 3. B, C; 4. Rosja; 5. inny tytuł: Вера. Надежда. Судьба; (Wiera. Nadieżda. Sud’ba) remake serialu Отряд специального назначения z 1987 roku.
*2014; 1. Не покидай меня! (Nie pokidaj mienia); 2. Александр Франскевич-Лайе
(Aleksandr Franskiewicz-Łaje); 3. B; 4. Rosja; 5. czteroodcinkowy krótki serial, scen.
Алексей Дударев.

7. Wykaz alfabetyczny tytułów filmów niewymienionych w poprzednim
podrozdziale, a wspomnianych w artykule
 „Ballada o żołnierzu”, reż. Grigorij Czuchraj („Баллада о солдате”, reż. Григорий
Чухрай, ZSRR 1959).
 „Bunt pałaczej”, reż. Giennadij Ziemiel („Бунт палачей”, reż. Геннадий Земель, Kazachstan 1998).
 „Dziecko wojny”, reż. Andriej Tarkowskij („Иваново детство”, reż. Андрей Тарковский, ZSRR 1962).
 „Głubokoje tieczenije”, reż. Margarita Kasymowa, Iwan Pawłow („Глубокое течение”, reż. Маргарита Касымова, Иван Павлов, Białoruś 2005).
 „Hubal”, Polska 1973, reż. Bogdan Poręba (scenariusz Jan Józef Szczepański, w roli
głównej Ryszard Filipski).
 „Idź i patrz” , reż. Elem Klimow („Иди и смотри”, reż. Элем Климов, ZSRR 1985).
 „Impierija pod udarom”, reż. Zinowij Rojzman („Империя под ударом”, reż. Зиновий
Ройзман, Rosja 2000, serial).
 „Jeńcy” , reż. Artiom Antonow: („Полумгла”, reż. Артём Антонов, Niemcy — Rosja
2005).
 „Karny batalion”, reż. Nikołaj Dostal („Штрафбат”, reż. Николай Досталь, Rosja
2004, serial).
 „Katyń”, reż. Andrzej Wajda, Polska 2007.
 „Lecą żurawie”, reż. Michaił Kałatozow: („Летят журавли”, reż. Михаил Калатозов,
ZSRR 1957).
 „Likwidacja”, reż. Siergiej Ursulak („Ликвидация”, reż. Сергей Урсуляк, Rosja 2007,
serial).
 „Los człowieka”, reż. Siergiej Bondarczuk („Судьба человека”, reż. Сергей Бондарчук, ZSRR 1959).
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 „Oddział specjalnego rozpoznania”, reż. Wadim Łysenko („Отряд особого назначения”, reż. Вадим Лысенко; ZSRR 1978).
 „Okupacja — Misterium”, reż. Andriej Kudinienko („Оккупация. Мистерии”, reż.
Андрей Кудиненко; Holandia — Białoruś 2004).
 „Ostatni pociąg pancerny”, reż. Zinowij Rojzman („Последний бронепоезд”, reż. Зиновий Ройзман, Rosja — Białoruś 2005, serial).
 „Oswobodzenie ukraińskich i białoruskich ziem od ucisku polskich panów i ponowne
połączenie bratnich narodów w jedną rodzinę”, reż. Aleksandr Dowżenko, Julija
Sołncewa („Освобождение украинских и белорусских земель от гнета польских
панов и воссоединение народов-братьев в единую семью”, reż. Александр [Олександр] Петрович Довженко, Юлия Солнцева; ZSRR 1940, film dokumentalny).
 „Pozdrowienia od Katiuszy”, reż. Konstantin Statskij („Привет от Катюши”, reż.
Константин Статский, Rosja 2013, serial).
 „Pristupit’ k likwidacyi”, reż. Boris Grigor’jew („Приступить к ликвидации”, reż.
Борис Григорьев, ZSRR 1984).
 „Sługa dwóch panów”, reż. Oleg Riaskow („Слуга государев”, reż. Олег Рясков, Rosja 2007).
 „Stawka większa niż życie”, reż. Andrzej Konic, Janusz Morgensztern, Polska 1967–
1968, serial.
 „Tak tu cicho o zmierzchu”, reż. Stanisław Rostockij („А зори здесь тихие”, reż. Станислав Ростоцкий, ZSRR 1972, serial).
 „Tierritorija soprotiwlenija. Tri istorii iz niefrontowoj żizni” , reż. Jewgienij Siet’ko,
Dmitrij Łos’, Jelena Тrofimienko („Территория сопротивления. Три истории из нефронтовой жизни”, reż. Евгений Сетько, Дмитрий Лось, Елена Трофименко, Rosja
— (Białoruś?) 2004).
 „U każdogo swoja wojna”, reż. Zinowij Rojzman („У каждого своя война”, reż. Зиновий Ройзман, Rosja 2010, serial).
 „Ułańska ballada”, reż. Oleg Fiesienko („Уланская баллада”, reż. Олег Фесенко,
Rosja 2012).
 „Wtorżenije”, reż. Willen Nowak („Вторжение”, reż. Виллен Новак, ZSRR 1980).
 „Zwierciadło”, reż. Andriej Tarkowskij („Зеркало”, reż. Андрей Тарковский, ZSRR
1974).
 „Żaworonok”, reż. Nikita Kurichin, Leonid Mienakier („Жаворонок”, reż. Никита
Курихин, Леонид Менакер; ZSRR 1964).

O poznawczych korzyściach
z historycznych seriali kryminalnych
ażde piśmiennictwo, czy też sztuka narracyjna może wobec swojego odbiorcy wypełniać trzy powinności, które dawni retorycy określali jako:
docere, movere, delectare, co zazwyczaj tłumaczy się jako: ‘pouczać’,
‘wzruszać’, ‘bawić’, choć starożytni mieli na myśli raczej: ‘uczyć dowodząc, argumentując, odwołując się do intelektu i logiki’, ‘stosując patos doprowadzać do
zmiany zapatrywań’, ‘dostarczać emocjonalnej i estetycznej przyjemności’ (Lichański 1996, 21). Powinności te są z grubsza zgodne z trzema, wyróżnianymi
przez dwudziestowiecznych językoznawców funkcjami mowy: albo poznawczą,
ekspresywną, impresywną wyróżnianymi przez Karla Bühlera, albo z (liczonymi
jako trzy z pięciu) poznawczą, impresywną, poetycką, w rozumieniu Romana Jakobsona.
Film, a zwłaszcza telewizyjny serial fabularny, do sztuk narracyjnych z pewnością należy. Jerzy Uszyński w książce o telewizyjnej genologii wymienia m.in.
5 rodzajów telewizyjnych: rejestracje, narracje, widowiska, przekazy retoryczne,
przekazy perswazyjne, a głównie nas tu interesujące seriale zalicza do rodzaju narracji, gromadzącego gatunki „odwołujące się do żywiołu opowiadania” (Uszyński
2004, 42; Kajtoch 2006).
Ponadto serial, ze względu na potężne możliwości społecznego oddziaływania, bez trudu może być użyty czy to jako narzędzie perswazji, czy to jako instrument nauczania (przy czym jedno drugiego nie wyklucza). Serial może być takim
narzędziem bez względu na konwencję, w jakiej go wyreżyserowano — jak sądzę,
czegoś można się nauczyć nawet z telenoweli typu „Niewolnica Isaura”, czy kreskówek o Kaczorze Donaldzie — najlepiej jednak poznawać coś, czy się do czegoś przekonywać, oglądając realistyczny serial obyczajowy — historyczny lub
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współczesny, oraz każdy inny, nawet fantastyczny, charakteryzujący się realistycznością pod jakimś (np. psychologicznym) względem.
Pytanie, na jakie postaram się poniżej odpowiedzieć brzmi: na ile charakteryzują się realistycznością (więc i walorami poznawczymi) współczesne telewizyjne
seriale utrzymane w konwencji kryminału historycznego i kryminału retro. Pod
względem kompozycyjnym są to seriale przede wszystkim epizodyczne lub tradycyjne (Uszyński 2004, 66-68).
Zaznaczam także, że terminów: serial detektywistyczny, serial kryminalny
i kryminał używam wymiennie, natomiast wątek rozróżnień między kryminałem
historycznym a kryminałem retro pojawi się tu jeszcze. Wspomnę ponadto, że
kryminał filmowy traktuję tak samo jak literacki.

1. Realizm, realistyczność, kryminał
Wymieniając kryteria realizmu Artur Hutnikiewicz podkreślał, że celem realisty
jest „stworzenie artystystycznej wizji świata możliwie najbardziej adekwatnej do
obiektywnego stanu i wyglądu rzeczywistości” (Hutnikiewicz 1985), ma więc on
zarówno przestrzegać wierności szczegółom charakterystycznym dla realnej rzeczywistości „odmalowanej” w świecie przedstawionym dzieła, jak i starać się pokazywać procesy społeczne, które realnie zachodziły lub zachodzą w rzeczywistości, będącej pierwowzorem świata utworu. Jest więc pisarz realista swoistym socjologiem (musi podzielić społeczeństwo na grupy i warstwy, pokazać stosunki
między nimi i ich ewolucję) i psychologiem, choć w tym wypadku kierującym się
z reguły tzw. zdrowym rozsądkiem.
Twórca dzieła realistycznego powinien więc zadbać, aby:
1) Rzeczywistość dzieła zawierała zarówno werystycznie oddane szczegóły,
jak i „zjawiska, postacie i sytuacje typowe, tzn. reprezentatywne dla danej klasy
społecznej, grupy ludzkiej czy procesu historycznego” (Hutnikiewicz 1985, 275).
2) „Unikać abstrakcji i schematyzacji” (tamże).
3) „Ukazywać fakty społecznie i psychologicznie typowe na przykładzie
przypadków silnie zindywidualizowanych” (tamże).
4) Utrzymywać równowagę między tendencją do „precyzyjnej analizy psychologicznej” a „tendencją do typizacji” (tamże), co wyraża się m.in. w jednoczesnym wprowadzaniu psychologicznej i społecznej motywacji ludzkich działań.
5) Dążyć do „osiągnięcia iluzji prawdopodobieństwa przedstawionego
w utworze obrazu świata przez zachowanie immanentnej konsekwencji przedmiotowej, tzn. zorganizowanie zachodzących między składnikami utworu związków
i stosunków na zasadzie niesprzeczności i relacji przyczynowo-skutkowych”
(tamże).
6) „Budować wizję świata na tyle zgodną z powszechnym doświadczeniem
i aktualnym stanem wiedzy, by wytrzymała ona próbę konfrontacji z rzeczywistością” (tamże).
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7) „Zachować pozory maksymalnego obiektywizmu, np. przez eliminowanie
bezpośredniego podmiotowego komentarza autorskiego lub przez stylizację na wypowiedź pozaliteracką (list, dziennik, pamiętnik)” (tamże), czyli preferować „przeźroczystą”, pozbawioną bezpośrednich komentarzy narrację trzecioosobową, lub też
narrację pierwszoosobową — ale w obu wypadkach z zachowaniem auktorialnej
perspektywy narracyjnej (narracja polegająca na „obiektywnym” relacjonowaniu tego, co rzeczywiście w świecie powieści zaszło, wiedza narratora o teraźniejszości,
przeszłości, przyszłości powieściowej, możliwość obserwacji przez niego całej przestrzeni przedstawionej, nieskrępowany jego wgląd w umysłowość postaci).
8) Stosować w wypowiedzi postaci odpowiednią, indywidualizującą stylizację
językową oraz wyeliminować zbyt „ekspresyjną ornamentykę stylistyczną w celu
uzyskania maksymalnej przejrzystości i niezauważalności warstwy językowej,
której głównym celem i funkcją ma być ścisłe i komunikatywne oddanie obiektywnych wyglądów i stanów rzeczy” (tamże).
Jest jasne, że kryminał nie może w całości udźwignąć zadań powieści realistycznej. Nie może spełnić wymagań punktu 2), bo zachowanie przestępcy i policjanta musi opierać się na schematach. Analiza psychologiczna zasadniczo może
dotyczyć tylko głównej postaci — detektywa, myślenia ściganych przestępców
możemy się tylko domyślać, a motywacja postaci jest na ogół gatunkowa (inne
występują, ale są mniej ważne). Natomiast narracja musi być pozbawiona poznawczych przywilejów narratora auktorialnego, przynajmniej do momentu rozwiązania zagadki, bo zagrożony byłby suspens.
Inną kwestią jest specyfika narracji filmowej. Niezwykle rzadko zdarza się dzisiaj filmowy narrator opowiadający historię spoza kadru — starsze filmy stosowały
niekiedy taki chwyt. Dziś „opowiada” wyłącznie kamera, i choć poprzez gesty lub
mimikę można objaśnić stan emocjonalny postaci, to stan jej wiedzy i zamierzeń do
czasu może pozostać wysoce niejasny. Kamera jest także przyrodzonym narratorem
personalnym, przekazującym tylko to, co bohater w danym momencie obserwuje.
W rezultacie, oglądając serial początkowo wiemy tylko, że zbrodnia zaszła,
potem obserwujemy postępowanie bohaterów, a dopiero na samym końcu, najczęściej z relacji policjanta lub przestępcy i/lub z filmowej retrospekcji, poznajemy
to, co się właściwie stało, kto i dlaczego zbrodni dokonał. Ale to zawsze będzie
wiedza niekompletna z psychologicznego punktu widzenia, bo nie ma możliwości
dokładnego prześledzenia różnych szczegółów, a zwłaszcza zwrotów myślenia
drugoplanowych bohaterów.
Warto także zaznaczyć, że niekonieczne jest w kryminale zachowanie „immanentnej konsekwencji przedmiotowej”. Całkiem dobrze bowiem funkcjonują
kryminały fantastyczne, czy też historyczno-fantastyczne, gdzie przy okazji wyjaśnienia zbrodni wychodzi na jaw na przykład istnienie wilkołaka czy wampira.
Z powyższego wyliczenia jednak wynika, że wszystkie, charakterystyczne dla
powieści realistycznej możliwości — zarówno zachowania życiowego szczegółu,
jak i stworzenia panoramy socjologicznej — są dla kryminału osiągalne, choć może tylko z zachowaniem specyficznej, nieco „kryminologicznej” perspektywy. Te
właśnie możliwości z powodzeniem wykorzystuje kryminalno-historyczny serial.
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2. Kryminał historyczny a gatunki zbliżone
Kryminał historyczny (a więc i kryminalno-historyczny serial telewizyjny) nie jest
zjawiskiem w pełni genologicznie jednorodnym, co już zauważono. Paweł Kaczyński z Uniwersytetu Wrocławskiego rozróżnił kryminał historyczny i kryminał
retro, przy czym ograniczył ten drugi do utworów, których akcja dzieje się w okresie od połowy XIX wieku, kiedy istniała już policja nowoczesnego typu i swoiste
dla niej metody śledztwa, a utwory z fabułą umieszczoną w starszych czasach
określał jako kryminały historyczne, których „konstytutywną cechą [...] jest [...]
anachronizm” (Kaczyński 2013) polegający na wyposażeniu w dwudziestowieczny sposób myślenia o przestępstwie i śledztwie bohatera, żyjącego w czasach, w
których takie myślenie było jeszcze niemożliwe, przy czym „wiele elementów
konwencji wydaje się służyć uprawdopodobnieniu owego stanu rzeczy” (tamże).
W innych dziedzinach anachronizmów raczej się unika: „autorzy kryminałów
historycznych zwykle pilnują, by poza tym raczej nie uwspółcześniać ani swoich
bohaterów, ani sytuacji, w których się znajdują, ani ich sposobu myślenia w innych niż śledztwo sprawach” (tamże), dba się o faktografię, prawdopodobne
przywoływanie postaci historycznych. Zdaniem autora przywołanego szkicu:
„kryminał historyczny łączy w sobie dwie konwencje: powieści kryminalnej i historycznej. Łączy je bez reszty, bo w zasadzie chce być jedną i drugą” (tamże),
a nawet zaznacza Kaczyński, że
właśnie dostarczanie wiedzy o przeszłości jest jednym z zadań, jakie autorzy kryminałów historycznych sobie stawiają. Tak jak kryminał współczesny chce coraz częściej być nie tylko skonstruowaną według określonych reguł powieścią o zbrodni, śledztwie i karze, lecz także powieścią społeczno- a nawet polityczno-obyczajową, osadzoną w skrupulatnie przebadanych
i przedstawionych realiach, tak historyczna odmiana literatury kryminalnej staje się atrakcyjniejszą dla wielu czytelników wersją powieści historycznej, odświeżając zarówno jej formułę,
jak i formułę kryminału (tamże).

Jednak — jak dotąd — dominujące wydawało się inne niż u Kaczyńskiego podejście do zagadnienia. Przykładowo — zdaniem Martyny Steczkiewicz —
istotą kryminału retro jest [...] rekonstrukcja realiów historycznych, która jest złożonym zagadnieniem. W równej mierze składa się na nią drobiazgowe oddanie detali architektonicznych
i układu urbanistycznego miasta, opis sensoryczny doświadczanej przez literackich bohaterów
rzeczywistości, ich wygląd, sposób zachowania, czy wreszcie przywoływanie konkretnych wydarzeń historycznych. Jednocześnie w retro-fabułach odnajdziemy także liczne odniesienia do
czasów nam współczesnych – cytaty z powojennych tekstów kultury oraz problemy dnia codziennego, które okazują się być nadal aktualne. Wszystkie te elementy, połączone ze sobą,
tworzą pewną wizję dawnego świata (2013).

O kryminale historycznym jako o osobnym gatunku różnym od kryminału retro —
jak widać — artykuł M. Steczkiewicz nie wspomina. Również Anna Gemra pisała
niedawno o „kryminale „historycznym” zwanym chętnie kryminałem retro”
(Gemra 2013). Podobnie Marta Żbikowska nie rozróżniała kryminału retro i historycznego (choć wymieniała dwie odmiany kryminału retro, „lżejszą” i „cięższą”,
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różniące się głównie preferowanym nastrojem (Żbikowska 2009), także Tomasz
Daniel Dobek (2008). Elżbieta Pawlak-Hejno (2011) posługuje się wyłącznie terminem „kryminał retro” (czasem w pisowni: retrokryminał), a Andrzej Jankowski
(2011) terminami: „kryminał historyczny” i „kryminał retro” (dokładnie: ретродетектив — rietrodietiektiw tj. polsk. retrokryminał) posługuje się wymiennie.
W sumie Paweł Kaczyński wydaje się być — póki co — odosobniony
w swym upatrywaniu w kryminale historycznym i kryminale retro osobnych podgatunków powieści kryminalnej, której akcja biegnie w przeszłości. Ja także na razie nie będę w tym tekście uwzględniał tego rozróżnienia i terminy kryminał retro
i historyczny będę stosował bez zobowiązań, choć świadom jestem, że ten gatunek
nie jest genologicznym monolitem i być może w literaturze polskiej ma właśnie
miejsce jego rozpad.
Generalnie, mówiąc o kwestiach genologicznych i odwołując się do terminologii swoistej dla refleksji nad powieścią historyczną, można uznać, że istotą —
a w każdym razie bardzo istotną cechą — pracy nad kryminałem retro (historycznym) jest skupienie się podczas konstruowania świata przedstawionego utworu
nieomal wyłącznie (jeśli nie liczyć kryminalnej intrygi i tych elementów postaci,
które każdej literaturze zapewniają jakiś artystyczny poziom) na kolorycie historycznym, podanym w sposób na tyle atrakcyjny i intelektualnie nietrudny, by czytelnicy mieli stosunkowo łatwą okazję „na krótki czas zanurzyć się w codzienności
konkretnego miejsca i dokładnie określonych realiów historycznych” (Steczkiewicz). Stąd też akcent w kreowaniu wizji przeszłości musi być położony na to, co
było w niej podobne do współczesności. Dawny świat nie może nas odrzucać swoją obcością (np. współczesny polski kryminał historyczny generalnie koncentruje
się na pierwszej połowie dwudziestego wieku).
Aby jednak spojrzeć na problem nie tylko z perspektywy polskiej świadomości gatunkowej, przywołam przykłady rozważań o podobieństwach i różnicach
między kryminałem historycznym a kryminałem retro, które zaczerpnąłem z z
dyskusji internetowej „Rietro-dietiektiw ili istoriczeskij dietiektiw?” (Клугер
2006)), która odbywała się w 2006 roku na jednym z rosyjskich forów internetowych. Oto jakie definicje formułowano:
1) То есть, то, что еще могут помнить и по чему ностальгируют — это ретро. А прочее, дальше в прошлое — это исторический.
2) Стиль — это исторический детектив. Стилизация — ретро-детектив.
3) И если в историческом, к примеру, анахронизмы — недочет, то в ретро они — один из элементов игры.
4) В принципе ретро — это должна быть стилизация под текст того времени.
5) Исторический детектив — это когда вы соблюдаете фактуру, изучаете ее до деталей, пишете,
основываясь на действительных фактах, вникаете в быт эпохи и т. д. Ретро-детектив — это когда
вы переносите действие своих детективов в некие удаленные эпохи, но фактология вас заботит не
слишком. Вы пишете из сегодняшего дня в декорациях прошлого времени. [...] Ну и еще ретро
— это действительно не слишком удаленное от нас время.
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6) Но если перебираться в начало 19-го века, или еще дальше в прошлое, использование термина ретро уйдет само собой.

Przekładam na język polski:
1) To jest: jeśli coś jeszcze można pamiętać i odczuwać nostalgię za tym — to jest [kryminał] retro.
A pozostałe, bardziej w przeszłości — to [kryminał] historyczny.
2) Styl — to kryminał historyczny, stylizacja — to kryminał retro.
3) Jeśli w historycznym anachronizm jest błędem, to w retro jest jednym z elementów gry.
4) W zasadzie w retro... — powinna być stylizacja na tekst tych czasów [kiedy przebiega akcja — W. K.].
5) Kryminał historyczny — jest wtedy, kiedy przestrzega się tego, co wynika z materiału, bada jego
detale, pisze się, opierając na rzeczywistych faktach, wchodzi w epokę itd. Kryminał retro — jeśli
przenosi się detektywistyczną akcję w jakieś oddalone epoki, ale bez zbytniej troski o faktografię.
Pisze się o dniu teraźniejszym ale w dekoracjach z czasów dawniejszych. [...] No i jeszcze: retro —
to oczywiście o czasach niezbyt od nas oddalonych.
6) Kiedy przejdziemy do początków XIX wieku, albo jeszcze w dalszą przeszłość to posługiwanie
się terminem „retro” zaniknie w sposób naturalny.

Zgadzano się więc co do tego, że kryminał retro polega na poprowadzeniu akcji
w czasach stosunkowo niedawnych, autor skupia się głównie na działalności językowej (stylizacji) i w ogóle to gatunek „lżejszy”, obywający się bez zbytniej dbałości o autentyzm szczegółów i faktów, która obowiązuje autorów historycznego
kryminału. Oczywiście, zajmując się tym odcinkiem rosyjskiej literackiej świadomości gatunkowej trzeba także pamiętać, że w Rosji obecnie rozróżnia się literaturę detektywistyczną od kryminalnej (np. w odniesieniu do filmowych seriali
osobno traktuje się детективные сериалы i криминальные сериалы), a mówiąc
o powieściach detektywistycznych (tj. w polskim nazewnictwie — kryminałach)
rozróżnia się w jej ramach jeszcze: szpiegowskie, fantastyczne, miłosne itd. Na
przykład elektroniczna biblioteka Электронная библиотека RoyalLib.ru w stosunku do literatury sensacyjnej i kryminalnej zastosowała podział następujący: боевик (powieść sensacyjna), дамский детективный роман (kryminał kobiecy),
иронический детектив (kryminał ironiczny), исторический детектив (kryminał historyczny), классический детектив (kryminał klasyczny), криминальный
детектив (kryminał kryminalny???), крутой детектив (kryminał o gwałtownej
i okrutnej akcji), любовный детектив (kryminał miłosny), маньяки (kryminał/thriller o maniakach), медицинский триллер (thriller medyczny), политический детектив (kryminał polityczny), полицейский детектив (kryminał policyjny), техно триллер (techno thriller), триллер (thriller), шпионский детектив (kryminał szpiegowski), юридический триллер (thriller prawniczy). Osobliwości tego genologicznego systemu godne są osobnej rozprawy.
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***
I jeszcze o innych dystynkcjach gatunkowych należy pamiętać pisząc o historycznym, czy retro kryminale. W ramach gatunku powieści kryminalnej należy rozróżnić powieść detektywistyczną, skupiającą się na rozwiązaniu kryminalnej zagadki, „czarny kryminał” napisany bardziej z punktu widzenia przestępcy (lub też
— w innym pojmowaniu — charakteryzujący się ciężkim nastrojem i niewiarą w
zwycięstwo dobra), powieść policyjną — utwór obyczajowy opowiadający o losach policjantów, mający jednak sporo elementów powieści detektywistycznej,
powieść przygodową, której bohaterem jest przestępca (nawiązuje ona do dawnej
powieści łotrzykowskiej) oraz taką powieść szpiegowską, gdzie prowadzi się
śledztwo i poszukuje przestępcy będącego nie kryminalistą, lecz obcym wywiadowcą.
Natomiast w ramach powieści historycznych, tzn. takich, które umieszczają
swą fabułę w czasach uważanych za zamknięte i potrzebujące objaśnienia, wyróżniamy z reguły:
 odmianę walterscottowską, która skupia się na kolorycie historycznym
i mających miejsce w przeszłości przygodach postaci fikcyjnych; autentyczna historia i jej bohaterowie tworzą w niej tło dla tych przygód, wielkie postaci historyczne występują epizodycznie, a działania postaci fikcyjnych, charakterystycznych jednak dla epoki, nie wpływają na zasadnicze
wydarzenia historyczne;
 o. dumasowską, różniącą się tym od walterscottowskiej, że nie tylko akcent pada na przygody postaci fikcyjnych, ale też możliwy jest ich realny
wpływ na wydarzenia historyczne, zresztą dość swobodnie traktowane;
 o. dokumentarną, której głównymi bohaterami są postaci autentyczne i autor z reguły opiera się na źródłach historycznych, dokumentach itd., starając się wprowadzać jak najmniej literackiej fikcji;
 o. nowoczesną, wprowadzającą personalną perspektywę narracji, charakteryzującą się zaawansowanym rozkładem tradycyjnej akcji i fabuły (Głowiński 2000; Bartoszyński, Kajtoch 1983).
Mnie będą w tym szkicu interesować seriale o fabułach przypominających powieści detektywistyczne, lub narracje policyjne bliskie detektywistycznym, a ogólniej
(tzn. jeśli patrzeć na nie jako na utwory historyczne) — seriale będące filmowymi
odpowiednikami powieści historycznych, mieszczących się w modelu walterscottowskim lub dumasowskim i równocześnie mających charakter kryminału. Zamierzam opisać je szczególnie pod kątem ich zdolności do zarysowania takiej wizji
świata przeszłego, która może przynieść odbiorcom historyczną (i niekoniecznie
historyczną) przekonującą wiedzę. Nie było zbyt wiele takich seriali w polskiej telewizji, sięgnę więc po wybrane przykłady rosyjskie, angielskie, włoskie, francuskie, szwedzkie.
Żywię nadzieję, że być może uda mi się pewne przeformułowanie wyżej
przedstawionych poglądów na odmienność (lub też brak odmienności) kryminału
retro i kryminału historycznego.
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3. Serialowe światy kryminałów retro
Z grubsza podzielić można elementy tych światów na (a) szczegóły składające się
na historyczne tło — wizję dawnej codzienności, (b) motywy wiążące się z ludzką
umysłowością w jej ujęciu historycznym lub uniwersalnym, (c) to, co się składa na
wątek rozrywkowo-kryminalistyczny, (d) elementy tworzące głębszą wizję epoki,
pozwalające na dokonanie jakichś socjologicznych konstatacji historycznych i na
koniec (e) to, co w historycznych kryminałach tworzy obecnie charakterystyczną
„postmodernistyczną” oprawę: momenty komiczne czy ironiczne, aluzje intertekstualne, aluzje do współczesności itd., które nie będą mnie w tym szkicu interesować, bo moim zdaniem mają najmniejszą wartość poznawczą i głównie stanowią
hołd złożony modzie.
3.1. Rola wizji codzienności
Scenograficzna dokładność w odtwarzaniu realiów epoki w historyczno-kryminalnych serialach obowiązuje i stanowi główną siłę sugerującą widzowi, że akcja
dzieje się tu i tu, wtedy a wtedy. Oczywiście chodzi przy tym głównie o to, żeby
elementy stroju, pejzażu ulicznego, szczegóły topograficzne i onomastyczne,
przedmioty i urządzenia itd. zgadzały się z tą wizją czasu fabuły, która powszechnie obowiązuje ludzi wykształconych. W razie trudności ze skompletowaniem
elementów scenografii odpowiedniej dla danej epoki — z łatwością można zamienić mundur policjanta czy markę samochodu na model obowiązujący trochę później lub wcześniej. Zwykły widz nie zauważy, a hobbyści wyszukujący tego typu
błędy mają satysfakcjonujące pole do popisu.
Rola tego entourage’u jest — obok tematu zbrodni — w gatunku najważniejsza, konstytutywna. Kryminał historyczny pozostaje historycznym, jeśli sceneria
„się zgadza”, nawet jeśli inne fakty historyczne są nieobecne. Pouczający pod tym
względem jest przykład dziesięcioodcinkowego szwedzkiego serialu „1790” w reżyserii Rickarda Petroliusa, pokazywanego przez SVT1 na jesieni 2011 roku. Jego
bohaterem jest lekarz, Johan Gustav Dåådh, który po powrocie z rosyjskoszwedzkiej wojny otrzymuje w Sztokholmie posadę inspektora i z prawdziwie
medyczną dokładnością rozwiązuje zagadki kolejnych morderstw.
Nie tracimy poczucia historyczności, mimo że lekarz wplątany jest także
w znajomość, a potem walkę z antykrólewskimi spiskowcami, ogarniętymi ideami
rewolucji francuskiej, których działania i moralność bardzo przypominają współczesnych terrorystów, podczas gdy nie mamy nawet okazji, by poznać imię króla.
Jest tu zły król — dyktator policyjnego państwa, jeszcze gorsi rewolucjoniści i inteligent usiłujący zachować myślową samodzielność. I choć ta triada jest najzupełniej uniwersalna i ahistoryczna — ważniejsza dla naszego poczucia historyczności jest w miarę prawdopodobna panorama osiemnastowiecznego Sztokholmu.
Tło wzbudza w tym filmie także pewien nastrój, gdyż to miasto i jego mieszkańcy są brzydcy, brudni, mokrzy, ponurzy, demonstrujący swą nędzę — i który
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niejako stanowi komentarz zachęcający do ujrzenia w świecie tego filmu wizji
złego państwa i smutnego życia.
Taka ideologiczna rola tła nie jest wyjątkiem. Przekonuje o tym porównanie
pejzażu filmów radzieckich i rosyjskich opowiadających o tym samym okresie historii — np. latach tuż powojennych. Porównajmy słynny serial Stanisława Goworuchina „Gdzie jest czarny kot?” z 1979 roku (inny tytuł: „Miesto wstrieczi izmienit’ nielzia”) z kultową rolą Władimira Wysockiego oraz podobną tematycznie
produkcję: „Podkidnoj” (tłum. pol.: Podrzucony) Jewgienija Sierowa z roku 2005.
Bohaterami obu filmów są zwiadowcy wojskowi, którzy po demobilizacji trafiają
do służby w milicji i poniekąd „uczą się zawodu”.
W obu wypadkach areną akcji są miasta. Tylko że w wypadku Goworuchina
przestrzeń przedstawiona jest radosna: lato, młode, wystrojone dziewczyny przechadzające się po ulicach, wszędzie wywieszone transparenty i naklejone plakaty
głoszące radość ze zwycięstwa, natomiast u Sierowa akcent pada na ruiny
(zwłaszcza zrujnowane cerkwie), brud, ciasnotę: Miasto Goworuchina świętuje,
miasto Sierowa z trudem podnosi się z nędzy. W obu wypadkach tło akcji jest
więc wymownym komentarzem.
W ogóle odnosi się wrażenie, że współczesny rosyjski film historyczny
(zwłaszcza ten opisujący rzeczywistość ostatnich dziesiątków lat przed rewolucją)
scenerię traktuje ponadnormatywnie poważnie. Szczególnie charakterystyczny
z tego punktu widzenia jest obraz Nikity Michałkowa „Cyrulik syberyjski” z 1998
roku. Jeden z wątków dzieje się w 1885 roku i można sądzić, że Michałkow, wykorzystując sytuację oprowadzania młodej Amerykanki po Moskwie, w niektórych
scenach stara się nie przepuścić żadnej okazji do prezentowania dawnego rosyjskiego obyczaju, odzieży, wnętrz mieszkalnych itd.
Taż zasada rządzi historycznym szczegółem historycznego kryminału o akcji
umiejscowionej w czasach przedrewolucyjnych, a to w dzisiejszej Rosji popularny
gatunek. Wymienię bardziej znane z interesujących mnie produkcji:
 „Azazel” Aleksandra Abadaszjana z 2002 roku (według cyklu opowiadań
Borisa Akunina o Eraście Fandorinie), „Pelagia i biały buldog” Jurija Moroza z 2009 (wedle cyklu Akunina o siostrze Pelagii — prawosławnej zakonnicy rozwiązującej kryminalne zagadki);
 „Syszczyk Putilin” (tłum. pol.: Śledczy Putilin) Siergieja Gazarowa
z 2007 roku według cyklu powieści Leonida Józefowicza, których bohaterem jest autentyczna (aczkolwiek artystycznie przetworzona) postać: Iwan
Putilin (Гойзман 2004-2015), pierwszy naczelnik petersburskiej kryminalnej policji (w latach 1866-1889);
 „Wintowaja lestnica” (tłum. pol.: Kręcone schody) Dmitrija Parmienowa
z 2005 roku, wg. scenariusza Andrieja Szczerbinina. Akcja serialu dzieje
się pod Sankt-Petersburgiem w 1912 roku, a bohaterką jest starsza pani —
wdowa po generale, która lubi prowadzić amatorskie śledztwa. Tu na marginesie należy zaznaczyć, że poza tytułem, serial ten niewiele ma wspólnego z klasycznym obrazem Roberta Siudmaka „The Spiral Staircase”,
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USA 1946, Natomiast narzucają się ogólne porównania z przygodami
panny Marple z powieści Agathy Christie.
Najnowszym serialem tego rodzaju jest krótki, czteroodcinkowy „Pietla wriemieni” (tłum. pol.: Pętla czasu) Jurija Iljina ze stycznia 2014, rzecz o tyle nietypowa,
że wykorzystująca motyw podróży w czasie: para współczesnych policjantów odbywa niespodziewaną podróż w czasie, przebiera w ówczesną odzież i — podając
się za wysłanników petersburskiej tajnej służby — bierze m.in. udział w śledztwach.
Oczywiście pełne pietyzmu odtwarzanie historycznych drobiazgów
i współtworzących tło, bardziej lub mniej istotnych, historycznych wydarzeń
przede wszystkim uwiarygodnia przeżycia bohaterów, ale ma też znamiona ideologicznego wyboru. Czasy przedrewolucyjne są oazą jasności i pewności moralnej
— wiadomo tu, co dobre a co złe, są też po prostu piękne, a na dodatek częstokroć
opisane z humorem.
Generalnie widz powinien odczuć, że to prawdziwa szkoda, iż zostały tak okrutnie zniszczone. Należy również pamiętać, że wielki popyt na historyczno-kryminalne
produkcje zapewne ma w Rosji związek z tym, że w czasach ZSRR władze niechętnie odnosiły się zarówno do twórczości rozrywkowej, jak i nostalgicznych, historycznych wspominek (jak i do każdej historii, poza tą ideologicznie służebną).

Poza jednak serialami rosyjskimi tego rodzaju ideologiczna „wartość naddana” historycznego entourage’u praktycznie się nie zdarza. Przeważa oczywista funkcja uprawdopodobniająca przedstawiony świat jako historyczny, lub
też walor rozrywkowy. Jeśli inspektor Le Floch — tytułowa postać francuskiego
serialu według cyklu powieści Jean-François Parota, którego 6 sezonów w latach
2008-2015 cieszyło się we Francji sporym powodzeniem — korzysta w swej pracy
z usług informatora, który jest właścicielem ulicznej ubikacji składającej się z wiadra
i parawanu, to przede wszystkim wywołuje to rozbawienie widza. No, może przybliża
jeszcze epokę Ludwika XV, ale na pewno nie ma żadnego ideologicznego znaczenia.

3.2. Popularyzacja historii
Niektóre szczegóły dawnego życia na tyle są ciekawe, że w grę wchodzi możliwość ich popularyzacji. Ale nie tylko o szczegóły może chodzić, także o różnorakie szersze informacje. Historyczny serial detektywistyczny bywa niekiedy wykorzystywany do rozpowszechniania wiedzy historycznej, naukowej i innej.
Może chodzić nawet o bardzo podstawowe kwestie — bywa, że serial naucza
na poziomie podstawówki. Niedoścignionym wzorem takiej dydaktyki były amerykańskie przygodowe „Kroniki młodego Indiany Jonesa” z lat 1992-1996 oraz
późniejsze „Przygody młodego Indiany Jonesa” z 1999 roku, produkcji George’a
Lucasa, kręcone przez wielu reżyserów. Oglądający je nastolatek mógł solidnie
poznać m.in. czasy pierwszej wojny światowej i późniejsze, pokazano mu sztandarowe postacie historyczne z wielu krajów świata. Edukowanie poprzez pokazywanie epizodów z udziałem ważnych osób to podstawowa metoda obu seriali. Ich mi-
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łośnicy wymieniają listę 104 postaci ważnych dla końca XIX i pierwszej połowy
XX wieku, z którymi młody Indy się zetknął w trakcie akcji odcinków obu seriali.
Byli to m.in.: Adolf Hitler, Al Capone, Albert Schweitzer, Arnold Toynbee, Bronisław Malinowski, Carl Gustav Jung, Charles de Gaulle, Charles MacArthur,
David Lloyd George, Eliot Ness, Ernest Hemingway, Feisal of Arabia, Franz Kafka, George Clemenceau, George Gershwin, George S. Patton, Giacomo Puccini,
Philippe Pétain, John Ford, Lew Tołstoj, Mata Hari, Mustafa Kemal Atatürk, Pablo Picasso, Pancho Villa, Robert Graves, Zygmunt Freud, Sylvia Pankhurst, T. E.
Lawrence, Theodore Roosevelt, Thomas Edison, Włodzimierz Lenin, Manfred
von Richthofen, Winston Churchill, Woodrow Wilson, Wyatt Earp. Dobór znaczący i wszechstronny...(Lista postaci historycznych, jakie spotkał w czasie swojego życia Indiana Jones)
Podobnie bywa w kryminałach historycznych. Bohaterowie wspomnianego
serialu „Pietla wriemieni” mieli np. możliwość zmierzyć się ze słynną Sonką Złotą
Rączką, autentyczną i legendarną rosyjską „królową oszustek”, działającą w II połowie XIX wieku, ale serial ten — przynajmniej moim zdaniem i na pierwszy rzut
oka — jednak znacznie więcej uwagi niż wymienione produkcje amerykańskie
poświęcał szczegółom obyczajowym i realiom życia w drugiej połowie XIX wieku. Spotkania z postaciami historycznymi nie były w nim najważniejsze.
Bardzo sprawnie swoje popularyzatorskie zadania spełniają kolejne odcinki
ośmiu serii kanadyjskiego serialu „Detektyw Murdoch” z lat 2008-2015. Weźmy
na przykład taką sytuację: na pokazie siły energii elektrycznej (akcja serialu trwa
pod koniec XIX wieku) ginie jedna z prezentujących. Trop wiedzie — być może
— w stronę walki dwóch kampanii rywalizujących o przetarg na uliczne oświetlenie Toronto. Każda ma inną koncepcję techniczną, więc przy okazji młody widz
dowiaduje się o różnicach między stałym i zmiennym prądem. Na dodatek te tajemnice objaśnia Murdokowi sam Nicola Tesla (inni napotkani w kolejnych odcinkach to np. : Buffalo Bill Cody, Annie Oakley, H. G. Wells, Wilfrid Laurier,
Jack London, Arthur Conan Doyle, Królowa Wiktoria, Oliver Mowat, Orville
i Wilbur Wright, Henry Ford, Winston Churchill, Thomas Edison...).
Bywa jednak, że z seriali widz dowiaduje się o sprawach zapomnianych, wymazywanych ze społecznej pamięci albo naumyślnie, albo przez obowiązujące stereotypy. Przykładowo widz serialu Jewgienija Ławrientiewa „Czornyje koszki”
(2013), którego akcja dzieje się w 1947 roku w Rostowie nad Donem miał okazję
dowiedzieć się o rozmaitych osobliwościach prawa karnego w powojennym
ZSRR, kiedy to za kradzież worka ziemniaków można było posiedzieć w łagrze
ładnych parę lat, albo o szczegółach tamtejszego życia przestępczego. Ciekaw jestem, czy na przykład wiedza o tzw. „suczych wojnach” była w Rosji współczesnej znana komukolwiek poza historykami kryminalistyki. Być może tylko oni
wiedzieli, że po drugiej wojnie światowej w ZSRR trwały walki między zawodowymi przestępcami, którzy walczyli w oddziałach karnych Czerwonej Armii,
a tymi, którzy wysiłku wojennego ZSRR w żaden sposób nie wspierali (informacja z omawianego filmu).
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Informacji historycznych udziela się w „Czornych koszkach” w ten sposób, że
każdy odcinek serialu poprzedzony jest zwięzłą częścią dokumentalną, w której, na
tle stosownych fragmentów kronik filmowych, głos spoza kadru udziela niezbędnych
informacji. Właściwy film, poza tym że posuwał akcję serialu naprzód, stanowił swego rodzaju ilustrację faktów, o których w dokumentalnym wstępie była mowa.
Ale niedoścignionym wzorem udanej i artystycznie, i merytorycznie popularyzacji historycznej wiedzy jest znakomity serial Anthony’ego Horowitza „Detektyw
Foyle”, którego 25 odcinków w 8 seriach prezentowanych było w brytyjskiej telewizji w latach 2002-2008, a następnie 2010-2013. Tu w każdym odcinku podaje się
liczne, zapomniane fakty z angielskiej historii lat wojennych, zwłaszcza tej cywilnej
lub politycznej. Każdy odcinek skonstruowany jest w ten sposób, że inspektor Foyle
rozwiązuje w nim jedną lub dwie zagadki kryminalne, ściśle z sobą powiązane, których tło równocześnie naświetla jakiś problem społeczny czy polityczno-historyczny, który przy okazji śledztwa także zostaje wszechstronnie przedstawiony.
Na przykład syn Foyle’a, uczestnicząc w badaniach nad ogniem przeciwlotniczym kierowanym przez radar (lata samolotem-celem), mało co nie pada ofiarą
sabotażu. Niedługo później w okolicy zostaje zabita przypadkowa osoba, a potem
oficer kierujący pracą bazy — a pracują tam młode, zmobilizowane kobiety (okaże się później, że był to akt zemsty za wykorzystanie podwładnej, która — zobowiązana zachować tajemnicę wojskową — nie mogła nikomu się poskarżyć i w
rezultacie popełniła samobójstwo). Równocześnie kierowca Foyle’a, młoda żołnierka Sam mało co nie zostaje „wzięta do domu” przez jej ojca, który się dowiedział, że ponoć dziewczyny w wojsku nie prowadzą się dobrze. W rezultacie widz
dowiaduje się sporo o obyczajowości czasu wojny, kiedy angielskie dziewczyny
musiały opuścić rodzinne domy, by zastąpić walczących mężczyzn w instytucjach
wojskowych, fabrykach, transporcie itd.
Z tego, co sobie przypominam, kolejne filmy pokazywały Anglię jako kraj nie
tylko na przykład ciężkiej pracy kobiet w fabrykach amunicji, albo innych — zorganizowanych w Ochotniczą Armię Rolniczą pomagającą farmerom, ale także
spekulacji, dezercji, strażaków okradających ofiary bombardowań, bimbrownictwa, samowoli tajnych służb, pacyfistów, panikujących urzędników, rodzimych
faszystów, spekulantów itd., itp., a wszystko to w okresie wytężonej i ponoć solidarnej walki całego narodu. Naprawdę należy wątpić, by popularna, nieco legendowa pamięć o II wojnie światowej przechowywała w dzisiejszej, angielskiej
szkole pamięć o tych wszystkich plamach na honorze, czy raczej „na stereotypie”.

4. Rozrywka, wizje, odkrycia, czyli o tym, co może pokazać
kryminał retro i tylko on
Na początku artykułu, omawiając kryteria uprawiania realizmu wspomniałem
o możliwości rozumienia go jako swoistej „artystycznej socjologii”, czyli możliwości rozumienia zadań pisarza realisty jako zadań swego rodzaju socjologa. Socjolog ten nie językiem nauki a artystycznej prozy ma powiedzieć coś istotnego
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i nowego o stanie społeczeństwa i zachodzących w tym społeczeństwie przemianach,
które miały miejsce w czasach, w których przebiega akcja dzieła, które napisał.
Ponieważ w realistycznym otworze stan i przemiany społeczeństwa przeglądają
się w ludzkich losach, a przekonująca relacja o nich nie może się obejść bez analizy
psychologicznej, należy wspomnieć najpierw o możliwościach psychologicznych
kryminału retro. Zaznaczam od razu, że nie są duże. Skoro już zostanie ustalony „profil psychologiczny” bohatera filmu, to i w dalszych odcinkach będzie się powtarzał.
Możliwości przedstawienia jakiejś ewolucji poglądów czy cech charakteru — w kryminale zwykle nie ma. No chyba że akcja obejmuje wyjątkowo długi okres czasu.
Dobrym przykładem wydaje się być „Sindrom drakona” (przekł. pol.: Kompleks smoka) w reżyserii Nikołaja Chomieriki z 2012 roku. Wydarzenia jednego
z wątków serialu obejmują okres ok. 40 lat i pokazują dzieje olbrzymiego skarbu,
prywatnie „wyłączonego” z ogromu skonfiskowanych dóbr przez grupę funkcjonariuszy KPZR wyższego szczebla. Oglądając kolejne odcinki można obserwować, jak dwóch strażników skarbu — oficer bezpieczeństwa oraz (oficjalnie skazany na śmierć i zabity, a nieoficjalnie — nadal żywy stróż i badacz wspomnianego majątku) historyk sztuki i kolekcjoner — w ciągu dziesięcioleci poniekąd „zamieniają się rolami”. Oficer uczy się i staje znawcą, a znawca okrutnieje. Wszystko kończy się wyjątkowo drastyczną rzezią, w której biorą udział m.in. skorumpowani współcześni oficerowie FSB, a i we wcześniejszych momentach aktów
bezwzględności i okrucieństwa nie brakuje.
Obraz psychicznych przemian jest wyjątkowo czarny, ale przekonuje. Serial
ten jest jednak nietypowym kryminałem historycznym, gdyż zawiera także wątek
współczesnego śledztwa — poszukiwań kolekcji.
Ciekawy efekt daje też przemieszczenie znanego stereotypu w nietypowy kontekst. Interesująco na przykład prezentuje się Chandlerowski, zgorzkniały i cyniczny
detektyw przeniesiony w rok 1950 — w czas apogeum kultu Stalina — do niewielkiego rosyjskiego miasta. O ile jednak detektyw Raymonda Chandlera zastanawiał
się nad życiem głównie dlatego, bo miał mało pieniędzy i oszukiwały go kobiety, to
bohater krótkiego serialu „Zabytyj” (przekł. pol.: Zapomniany) Władimira Szczegolkowa z 2011 roku zastanawia się raczej, dlaczego Bóg oszczędził mu łagru lub
hańbiącej śmierci, grożących mu, bo wraz z towarzyszem uratowali dwie Francuzki
przed zgwałceniem przez oficerów Smiersza, którzy „też chcieli ich spróbować”.
Dlaczego w przypadkowym bombardowaniu zginęli oficerowie Smiersza i jego kolega, a on sam ocalał i to z „czystym kontem”, bo dokumenty z decyzją
o aresztowaniu spłonęły? Jaki był w tym sens? To chyba nieco poważniejszy problem egzystencjalny niż te, z powodu których cierpiał Philip Marlowe.
Jak jednak zaznaczałem, to przypadki nieczęste. Natomiast tylko kryminałowi
historycznemu jest dana wyjątkowa możliwość dostarczenia nam szczególnej rozrywki: obserwacji prowadzenia śledztwa w sy tuacji działania reguł śle dczej gry zmieniony ch w stosunku do ich stanu współczesnego .
Wspomniany już Paweł Kaczyński pisał (Kaczyński 2013), że bohater historycznego kryminału zachowuje się raczej jak współczesny gliniarz, co stanowi
ewidentny anachronizm, będący zresztą — co warto dodać — szczególną postacią
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tzw. koniecznego anachronizmu, swoistego dla każdej powieści historycznej
w przypadku, jeśli pragnie poważnie potraktować swojego bohatera. Jeśli bowiem
ma być on pełnoprawną psychologicznie postacią, musi myśleć jak my. Inaczej
będzie niepełnocennym znakiem epoki, jakimś schematycznym wyobrażeniem
człowieka. A skoro nie potrafimy przekonująco oddać innego myślenia, jak nasze
— to psychologia postaci historycznej musi być podobna do naszej, co skądinąd
nie jest zbyt prawdopodobne i stanowi anachronizm. Jeśli więc bohater myśli
prowadząc śledztwo — to musi tak je (myślowo) prowadzić, jak obecnie sądzimy,
że się to robi.
Mnie chodzi tutaj o to, że bohater retrokryminału owszem, myśli jak współczesny gliniarz, ale w sytuacjach odmiennych od współczesnych. Chodzi mi
o odmienność reguł śledztwa, które w dobrym kryminale retro są inne od tych, obowiązujących w naszych czasach.
Na przykład inspektor japońskiej policji w filmie Nagisy Ôshimy „Imperium
namiętności”, którego akcja dzieje się w Japonii w 1895 roku, przynajmniej z początku prowadzi dochodzenie jakby to robił współcześnie (później stosuje się tortury), ale decyzję o jego wszczęciu podejmuje po otrzymaniu raportu o pojawieniu
się w okolicy upiora. Sądzę, że zachowanie inspektora daje nam pewną wiedzę
o dziewiętnastowiecznej japońskiej kulturze (choć nie wierzymy w upiory).
Podobnie, dzisiejszy policjant na pytanie adwokata o przyczyny, dla których
miałby zdradzić tajemnicę klienta, nie mógłby odpowiedzieć: „Tylko jedna: przesłuchanie z użyciem tortur”, jak to wyjaśnił wspominany wyżej inspektor Le
Floch.
Również Tomasz Błudnicki, siedemnastowieczny polski szlachcic, bohater
polskiego serialu „Crimen” z 1988 r. w reżyserii Jerzego Satanowskiego i Laco
Adamika — prowadząc śledztwo w sprawie zabójstwa ojca, typuje podejrzanego
na podstawie opisującej tę zbrodnię pieśni dziadowskiej, a w innym epizodzie
uczestniczy w osądzeniu „szlacheckim sądem”, skazaniu na śmierć i zabiciu przestępcy.
Procedura ta, będąca rodzajem narady grupy szlachciców, którzy pojmali rzeczonego przestępcę, raczej nie byłaby możliwa współcześnie. Za to bardzo wiele
mówi o tym, jak się żyło w siedemnastowiecznej Rzeczpospolitej. Pełna wymowy
jest też wspomniana w owym serialu sytuacja, kiedy to skazany przez liczne sądy
infamis może spokojne żyć w danej okolicy, jeśli miejscowy magnat ogłosił, że
rozciąga nad nim opiekę.
„Crimen”, powieść Józefa Hena z 1975 roku, traktuję jako pierwszy polski
kryminał historyczny. Swoistym jej przedłużeniem (czy też wstępem do niej) był
cykl opowiadań „Przypadki starościca Wolskiego” (Hen 1973/1974) o bardziej
rozrywkowym charakterze, już z cała pewnością będący zbiorem opowiadań kryminalno-detektywistycznych, osadzonych w realiach siedemnastowiecznej Polski.
W 1984 roku na ich podstawie powstał siedmioodcinkowy serial TV pt. „Rycerze
i rabusie” w reżyserii Tadeusza Junaka.
Tego rodzaju osobliwości akcji nie tylko uatrakcyjniają rozrywkę czytelnikowi kryminałów. Stanowią także tzw. wydarzenia typowe, które w powieści reali-
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stycznej (lub o takich ambicjach) współtworzą panoramę życia społeczeństwa,
której zaprezentowanie jest wszak jednym z zasadniczych celów utworu utrzymanego w poetyce realizmu.

5. Przykłady szczególnie wymowne
Pozostaje jednak pytanie: czy choć w jednym wypadku kryminały historyczne były w stanie o epoce, w której przebiega ich akcja naprawdę coś odkrywczego powiedzieć? Sądzę, że tak. Na przykład można wyczytać z nich pewną historyczną,
ale niezbyt znaną, prawdę o tym, że wojna, kto by jej nie prowadził (i prowadzona
w każdym, nawet najlepszym, najsprawiedliwszym celu) zawsze ogranicza wolność. W czasie drugiej wojny Włochy były krajem faszystowskim, Anglia — demokracją. A jednak okazuje się, że i komisarz Achille de Luca, bohater miniserialu Antonio Frazzi z 2008 roku, i Foyle z wyżej omówionego „Foyle’s War”
często znajdują się w podobnej sytuacji. De Luca musi wypuścić mordercę, jeśli
jego aresztowanie stawiałoby Duce w kłopotliwej obyczajowo sytuacji. Foyle musi wypuścić mordercę, jeśli ten jest Amerykaninem załatwiającym w USA statki
dla Anglii, albo pracuje w instytucie prowadzącym badania nad nową bombą. Tak
więc w czasie wojny nigdzie nie ma ani demokracji, ani praworządności.
Osobiście wysoko też cenię prawdy o istocie ludzkiego losu w stalinowskim
państwie, które — przecież w sposób łatwy i dostosowany dla niewybrednego,
pragnącego rozrywki widza — mógł w ostatnich latach opowiedzieć swoim odbiorcom historyczny kryminał rosyjski.
W 2012 roku telewizja rosyjska wyemitowała na przykład serial Rustama
Urazajewa i Siergieja Artimowicza „Legawyj” (przekł. pol.: pies, glina), opowiadający o losach Jurija Kozyriewa. Jego służbę w policji poprzedzają takie fakty: w
ostatnim dniu wojny dostaje się na całych 10 godzin do niemieckiej niewoli, w rezultacie dostaje 8 lat łagru. Wychodzi jednak w 1948 roku i kara ulega zatarciu.
Były więzień zostaje ostatecznie milicjantem. W pierwszych dniach służby udaje
mu się odkryć miejsce przechowywania przywiezionego z Niemiec skarbu. Ponieważ jednak na skarb mają ochotę i inni (w tym miejscowe organy „bezpieczeństwa” na czele z czarnym charakterem — równocześnie majorem NKWD i Żydem), sam zostaje oskarżony o kradzież. Kozyriew z pomocą szefa miejscowej
mafii broni złota przed atakiem majora i jego ludzi, ale uratować się może tylko
w jeden sposób — ładuje złoto na ciężarówkę i wiezie pod willę Berii. Ochrona co
prawda skopała go dotkliwie, ale Beria usłyszał jego krzyki, zainteresował się,
skarb łaskawie przyjął i kazał dać Kozyriewowi spokój.
Co mówi ta historia? Ano to, że człowiek bez reszty od władzy zależy, każda
decyzja z jej strony jest możliwa w sytuacji całkiem dowolnej, i zawsze może cię
strącić do piekieł lub stamtąd podnieść. Tylko wedle swojej woli. Sądzę że taka
sytuacja dobrze tłumaczy bierność rosyjskiego społeczeństwa, której nie mógł się
w „Archipelagu GUŁAG” nadziwić Aleksander Sołżenicyn.
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Niedosiężność tej władzy symbolizuje wg. mnie następująca scena z serialu
„Aleksandrowskij Sad” Aleksieja Pimanowa i Olega Riaskowa, krótkiej sagi opowiadającej o dziejach rodziny, której mężczyźni służą w wojskach NKWD, chroniących Kreml.
W moskiewskim parku, przy pięknej pogodzie, młody, przystojny generał lotnictwa czyli Wasia Stalin — syn Josifa Wissarionowcza, słynny birbant i podrywacz — przypatruje się spokojnie, jak dwóch elegancko umundurowanych oficerów NKWD topi w sadzawce trzeciego. Trwa wymuszanie zeznań: od czasu do
czasu dają mu zaczerpnąć powietrza, pytają o coś i znowu topią. Przechodzący ludzie starają się tego nie widzieć. W końcu jakaś starsza kobieta nie wytrzymuje
i pyta się generała: „ale cóż ma tu miejsce młody człowieku?”. „Kąpiemy się” —
odpowiada Wasia.
Na jakie konkretne cechy władzy wskazuje ta scena. Nie na to, że w totalitarnej dyktaturze władza jest bezkarna, bo przecież właśnie wymierza się karę. Raczej na to, że owa władza żyje ponad i poza zwykłym prawem, jakoś tak całkowicie „osobno”.
Z największym — moim zdaniem — politologiczno-socjologicznym sukcesem historyczno-kryminalnej produkcji o ambicjach realistycznych mamy do czynienia w przypadku znanego i cenionego serialu „Likwidacja” Siergieja Ursulaka.
Pokazuje bowiem ten serial sytuację, w której oba systemy władzy — ta „zwykła”
władza państwowa, reprezentowana przez milicję, i ta „superwładza” stojąca ponad prawem bezpośrednio się stykają, wchodząc w swego rodzaju konflikt.
„Likwidacja” jest opowieścią o epizodzie z życia Dawida Markowicza Gocmana — odeskiego Żyda, naczelnika Wydziału do Walki z Bandytyzmem tamtejszej milicji. Po skomplikowanym śledztwie udaje mu się pojmać głęboko zakonspirowanego byłego niemieckiego wywiadowcę i jednocześnie działacza podziemia ukraińskiego.
Niejako „przy okazji” zetknie się jednak i z innym niebezpieczeństwem. Otóż
w 1946 roku, kiedy biegnie akcja, komendantem Odeskiego Okręgu Wojskowego
zostaje marszałek Gieorgij Żukow, który postanawia rozprawić się z potężnym
w Odessie podziemiem kryminalnym, będącym znaczącym elementem życia tego
miasta. Przeprowadził to przedsięwzięcie w sposób — o ile wiem — po 1945 roku
niespotykany nigdzie indziej w Europie (choć od czasu do czasu słyszy się o podobnych przedsięwzięciach na terenie Ameryki Łacińskiej, w państwach typu Argentyny, Chile, Brazylii — aczkolwiek, co zrozumiałe, bez zbyt wielu konkretów
czy szczegółów). Obok aresztowań, po prostu rozkazał zaprawionym w bojach
oficerom wywiadu wojskowego ubrać się po cywilnemu, przechadzać po mieście
i zabijać na miejscu wszystkich, którzy zachowują się jak bandyci. Wszystko to
oczywiście nieoficjalnie.
Po Odessie krążą więc „szwadrony śmierci” — milicja też prowadzi swoje
działania, czyli usiłuje utrzymać na ulicach porządek i zgodnie z prawem aresztować
winnych przelewu krwi. Nie ma z tym kłopotu, gdyż złapani wywiadowcy bez oporu dają się aresztować i przekazywać prokuraturze, tylko że od razu są wypuszczani
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i robią dalej swoje. Opowiada o tych wydarzeniach także obraz „Tri dnia w Odessie” — drugi odcinek wspomnianego wyżej serialu „Aleksandrowskij Sad”.
Policja więc przestrzega prawa, zachowuje się jak w każdym w miarę praworządnym (choć oczywiście niedemokratycznym) państwie, a obok działa potężna
instytucja stojąca całkowicie ponad prawem. Normalna, państwowa, policyjna
struktura działa więc w ramach jednej publicznej przestrzeni wraz z całkowicie inną instytucją.
Ta historia być może wysuwa (a na pewno pozwala czytelnikowi sformułować) niezmiernie ciekawą — moim zdaniem — hipotezę, że ZSRR owego czasu
nie tylko że był totalitarną dyktaturą. Tam na jednej przestrzeni współrządziły dwa
państwa: ta „zwykła”, radziecka dyktatura i jakieś stojące ponad wszelkim prawem państwo mafijne. Podobnie jak na przykład dwa typy obozu koncentracyjnego — obóz pracy i obóz zagłady też mogły funkcjonować w jednej przestrzeni.
Obóz oświęcimski był wszak dla Aryjczyków obozem pracy lub więzieniem, a dla
Cyganów i Żydów — obozem zagłady (Kamiński 1990).
Moim zdaniem taką obserwację można uznać za istotne odkrycie politologiczno-socjologiczne, na pewno na miarę prawd, które o procesach społecznych
mogli i mogą głosić wielcy pisarze i reżyserowie realiści.

6. Kryminalny serial historyczny czy kryminalny serial retro?
Zaznaczę na koniec, że oglądanie historycznych kryminałów rosyjskich zdaje się iż
pozwala potwierdzić taką hipotezę istnienia w ZSRR dwóch struktur władzy, zajmujących jedną przestrzeń społeczną, a w każdym razie seriale te, razem wzięte, niejako budują taką hipotezę, składają się na obraz pozwalający ją sformułować.
Seriale i filmy o akcji umiejscowionej w XIX wieku tak jakby śledziły początki kształtowania się tej sytuacji. Na przykład fabularny film o Putilinie „Syszczyk pietiersburgskoj policyi” z początku lat dziewięćdziesiątych pokazuje, jak
ten legendarny policjant stara się przestrzegać procedur prawa w sytuacji, gdy jego
przełożeni i współtowarzysze są zainteresowani nie odkryciem sprawcy,
a uczynieniem kogoś sprawcą. Putilin nie akceptuje tej sytuacji, kiedy niewinny
człowiek idzie siedzieć, choć z fabuły filmu niedwuznacznie wynika, że w ówczesnej Rosji to standard, że dla przełożonych Putilina nie jest ważna sprawiedliwość,
a święty spokój i awanse. Z kolei już pod koniec swej długoletniej kariery Erast
Fandorin — tu bohater filmu „Tajny radca” z 2005, ekranizacji powieści B. Akunina „Statskij sowietnik” — spostrzeże z niepokojem, że lewicujących terrorystów
już nie może normalnie wsadzać do więzienia, bo mogą się przydać tajnej policji,
która tym samym przestaje być siłą, która strzeże porządku, lecz zaczyna mu przeciwdziałać. Te filmowe historie pokazują początki alienacji władzy, która w sprzyjających warunkach może doprowadzić do wspomnianego wyżej jej rozdwojenia.
Generalnie jednak to dopiero niewinne zapowiedzi, świadczące najwyżej
o niesprawnościach w miarę normalnego systemu. Po 1917 roku niesprawności
staną się normą, rozdwojenie stanie się faktem i na przykład taki Andriej Nikitin,
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bohater serialu „Dieło sledowatiela Nikitina” z 2012 roku — w Moskwie lat 193536 nie tylko że nie będzie mógł wykryć sprawców szeregu okrutnych zabójstw, ale
w ogóle z trudem ujdzie z życiem, znalazłszy się w centrum walk między skłóconymi frakcjami NKWD.
W latach następnych nie tylko Gocman z „Likwidacji” napotka na niewidzialne bariery wyznaczone przez rzeczywistość „drugiego państwa”. Niektórym one
pomogą, jak wyżej wspomnianemu Kozyriewowi („Legawyj”), czy też bohaterowi
filmu „Podkidnoj”, który dzięki nim będzie mógł bezkarnie zabić przełożonego,
współpracującego — jak się okazało — z bandytami. Innych zniszczą, innych
zmuszą do pracy w ciągłym, niepotrzebnym stresie, jak na przykład bohaterów serialu „Czornyje wołki” (tłum. pol.: Czarne wilki) z 2011 roku — gdzie policjanci
„stają na głowie” by złapać przebraną w wojskowe mundury bandę rabusiów, bo
wiedzą że w każdej chwili mogą zostać zdjęci ze stanowisk i — być może — samemu trafić do łagru.
Przykłady można mnożyć, Kolejne serialowe tytuły pokażą też czasy jeszcze
późniejsze, kiedy stosunki wspomnianych wyżej „dwóch państw” — tego strzegącego prawa i tego stojącego ponad prawem układały się nieco inaczej. Za pomocą
kryminalnych seriali „opisano” przełom 1956 roku („Krik sowy” z 2013) i lata następne — czasy Chruszczowa („Mosgaz” z 2012), Breżniewa i następnych generalnych sekretarzy („Ochotniki za brilliantami” i „Dieło gastronoma nr 1” z 2011
oraz „Pri zagadocznych obstajatielstwach” z 2009). Nie przypominam sobie, aby
fabuły kryminałów retro wyprodukowanych na zachodzie Europy mogły złożyć
się na taką ilustrację kilkudziesięcioletnich dziejów kraju.
Późniejszy okres rozkładu radzieckich struktur bezpieczeństwa w latach
dziewięćdziesiątych pokazują już przede wszystkim typowe seriale sensacyjne.
Zwróciłem uwagę np. na. „Bandy” Siergieja Ginsburga z 2010 oraz „Wriemia
żestokich” — (przekł. pol.: Czasy okrutnych), Wsiewołoda Płotkina i Aleksandra
Stiefanowicza) z 2004. Przejawiając spore realistyczne i socjologiczne ambicje
pokazują one, jak po upadku ZSRR pozostawieni samemu sobie funkcjonariusze
dotychczas potężnych organizacji zaczynają zarabiać jako najemnicy i wiązać się
z przestępczym podziemiem, które z kolei wyrasta na pełnoprawny, konkurencyjny w stosunku do państwa ośrodek władzy, a co gorzej, dla wielu młodych ludzi
staje się jedyną nadzieją jakiego takiego zarobku.

***
Jeśli rozpatrzeć rosyjski kryminał historyczny ostatniego ćwierćwiecza z punktu
widzenia jego walorów poznawczych, możemy w nim dostrzec cechy typowych
utworów realistycznych, rozumianych jako dzieła „artystycznej socjologii”. Pełni
on funkcje podobne do historycznych epopei serialowych (np. w Polsce — „Domu” Jana Łomnickiego), choć pokazuje zwłaszcza te historyczne procesy, które
wiążą się z jego tematyczną specyfiką. Liczba mnoga nie jest pomyłką, bo nie tylko historię specyficznej państwowej dwuwładzy pokazuje. Można np. zobaczyć w
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tych serialach historię wojennego, wojskowego pokolenia. Tych kombatantów,
którzy wygrali wojnę, poszli do milicji, a potem stopniowo starzeli się...
Nie sądzę, aby tylko rosyjski historyczny kryminał mógł odznaczać się tego
typu realizmem. Powyżej wymieniłem parę przykładów z innych krajów, choć raczej są rzadkie, gdyż kryminał historyczny z reguły preferuje realizm szczegółów.
A w ogóle te dwojakie realistyczne ambicje kryminału — choć raczej współczesnego, nie historycznego — już zauważono. Zwykle poprzestaje on tylko na
„realizmie małym”, weryzmie, który mu jest niezbędny dla zachowania iluzji
prawdopodobieństwa. Istnieje nawet literacka legenda, że właśnie za ten weryzm
szczegółów cenił powieść kryminalną Jarosław Iwaszkiewicz. Pisze — na przykład — Krystyna Habrat: „jej pochwałę głosił Jarosław Iwaszkiewicz. Pisał, że
tylko z powieści kryminalnej można się dowiedzieć, jak ubierali się ludzie w opisywanym czasie, co jedli, bo na takich szczegółach taka powieść się opiera, podczas gdy ta wielka takim czymś gardzi, jest ponad to” (2012). Ale może też reprezentować „wielki realizm”, o którym kiedyś pisano, że „za losem jednostki dostrzega prawa rozwoju społecznego” (Kott 1956, 189).
Żeby nie sięgać tylko do dawnych tradycji rozważań o realizmie, sięgnę do literatury najnowszej. Na przykład o krótkim dialogu z powieści Agathy Christie
„Morderstwo odbędzie się...” pisze Mariusz Czubaj: „kreśli obraz społeczeństwa
wciąż niepewnego swojego bytu po wojennej katastrofie, społeczności, która
dźwiga się z trudem i dla której wszystko może być zagrożeniem, na przykład
drobny szantaż rujnujący życie” (Czubaj 2010, 10).
Przydałoby się to rozdwojenie jakoś terminologicznie podkreślić. Sądzę, że
w przypadku filmowych i literackich kryminałów, których akcja przebiega w przeszłości można sięgnąć do używanych dzisiaj określeń. Termin „kryminał historyczny” można zarezerwować dla utworów będących — owszem kryminałami —
ale równocześnie przejawiających ambicje pokazywania w historii szerszych społecznych czy politycznych zjawisk. W przypadku skupienia się tylko na historycznym obyczajowym czy innym życiowym szczególe należałoby mówić o „kryminale retro”.
Oba określenia należałoby traktować jako typologiczne — Podobnie jak Maria Wojtak gatunek (czy też model, wzorzec gatunkowy) traktuję jako twór abstrakcyjny i dynamiczny, zdolny do ewoluowania i posiadający cechy o różnym
stopniu ważności (Wojtak 2004, 16-19).
Modele gatunkowe kryminału historycznego i kryminału retro w różnym
stopniu mogłyby się realizować w konkretnym utworze. Przy czym w utworze
kryminalnym o akcji dziejącej się w przeszłości model kryminału retro realizować
się musi (choć nie zawsze z taką samą starannością jest zaprojektowany), natomiast model kryminału historycznego może w konkretnym dziele nie występować,
występować w dużym lub niewielkim stopniu albo występują tylko niektóre jego
elementy.
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7. Chronologiczny wykaz tytułów filmów wspomnianych w artykule
* 1945, „Kręte schody” reż. Robert Siudmak (“The Spiral Staircase”, USA).
* 1978, „Imperium namiętności, reż. Nagisa Ôshima („愛の亡霊 — „Ai no bōrei”, Japonia — Francja).
* 1979, „Gdzie jest Czarny Kot?”, reż. Stanisław Goworuchin („Место встречи изменить
нельзя” — „Miesto wstrieczi izmienit’ nielzia”, Станислав Сергеевич Говорухин,
ZSRR).
* 1980-2000, „Dom”, reż. Jan Łomnicki.
* 1984, „Rycerze i rabusie”, reż. Tadeusz Junak (Polska).
* 1986, „Na kłopoty Bednarski”, reż. Paweł Pitera (Polska).
* 1991, „Syszczyk pietierburgskoj policyi”, reż. Wiktor Kobziew („Сыщик петербургской полиции”, Виктор Кобзев, ZSRR; ekranizacja powieści Ł. Józefowicza (Л.
Юзефовича) pt. „Situacyja na Bałkanach” — „Ситуация на Балканах”)
* 1992-1996, „Kroniki młodego Indiany Jonesa”, reż. odcinków: Joe Johnston, René Manzor, David Hare, Deepa Mehta, Gavin Millar, Terry Jones, Bille August, Joel McNeely, Mike Newell, Peter MacDonald, Carl Schultz, Robert Young, Nicolas Roeg, Simon Wincer, Ellery Ryan, Jim O'Brien, Michael Shultz („The Young Indiana Jones
Chronicles”, USA).
* 1998, „Cyrulik syberyjski”, reż. Nikita Michałkow („Сибирский цирюльник” — „Sibirskij cyriulnik”, Никита Сeргеевич Михалков, Rosja — Francja — Czechy —
Węgry).
* 1999-2008, „Przygody młodego Indiany Jonesa” („Młody Indiana Jones”), reż. Carl
Schultz, Simon Wincer i inni (“The Adventures of Young Indiana Jones”, USA).
* 2002-2008 / 2010-2013, „Detektyw Foyle”, reż. Giles Foster, Jeremy Silberston, Gavin
Millar, David Thacker i in. („Foyle's War”, Wielka Brytania).
* 2002, „Azazel”, reż. A. Adabaszjan („Азазель”, А. Адабашьян, Rosja), ekranizacja
cyklu powieści B. Akunina pod tymże tytułem.
* 2004 „Wriemia żestokich”, reż. Wsiewołod Płotkin / Aleksandr Stiefanowicz („Время
жестоких”, tłum pol.: Czas okrutnych, Всеволод Плоткин / Александр Стефанович, Rosja).
* 2004, „MUR jest’ MUR”, reż. Dmitrij Brusnikin („МУР есть МУР”, Дмитрий Брусникин, Rosja).
* 2005 / 2007 / 2008, „Aleksandrowskij sad”, reż. Aleksiej Pimanow, Oleg Riaskow
(„Александровский сад”, Алексей Пиманов, Олег Рясков, Rosja). Drugi odcinek
serialu pt. „Tri dnia w Odessie” („Три дня в Одессе”) funkcjonował jako samodzielny film.
* 2005, „Podkidnoj”, reż. Jewgienij Sierow ( „Подкидной”, Евгений Серов, Rosja).
* 2005, „Radca stanu”, reż. Filipp Jankowskij („Статский советник” — „Statskij sowietnik”, Филипп Янковский, Rosja), ekranizacja powieści B. Akunina pod tymże tytułem.
* 2005, „Wintowaja lestnica”, reż Dmitrij Parmienow („Винтовая лестница”, Дмитрий
Парменов, Rosja).
* 2007, „Likwidacja”, reż. Siergiej Ursulak („Ликвидация”, Сергей Урсуляк, Rosja, serial).
* 2007, „Syszczyk Putilin”, reż. Siergiej Gazarow (“Сыщик Путилин”, Сергей Газаров,
Rosja).
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* 2008, „Il commissario De Luca”, reż. Antonio Frazzi (Włochy, wg. powieści Carla Lucarelli: „Indagine non autorizzata”, „Carta bianca”, „L’estate torbida”, „Via delle oche”
— to także tytuły odcinków).
* 2008-2015, „Detektyw Murdoch” / „Tajemnice detektywa Murdocha”, reż. Michael DeCarlo, John L’Ecuyer, Farhad Mann, Shawn Thompson, Don McBrearty, Paul Fox,
Laurie Lynd, Eleanor Lindo, Harvey Crossland, Kelly Makin, Don McCutcheon, Cal
Coons, David Sutherland, Steve Wright, Yannick Bisson, Leslie Hope, Dawn Wilkinson, Peter Mitchell, Michael McGowan i in. („Murdoch Mysteries”, Kanada, ekranizacja cyklu powieści Maureen Jennings).
* 2008-2015, „Nicolas Le Floch”, reż. Nicolas Picard-Dreyfuss, Edwin Baily, Philippe Bérenger i in., Francja.
* 2009, „Pelagia i biełyj buldog”, reż. Jurij Moroz („Пелагия и белый бульдог”, Юрий
Мороз, Rosja.
* 2009, „Pri zagadocznych obstajatielstwach”, reż. Maksim Miechieda („При загадочных
обстоятельствах”, Максим Мехеда, Ukraina; inny tytuł: „Инспектор и кофе” —
„Inspiektor i kofie”).
* 2010, „Bandy”, reż. Siergiej Ginsburg („Банды”, Сергей Гинзбург, Rosja).
* 2011, „1790” , reż. Rickard Petrolius, Szwecja.
* 2011, „Dieło gastronoma nr 1”, reż. Siergiej Aszkienazi („Дело гастронома №1”, Сергей Ашкенази, Rosja; inne tytuły serialu: „Операция Беркут” — „Opieracyja Bierkut”, „Охота на Беркута” — „Ochota na Bierkuta”).
* 2011, „Zabytyj”, reż. Władimir Szczegolkow („Забытый”, Владимир Щегольков,
Rosja; inny tytuł: „Облдрамтеатр” — „Obłdramtieatr” — skrót od obłastnoj dramaticzeskij tieatr, czyli ‘powiatowy teatr dramatyczny’).
* 2011, „Czornyje wołki”, reż. Dmitrij Konstantinow („Чёрные волки”, Дмитрий Константинов, Rosja).
* 2011, „Ochotniki za brilliantami”, reż. Aleksander Kott („Охотники за бриллиантами”,
Александр Котт, Rosja).
* 1912, „Dieło sledowatiela Nikitina”, reż. Walerij Uskow („Дело следователя
Никитина”, Валерий Усков, Rosja)
* 2012, „Legawyj”, reż. Rustam Urazajew, Siergiej Artimowicz („Легавый”, Рустам Уразаев, Сергей Артимович, Rosja)
* 2012, „Mosgaz”, reż. Andriej Malukow („МосГаз”, Андрей Малюков, Rosja)
* 2012, „Sindrom drakona”, reż. Nikołaj Chomieriki („Синдром дракона”, Николай Хомерики, Ukraina — Rosja)
* 2013, „Cziornyje koszki”, reż Jewgienij Ławrientiew, („Черные кошки”, Евгений Лаврентьев, Rosja)
* 2013, „Krik sowy”, reż. Oleg Pogodin („Крик совы”, Олег Погодин, Rosja).
* 2014, „Pietla wriemieni”, reż. Jurij Iljin („Петля времени”, Юрий Ильин, Rosja).
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ie podejmuję się w tym szkicu wyczerpującego opisu zjawiska przywołanego w tytule ani nawet zrelacjonowania historii poglądów teoretycznych
na nie. Dzielę się tylko wynikami ponad trzydziestoletnich, luźnych obserwacji (Kajtoch 1996; 2013b).

1. O cechach motywów symbolicznych
Stanisław Lem zastanawiając się ok. 1970 roku nad tym, jakie obrazy kosmitów
powinno się tworzyć w powieściach SF wartościowych poznawczo, a więc — jego
zdaniem — takich, gdzie obrazy „obcych” nie są jedynie zniekształconymi odbiciami człowieka — wskazywał na konieczność konstruowania sylwetek kosmitów
wedle zasady niekoherencji cech:
Rozpoznawalne cechy innych w samej rzeczy powinny stanowić zbiór elementów taki, że tylko
jego część możemy włożyć w ramę aktu klasyfikacji, a kiedy usiłujemy uplasować w niej
wszystkie, rama nie może tego wytrzymać i pęka; cechy rozsypują się na korelaty i próby pojmowania trzeba zaczynać od początku (Lem 1973, t. 2, 345).

Receptę tę przed laty wypróbował, tworząc Ocean Solaris, który z jednej strony wydaje się być bardziej nierozumny niż rozumny, gdyż
przywiedlność fenomenów, jakie są członami jego „normalnej aktywności” (tworzenie „symetriad”, „asymetriad”, „mimoidów”, „długoni”, „anielskich skrzydeł okrwawionych” itd.) do
jednego pojęcia, znajdującego się wewnątrz kategorii „rozumności” okazuje się niemożliwa,
ponieważ brak nam wszelkich kulturowych sensów, które można by przyporządkować nazwanym zjawiskom, a zarazem swoistość owych fenomenów zdaje się przecież sugerować, że cho-

160

O tajemniczości symbolicznej w opowiadaniach
dzi o przejawy działalności opatrzonej jakimś sensem, tyle, że on trwale pozostaje dla człowieka niedostępny (Lem 1973, t. 2, 345).

Ale z drugiej zaczyna w pewnym momencie postępować intencjonalnie. Pisze dalej Lem:
Następnym zaś członem sylogizmu uprawdopodobniającym tezę „rozumności” przeciw kontrtezie
„czysto przyrodniczych, tj. fizycznych fenomenów” — jest wszystko, co Ocean wyprawia wewnątrz stacji na Solaris. Same „długonie” czy „symetriady” na upartego można jeszcze uznać za
„miejscowe gejzery” osobliwego typu, ale nie można uznać za działalność kategorialnie tego samego rzędu — pojawienia się syntetyzowanych przez Ocean istot ludzkich wewnątrz Stacji. Owe
istoty samym swoim pojawieniem się popierają pośrednio lecz mocno tezę o intencjonalnym charakterze wszelkich aktów Oceanu, również takich, które nie mają nic wspólnego z obecnością ludzi na planecie (Lem 1973, t.2, 345-346).

Zasadę niekoherencji utrzymano jednak, bo założywszy z kolei rozumność działań
Oceanu, nie poznamy jego intencji, choć znamy intencje piszącego „Solaris” Lema, pragnącego na przełomie lat 1950 i 1960 odnowić gatunek SF, i nawiązać
kontakt ze światową prozą egzystencjalistyczną (Kajtoch 2011b).
Jak może wyglądać taki zbiór, który nie jest możliwy do objęcia w jednym
akcie klasyfikacji?
W wypadku niemożności wynikającej ze zbyt wąskiego zdefiniowania takiego aktu — przykład jest nieskomplikowany: jeśli mamy zbiór czterech liter alfabetu ABCD, to nie jest możliwe objęcie go w całości aktem klasyfikacji, który ma
polegać na wyodrębnieniu trzech liter następujących po sobie w kolejności alfabetycznej. Albo wyodrębnimy ABC i poza grupą klasyfikacyjną pozostanie D, albo
BCD i poza grupą pozostanie A.
Zauważmy jednak, że zbiór ABCD z łatwością można objąć aktem szerszej
klasyfikacji, np. obejmującym wskazanie wszystkich liter, które stanowią zespół
następujących po sobie znaków alfabetu.
Lemowi chodziło jednak o coś innego: o zbiór takich elementów, które w
żadnym wypadku nie mogą stanowić koherentnego układu.
Zachowania Oceanu Solaris nie można zdefiniować jako zespołu postępków istoty
rozumnej, bo część z nich wygląda na czysto fizjologiczne, ale nie jest to też proces czysto fizjologiczny, bo inna część tegoż zespołu wydaje się być efektem procesów myślowych. Generalnie Ocean Solaris całością jest — ale nie wiadomo jaką, bo łączy elementy przeciwstawne (jak coś jest intencjonalne, to nie jest nieintencjonalne i na odwrót). Inny zbiór akoherentny otrzymamy, jeśli przemieszamy
litery łacińskie i cyfry rzymskie i zażądamy, aby w akcie klasyfikacji odróżniono
litery i cyfry. Zawsze zostaną I, X, V, L, C, D, M, które mogą być bądź literami,
bądź cyframi.
Całości niemożliwe albo składają się z elementów, które nie mogą współistnieć, albo z elementów niemożliwych, tj. wewnętrznie sprzecznych. W logice nazywa się je absurdami, a w poetyce adynatami (styl niski) lub symbolami (styl wysoki).
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Poetyckie symbole są absurdalnej natury. Weźmy na przykład ‘otchłań’
z wiersza Bolesława Leśmiana pod tymże tytułem (Leśmian 1974, 123). Zrelacjonowane w poszczególnych zwrotkach jej cechy nadają jej charakter czegoś, co jest
równocześnie: abstraktem, zwierzęciem, człowiekiem, a przede wszystkim czegoś,
co równocześnie można zobaczyć i nie jest możliwe do adekwatnego zobaczenia
(Głowiński 1971; Kajtoch 1996, 45-46).
U Leśmiana zresztą roi się od symboliki wyrosłej na gruncie sprzeczności.
Oto przykłady z „Ballady bezludnej” (Leśmian 1974, 86-87): łąka „rozkwitająca w bezmiar” — bo łąka stanowi określoną a nie bezmierną przestrzeń; „spełnione nieistnienie” — bo aby się spełnić trzeba wpierw zaistnieć; „mgła dziewczęca, która boleśnie chciała się stworzyć, [...] co być mogła a nie była i nie będzie”,
gdyż jeśli chciała, to musiała i być — wszak aby chcieć trzeba najpierw zaistnieć.
Symbole te z logicznego punktu widzenia są czymś analogicznych do tzw. „figur
niemożliwych”.
Według Zenona Kulpy:
Figura niemożliwa to płaski rysunek sprawiający wrażenie trójwymiarowości, którego interpretacja przestrzenna przyjęta przez obserwatora jest niemożliwa do realizacji, gdyż zawiera wyraźnie widoczne sprzeczności (Kulpa 2005, 28).

Dalej pisze:
Istotą budowy figur niemożliwych jest występowanie sprzeczności interpretacyjnych w ich interpretacjach przestrzennych. Może to być np. sprzeczność położenia w przestrzeni. W tym
przypadku dwa fragmenty rysunku są interpretowane jako obiekty położone w przestrzeni jednocześnie na dwa różne sposoby — np. jeden jest wyżej, a jednocześnie niżej niż drugi, lub
jednocześnie bliżej i dalej od drugiego (lub tak samo daleko jak drugi), lub na prawo i na lewo
od niego, itp., zależnie od tego, jaka część rysunku przyjmowana jest jako źródło informacji o
wzajemnym położeniu tych fragmentów (Kulpa 2005a, 31).

Byłby to więc rysunek w rodzaju przedstawienia sześcianu, którego przód jest
równocześnie tyłem, a tył przodem.

P?

P?
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Bez oznaczenia „P” (przód) rysunek powyższy oznaczałby pomalowaną we wzory
figurę na płaszczyźnie. Z jednym oznaczeniem „P” — zwykły sześcian.
Dlaczego jednak poetyckie symbole traktowane są nie jako śmiesznostki,
a jako znaki o bardzo poważnej, choć niezrozumiałej treści? Sądzę, że po pierwsze
na mocy konwencji, na mocy decorum, które pewne utwory każe traktować poważnie, przy czym nie tylko poetyckie. Po drugie, taka sprzeczność — będąca
znakiem — nie może być wyizolowana z całej fabuły, odseparowana od bohaterów, ideowych sensów utworu. Uznanie jednej z przeciwstawnych możliwości za
istotniejszą od drugiej musi pociągać za sobą definitywną decyzję w takich kwestiach jak: rozumienie akcji, wydzielenie wątków i sposób widzenia związków
przyczynowo-skutkowych, postrzeganie osobowości bohaterów i interpretacja
sensu całej historii.
A zatem niemożność takiego wyboru między składowymi danych sprzeczności, wyboru, które składowe mają prawdziwe znaczenie, a które są tylko mniej
ważnymi wariantami zachodzącego (tzn. — powtórzę — niemożność „uznania
jednej z przeciwstawnych możliwości za istotniejszą od drugiej”) — w wypadku
utworu symbolicznego oznacza brak możliwości podjęcia zasadniczej, strategicznej decyzji, jak utwór rozumieć. Natomiast w wypadku adynatu, który jest wyizolowany z fabuły nie musimy starać się go pojąć, czy ulogicznić, nie musimy niczego wybierać, bo jego alogiczność ma nas nie zastanawiać, a tylko rozśmieszyć
— sens całości utworu z adynatycznym epizodem słabo się wiąże.
Weźmy na przykład znany epizod z „Niezwykłych przygód Barona Münchhausena” Rudolfa Ericha Raspe z 1785 roku. Przytoczę go za nieco późniejszą (1786) wersją Gottfrieda Augusta Bürgera:
Innym znów razem chciałem przesadzić bagno, które mi się na pierwszy rzut oka nie zdało tak
szerokie, jak mogłem się o tym przekonać, gdym w połowie skoku nad nim się znalazł. Szybując w
powietrzu obróciłem się tedy w tę stronę, skąd się do skoku porwałem, aby wziąć większy rozpęd.
Dałem znów susa, który i tym razem okazał się za krótki, tak iż wpadłem w bagno aż po szyję. Utonąłbym niechybnie, gdyby nie moja siła. Trzymając bowiem konia krzepko kolanami, porwałem się
z bagna, ciągnąc się za własny harcap ręką (Bürger, 31)

A więc baron skacze i w powietrzu zmienia kierunek skoku, a wciągany przez bagno chwyta się za harcap i wyciąga. W tym momencie fizyka panująca w świecie
„Niezwykłych przygód...” staje się zarazem możliwa (można skoczyć; można utonąć) i niemożliwa (skoczywszy, można w powietrzu odwrócić wektor lotu; można
samego siebie podnieść), ale nie ma ta sprzeczność żadnych konsekwencji w
świecie utworu i dla jego bohaterów. Nawet nam na myśl nie przyjdzie, by rozpatrywać zagadnienie szczególnych praw fizyki w tym świecie — wiemy, że baron
samochwała znowu nałgał. A na przykład rozstrzygnięcie kwestii nieintencjonalności i intencjonalności działań Oceanu Solaris ostatecznie by zdefiniowało i pomogło rozwiązać dylematy bohaterów — te etyczne i te naukowe.
W kontekście absurdu (nie adynatu) warto również przywołać teorię „czystej
formy” Witkacego, który w swojej rozprawie z 1923 roku tak opisywał jedną
z możliwości jej scenicznej realizacji:
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Wchodzą trzy osoby czerwono ubrane i k ł a n i a j ą s i ę n i e w i a d o m o k o m u . Jedna
z nich deklamuje jakiś poemat [...]. Wchodzi łagodny staruszek z kotem na sznurku. Dotąd
wszystko było na tle czarnej zasłony. Zasłona się rozsuwa i widać włoski pejzaż. Słychać muzykę organów. Staruszek mówi coś z postaciami, coś, co musi dawać odpowiedni do wszystkiego poprzedniego nastrój. Z e s t o l i k a s p a d a s z k l a n k a . W s z y s c y r z u c a j ą s i ę
na kolana i płac zą. Staruszek zmienia się z łagodnego człowieka w ro zjuszonego „pochronia” i morduje małą dziewczynkę, która ty lko co
wpełzła z lewej strony. Na to wbiega piękny młodzieniec i dziękuje
s t a r u s z k o w i z a t o m o r d e r s t w o , przy czym postacie czerwone śpiewają i tańczą. Po
czym m ł o d z i e n i e c p ł a c z e n a d t r u p e m d z i e w c z y n k i i m ó w i r z e c z y n i e z m i e r n i e w e s o ł e , na co staruszek znów zmienia się w łagodnego i dobrego, i ś m i e j e
s i ę w k ą c i e , w y p o w i a d a j ą c z d a n i a w z n i o s ł e i p r z e j r z y s t e (Witkiewicz 1923,
29-30; podkreślenia moje — W. K.).

Opis roi się od diametralnych sprzeczności, zarówno moralnych (reakcja na stłuczenie szklanki i na śmierć dziewczynki), jak psychologicznych (jak płakać mówiąc rzeczy wesołe) czy estetycznych (śmiech anuluje wzniosłość) oraz z punktu
widzenia logiki wydarzeń (kłaniać się nie wiadomo komu). A jednak w „czystej
formie” i autor koncepcji, i literaturoznawcy doszukiwali się poznawczej doniosłości. Sztuki Witkacego są też, jak sądzę, dowodem na moc decorum i siłę konwencji odczytu — do pewnego czasu ani nie cieszyły się powodzeniem, ani nie
starano się odczytywać treści skrytych za absurdalnymi sytuacjami.
Uważam jednak, że nie każda sprzeczność wprowadzić może symboliczność,
a ponadto tekst utworu musi posiadać cechy, które zachęcają do symbolicznej lektury, bo generalnie wolimy w tekstach nie widzieć absurdów, choć język naturalny
— w przeciwieństwie do języka logiki — nie operuje znakami ściśle jednoznacznymi, co daje sporo szans budowy absurdalnych konstrukcji. Jeśli jednak wskutek
wieloznaczności wyrazów dane wyrażenie może być dwojako — absurdalnie
i nieabsurdalnie — rozumiane, wybieramy nieabsurdalność.
Stąd tytuł filmu Arthura Penna (i powieści Thomasa Bergera) „Mały wielki
człowiek” („Little Big Man” — 1970) nie może być traktowany jako nośnik symbolu, bo choć słowo mały mówi o wzroście bohatera, to wielki (użyte zresztą ironicznie) oznacza tu raczej kwalifikacje moralne. A zatem skoro język zasadniczo
służy przekazywaniu informacji, a nie sprawianiu przyjemności estetycznej czy
budzeniu intelektualnego niepokoju (tzn. im także służy, ale na drugim miejscu),
to jeżeli mamy możliwość szybkiego i jednoznacznego zdekodowania komunikatu, nie omieszkamy tego uczynić.
Z tego też względu złe rezultaty daje próba budowania absurdu poprzez zestawienie przeciwstawnych wartości moralnych: np. błogosławiona wina (tytuł
powieści Zofii Kossak-Szczuckiej) to postępek, który co prawda jest grzeszny, ale
generalnie przynosi dobre skutki). Nie udaje się go zbudować także poprzez równoczesną aksjologizację i dezaksjologizację przestrzeni (wyrażenie jak daleko stąd
jak blisko — to tytuł filmu Tadeusza Konwickiego z 1972 roku — mówi o dużej
odległości w sensie geograficznym, fizycznym i małej w sensie subiektywnym:
etycznym i mentalnym; jedno drugiemu nie przeszkadza). A już wręcz pospolite
jest przypisywanie danemu fenomenowi dwóch wartości o przeciwstawnych wek-
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torach, przy czym wartości należących do innych systemów wartościowania: fatalna przyjemność odnosi się do wartości metafizycznych i hedonistycznych,
zbawcza choroba — moralnych i witalnych, piękne morderstwo — łączy wartość
estetyczną z antywartością moralną i witalną. Jeden fenomen może więc zaistnieć
w dwóch układach i z ich punktów widzenia być różnie oceniany. W takich wyrażeniach też nie znajdziemy nic nielogicznego.
By zestawienie znaków oznaczało sprzeczność, nie może być także jednoznacznie objaśnione przez tradycję. Idealnie znaczeniowo sprzeczny ciąg antytez
ze znanej „Pieśni o Narodzeniu Pańskim” Franciszka Karpińskiego („ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończony”) ma dla nas treść jasną, bo to
przecież „Bóg się rodzi” i w tym momencie nie jest istotne, że absurdalne jest wytłumaczone niewyobrażalnym.
A zatem istnieją takie wyrażenia, które oznaczają, denotują, zawierają
sprzeczności. Mam na myśli sytuację następującą: dane wyrażenie zawsze oznacza
(denotuje) swój desygnat (denotat), ale w momencie, gdy zawiera nieprzezwyciężalną sprzeczność (jest absurdalne) — oznacza i wskazuje na coś, co zasadniczo
nie może istnieć ze względu na wewnętrzną niezborność, czyli absurdalność. Ze
względu jednak na językową konwencję staramy się myślowo ten desygnat (denotat) do istnienia powołać. Niekiedy nam się to udaje, ale za cenę sztucznego bądź
mnożenia, bądź redukowania znaczeń.
Wśród tych wyrażeń istnieją takie, które szczególnie dobrze się nadają do tego,
aby stanowić podstawę symbolu. Należą do nich synestezje „oznaczające” fenomeny
o dwóch współistniejących cechach, z których jedna odnosi się do wrażeń zmysłowych, lub wartości moralnych, a druga do abstraktu (ciepła nieskończoność, grzeszna
głębia), albo takie, których współistniejące cechy zasadniczo odczuwane są zmysłami traktowanymi jako komplementarne, jak np. wzrok i słuch (świt dźwięku, jasne
światło trąbki — w tym drugim wypadku trąbka jest synekdochą dźwięku trąbki).
Inne jeszcze zestawienia nie mogą mieć sprecyzowanego, koherentnego desygnatu, gdyż ignorują łączliwość, lub też logiczną konieczność dopełnienia leksemu
stanowiącego ich człon (np. ostatni dworzec oznacza absurd, jeśli nie jest podane
lub wskazane w jakim ciągu, lub na jakiej trasie ten dworzec jest ostatni). Inne
wyrażenia tego rodzaju denotują absurdy przestrzenne — np. „strój bogaty, / Malowany w różne światy” (Leśmian 1974, 81). Ten motyw z ballady „Strój” jest logiczny i — jako wyrażenie — denotuje coś prawdopodobnego tylko przy założeniu, że nieograniczone może się mieścić w ograniczonym.
Z absurdem mamy też do czynienia, gdy: przypisuje się danym fenomenom niemożliwe stany i funkcje, jak w przypadku peiperowego „ptaka który był ciekłą latarnią” (Peiper 2000); traktuje się je jako znane i nieznane jednocześnie, jak w wypadku
dziewczyny, o której mowa w wersie z „*** Com uczynił, żeś nagle pobladła?” Leśmiana: „Ten ci jestem, co idzie doliną / Z inną — Bogu wiadomą dziewczyną” (Leśmian 1974, 257). A przede wszystkim na absurd, więc coś, co stanowi odpowiednią
podstawę symbolu składają się sensy prostych zaprzeczeń (np. także leśmianowski
„młot, gdy nie jest młotem” z „Dziewczyny” (Leśmian 1974, 150).
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Mówię o „podstawie symbolu”, bowiem interesują mnie w tym szkicu opowiadania symboliczne, a więc twory słowne o wiele większych rozmiarów niż
tzw. liryki, które zbudowane być mogą nawet wokół tylko jednego, zawierającego
sprzeczność, określenia — jak na przykład ballada „Strój”, z której zaczerpnęliśmy jeden z przykładów, która bez tegoż motywu byłaby zwykłą, wyraziście fantastyczną balladą z przesłaniem moralnym, stylizowaną na ludową poezję.
Motyw symboliczny musi być niejako wpleciony w tkankę opowiadania, odwołania do niego muszą się w utworze powtarzać po wielokroć, albo występować
w strategicznych miejscach relacji; musi on być w odpowiedni sposób przywoływany, podsuwany czytelnikowi w procesie narracji, którą w tym miejscu rozumiem jako proces nadawania komunikatu od mówiącego podmiotu wypowiedzi literackiej ku jego odbiorcy, przy czym owo wypowiadanie się ma cechy nie tylko
stylistyczne, ale także kompozycyjne, zakłada pewną strategię przekazywania informacji, relacjonowania wydarzeń fabuły itd.
Powiem więcej, o ile istnieje jakaś swoista „recepta na opowiadanie symboliczne”, to ją spróbuję zrekonstruować, wyekscerpować z przykładów i podać, jak
postępują badacze (czy też nauczyciele) z kręgu creative writing (Dąbała 2010).
Jakim sposobem odbywa się owo „wplecenie w tkankę narracji”, wstępnie objaśnię, odwołując się do niektórych klasycznych ujęć strukturalistycznych (Sławiński 1967), wyrosłych z Romana Ingardena teorii dzieła literackiego.
Weźmy przykładowo początek powiastki Stanisława Lema pt. „Edukacja Cyfrania” (Lem 1976) i poszczególne zdania lub ich segmenty oznaczmy ze względu
na elementy świata przedstawionego utworu, do których odnosi się ich treść:
Kiedy Klapaucjusza powołano na rektora uniwersytetu [A, S, N], Trurl, który został w domu
[B1, N1], bo nie cierpiał wszelkiego, więc i uniwersyteckiego rygoru [B2, N2], sporządził sobie [B4,
C, N3] w przystępie dojmującej samotności [B3, N4] zgrabną maszynkę cyfrową [C1], tak zmyślną
[C2], że sekretnie widział w niej już swego następcę i dziedzica [B5, C3, S2]. Co prawda różnie tam
między nimi bywało [B6, C4] i podług humoru oraz postępów nauczania nazywał ją raz Cyfrankiem,
Cyfranusiem i Cyfraniątkiem, a raz — Cyfrantem [B7, C5]. Przez jakiś czas grywał z nią w szachy
[B8, C6, S3], aż poczęła mu dawać mata za matem [B9, C7], a kiedy zwyciężyła [C8] na międzynebularnym turnieju [S4] stu mistrzów naraz, dając im hektomata, zląkł się Trurl [B10] skutków nazbyt
jednostronnej specjalizacji i by rozluźnić w Cyfraniu ducha, zlecił mu [B11, C9] studiować na przemian chemię z liryką [S5], popołudniami [S7] zaś oddawali się wspólnie niewinnym igraszkom
w rodzaju odnajdywania rymów do wyszukanych słów [D3, B12, C10, S6]. Tak właśnie działo się
jednego razu. Słonko grzało [S8], cicho było w pracowni, przekaźniki ćwierkały [S9] i słychać było
tylko rymowanie na dwa głosy (Lem 1976).

W trakcie lektury tegoż początku dowiadujemy się zatem:
 o Klapaucjuszu: że został rektorem uniwersytetu [A];
 o Trurlu: że został w domu [B1], nie znosił rygoru [B2], odczuwał samotność [B3], sporządził sobie maszynkę cyfrową [B4], widział w niej następcę i dziedzica [B5], z którą się kłócił [B6], różnie ją nazywał [B7],
grywał z nią w szachy [B8], ale przegrywał [B9], przestraszył się [B10],
zlecił jej lekturę chemii i liryki [B11], grał z nią w słowa [B12];
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 o Cyfraniu: że był maszynka cyfrową [C1], stworzoną przez Trurla [C],
zmyślną [C2], przewidywaną na następcę swego twórcy [C3], z którym się
kłócił [C4], różnie był przez niego nazywany [C5], grywał z nim w szachy
[C6], zwyciężał w tych grach [C7], zwyciężył też w turnieju [C8], dostał
polecenie studiowania chemii i liryki [C9], grywał z Trurlem w szukanie
rymów [C10];
 o świecie przedstawionym, w którym dzieje się akcja: że obok istnienia
w nim bohaterów ze swoimi specyficznymi cechami: istnieją w nim uniwersytety [S], prawa dziedziczenia [S2], gra się w szachy [S3], urządza się
szachowe turnieje [S4], studiuje chemię i lirykę [S5], uprawia się poezję
rymowaną [S6], można wydzielić pory dnia [S7], świeci słońce [S8] i istnieją urządzenia elektryczne [S9];
 o narratorze: że ma ogólną wiedzę o życiu Klapaucjusza [N], że wie, co
działo się z Trurlem po powołaniu Klapaucjusza na rektora [N1], a także
jaki Trurl ma charakter [N2], co sporządził Trull [N3], jakie Trurl miewa
nastroje [N4] ... itd., itp.
Stopniowo dowiadujemy się też o historii, która się przydarzyła, o czasie, w którym wszystko się działo, przestrzeni, w której miało miejsce i tym podobne, czego
już nie pokażę, gdyż powyższy opis wystarczająco wskazuje już na to, że pełny
przegląd sensów choćby tylko początku „Edukacji Cyfrania” praktycznie jest niemożliwy, a jeśli możliwy to nieopłacalny.
Ten fragmentaryczny opis — który przeprowadziłem — wskazuje na istotny
mechanizm. Otóż w trakcie lektury (jeśli przyjąć dwa ryzykowne założenia — że
czytelnik doskonale zapamiętuje i że — czytając — czerpie informację tylko
z tekstu) odbywa się swoiste składanie sensów zdań, w rezultacie którego czytelnik tworzy w swym umyśle tzw. „wielkie figury semantyczne” (Sławiński 1967),
takie jak bohater (bohaterowie), narrator, fabuła, akcja, czas i przestrzeń świata
przedstawionego.
Sensy zdań powyższego cytatu składają się na figury: Klapaucjusza [A...],
Trurla [B...B12], Cyfrania [C...C10], świata przedstawionego [S...S9], narratora
[N...N4], przy czym jeden segment zdania może równocześnie uczestniczyć w
tworzeniu paru figur.
Widać także, że proste sensy, tworzące daną figurę, swobodnie mogą się w
toku narracji przeplatać z tymi, które tworzą inne figury, no i że tych wszystkich
pierwiastkowych, pojedynczych sensów jest naprawdę bardzo dużo. We fragmencie liczącym 147 wyrazów naliczyłem ich 38 (a nie wydzielałem ich zbyt starannie, można by naliczyć więcej), podczas gdy „Edukacja...” liczy ponad 20000 wyrazów, zajmujących niespełna 80 znormalizowanych stron maszynopisu. Potwierdza się więc znana od lat literaturoznawcom prawda, że zasadniczo niemożliwa
jest pełna i kompletna analiza znaczeniowa nawet niewielkiego opowiadania.
Ta konstatacja ma dla nas jednak tylko pomocnicze znaczenie — może najwyżej stanowić wygodne usprawiedliwienie fragmentaryczności rozważań. Ważniejsza będzie myśl inna: w sytuacji, w której za główną cechę motywów (wielkich figur semantycznych) zdolnych do pełnienia funkcji wieloznacznego symbolu
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uznajemy ich absurdalność, wewnętrzną sprzeczność, osobliwy musi być ciąg prostych sensów, które składają się na ich (figur) znaczenie — musi ten ciąg zawierać
w sobie elementy przeciwstawne i wyglądać przykładowo tak: A1, A2, A3, -A3,
A5, A4... itd.
Jakim sposobem układa się on jednak w koherentną całość?

2. Tajemniczość niesymboliczna
Sytuację nas ciekawiącą należy przy tym odróżnić od różnorakich gier informacyjnych uprawianych przez narratorów rozmaitych, zwłaszcza sensacyjnych opowiadań. Fabuła lub jej fragment, dany epizod czy postać mogą się bowiem tylko
do czasu wydawać niejednoznaczne i tajemnicze, a to dlatego, że: 1) zastosowano
inwersję, czasowo wstrzymując się z podawaniem informacji niezbędnych dla
zrozumienia określonej sytuacji, preferując wyjaśnienie ex post; 2) nie uzasadniono danego zwrotu akcji, momentu psychologicznego etc., każąc się czytającemu
domyślić, dlaczego zaszło to, co zaszło (przemilczenie); 3) poinformowano
o czymś, ale z subiektywnego punktu widzenia, tak jak rzecz widział bohater, a
ten mylił się w swojej interpretacji; 4) o rzeczy co prawda poinformowano, ale
zmieniając kod.
P i e r w s z a m o ż l i w o ś ć występuje pospolicie, w zasadzie w każdej opowiastce kryminalnej. Wszak sytuacja śledztwa zakłada, że najpierw widzimy rezultat zbrodni, a potem detektyw dochodzi do wiedzy, kto i dlaczego zbrodnię był
popełnił. Jeżeli się nie dowiemy, to najczęściej wiedza ta nie jest potrzebna dla
zrozumienia utworu, a nasza jego interpretacja ma podążać innymi drogami.
Skrajnie rzadko się zdarzyć może, że otrzymamy różne, wykluczające się odpowiedzi, a po zakończeniu akcji jesteśmy tak mądrzy, jak przy jej zawiązaniu
(ten chwyt zastosowano w znanej powieści Stanisława Lema —”Śledztwo”)
i wówczas może być niezbędna interpretacja dzieła jako symbolicznego. Zależy,
czy odpowiedź wydaje się teoretycznie możliwa do uzyskania, czy z zasady niemożliwa.
Jak sądzę, w „Śledztwie” (Lem 1959a), gdzie chodziło o przyczyny „poruszania się” zwłok znajdowanych w trumnach w innych pozach niż te, w których je
położono, lub leżących poza trumnami (Lem nawiązywał do motywu zombi) —
można by było odpowiedź teoretycznie uzyskać. Lem ją jednak pominął, kończąc
rzecz znakiem zapytania, bo po lekturze czytelnik powinien był się zastanawiać
nad możliwościami poznawczymi człowieka — zagadka nie dotyczyła wydarzenia
opisanego jako „z zasady niepoznawalne”, lecz takiego, które może na parę sposobów być wyjaśnione (w powieści, a nie w realnym życiu).
D r u g a m o ż l i w o ś ć realizuje się, gdy narrator opuszcza fragment relacji,
np. podaje tylko niektóre z przyczyn, które spowodowały taki a nie inny zwrot akcji, lub zmiany wewnętrznej sytuacji bohatera. Stosownym przykładem wydaje się
opowiadanie Walentina Rasputina „Век живи — век люби” („Wiek żywi — wiek
lubi”) z 1981 roku.
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Otóż opowiada ono o swoistej „życiowej inicjacji” piętnastoletniego Sani,
który po raz pierwszy w życiu zetknął się z ludzką podłością — pewien człowiek,
chcąc go „pouczyć”, świadomie nie przestrzegł go przed błędem i dopuścił do
zmarnowania jego wielogodzinnego wysiłku. Po fakcie i stosownym — aczkolwiek poniekąd pośrednim — komentarzu następuje przerwa w narracji i krótka relacja:
Сане снились в эту ночь голоса. Ничего не происходило, но на разные лады в темноту
и пустоту звучали в нем разные голоса. И все они шли из него, были частью его растревоженной плоти и мысли, все они повторяли то, что в растерянности, в тревоге или в гневе мог бы
сказать он. Он узнавал и то, что мог бы сказать через много-много лет. И только один голос
произнес такое, такие грязные и грубые слова и таким привычно-уверенным тоном, чего в нем
не было и никогда не могло быть. Он проснулся в ужасе: что это? кто это? откуда в нем это
взялось? (Распутин 1981).

Tak brzmiąca po polsku:
Tej nocy śniły się Sani głosy. Nic się nie działo, ale na różne sposoby w ciemności i pustce
brzmiały w nim różne głosy. I wychodziły z niego i były częścią jego strwożonego ciała i myśli,
i wszystkie one powtarzały to, co w niepewności, strachu lub gniewie mógłby powiedzieć on. Dowiadywał się też tego, co mógłby powiedzieć po wielu latach. I jeden głos powiedział coś takiego,
takie ordynarne i brudne słowa, i tak zwyczajnym, pewnym tonem, czego w nim nigdy nie było i nie
będzie mogło być. Obudził się przerażony: co to?, kto to?, skąd się w nim to wzięło [przekład mój —
W. K.].

Co działo się „w przerwie”, możemy się tylko domyślać: duszę chłopca opanowały żal, złość i nienawiść; kontakt ze złem — wyzwolił, obudził zło.
Przy czym owa „przerwa w narracji” ma charakter nie tylko czasowy, ale i retoryczny. Cytowane wyżej zakończenie można traktować jako wniosek, całą opowiedzianą przez Rasputina historię — jako przesłankę mniejszą, a to, co ukryto —
jako przesłankę większą. Schemat rozumowania zawarty w tym opowiadaniu
można przedstawić w formie sylogizmu: jeśli X i Y to W, czyli: jeśli człowiek zetknie się ze złem [X], a zło może wzbudzić zło [Y], to człowiek stanie się zły. X —
to cała historia opowiedziana w tym utworze, relacjonująca, jak doszło do owego
zetknięcia się ze złem, jak ono konkretnie wyglądało. W — to zacytowana wyżej
treść ostatniego akapitu, Y to hipotetyczna treść tego, co przemilczano, a jednocześnie wniosek, morał z całego opowiadania.
Morał, ponieważ kazano się go czytelnikowi domyślić i ponieważ został
umieszczony w pozycji ukrytej przesłanki większej sylogizmu — stał się niezwykle dobitny, wręcz nieodparty i (jak to zwykle bywa z opuszczoną przesłanką
większą entymematu) oczywisty (Korolko 1990, 87), mimo że przynosi ideę zasadniczo kontrowersyjną. Bo przecież nie wiemy na pewno, czy zło jest taką energią, którą można „indukcyjnie pobudzić”.
T r z e c i a m o ż l i w o ś ć wprowadzenia w narrację pozornej sprzeczności
zachodzi w sytuacji, kiedy narrator relacjonuje jakieś wydarzenie, a właściwie
o nim napomyka tak je prezentując, jak rzecz widzi bohater, czyli — do czasu —
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bez świadomości prawdziwego znaczenia, przyczyn i skutków. Te okażą się później. A na dodatek, o owym znaczeniu wydarzenia wie już czytelnik, który po
pierwsze zna konwencję utworu, a po drugie może się domyślać, o co chodzi, kierując się otrzymanymi wcześniej wskazówkami. Ponieważ to on je od narratora
dostał, a nie bohater opowieści — mówimy o „porozumieniu (narratora z czytelnikiem) za plecami bohatera”.
Dogodne dla naszych celów jest opowiadanie Montague Rhodesa Jamesa
„Hrabia Magnus” („Count Magnus”) z 1904 roku. Generalnie, przefiltrowana
przez dwa narracyjne pryzmaty jego fabuła mówi o człowieku, który, prowadząc
badania w Szwecji, obudził upiora i zginął z jego ręki. Tę historię poznaje czytelnik z opowiadania antykwariusza, który relacjonuje zawartość dziennika tegoż
człowieka.
Pierwszym „pryzmatem” jest więc antykwariusz, który zapowiada na początku, że mowa będzie o panu Wraxallu, którego własna dociekliwość doprowadziła
do zguby, ale potem skupia się zasadniczo na relacjonowaniu treści dziennika według kolejności zapisów. Drugim „pryzmatem” jest sam pan Wraxall, który prowadzi zapiski na temat swoich przeżyć i przez czas dłuższy nie zdaje sobie sprawy, że prowokuje kogoś, lub coś, mimo że jest ostrzegany i nawet zauważa pierwsze symptomy „budzenia się” złej siły. Rzecz w tym, że nie wie, co zauważa
i przed czym go ostrzegają, a gdy się dowie, będzie za późno.
Wraxall przejawia fatalną ślepotę, nie widząc nic zaskakującego w tym, że
bez racjonalnego uzasadnienia krąży wokół starej kaplicy, gdzie hrabia Magnus
jest pochowany — to znaczy uzasadnia to sobie szczególną jej urodą, ale czytelnika to nie przekonuje. Jeszcze mniej sensowne jest uzasadnienie zwyczajem mówienia do siebie tego, że w kaplicy Wraxall mimowolnie powtarza: „Jesteś tutaj,
hrabio Magnusie, jakżebym chciał cię zobaczyć!” (James 1976, 117). Nie wyciąga
też w wniosków z faktu, że o sprawach Magnusa opowiada mu się bardzo niechętnie. Nawet opowieść gospodarza domu, w którym prowadzi badania, o tym, jak tajemniczo i jaką okrutną śmiercią zginęli dwaj ludzie lekceważący Magnusa, nie
czyni na nim wrażenia, choć zaczyna się tak:
Herr Nielsen! — rzekł [Wraxall]. — Znalazłem w bibliotece wzmiankę o Czarnej Pielgrzymce.
Może mi pan jednak powie coś o tym, co przywiózł ze sobą hrabia?
Może być, że Szwedzi są powolni w odpowiedzi, a może gospodarz był wyjątkiem — nie
wiem. Wraxall pisze, że zanim dostał odpowiedź, gospodarz przynajmniej całą minutę patrzył na
niego bez słowa. Po czym podszedł blisko i z wysiłkiem przemówił.
Mogę panu opowiedzieć tylko jedną historię — absolutnie nic więcej. A gdy skończę, proszę
mnie o nic więcej nie pytać: Było to za czasów mego dziadka, to znaczy 92 lata temu: było tu dwóch
ludzi, którzy mówili do siebie: „Skoro hrabia nie żyje, nie potrzebujemy się go bać, pójdziemy w nocy do jego lasu za dworem”. Ci, co słyszeli, ostrzegali ich: „Nie idźcie, bo na pewno spotkacie tych,
którzy chodzą po ziemi, a nie powinni po niej chodzić, ale w niej spoczywać”, jednak ci dwaj śmiali
się z ich gadania (James 1976, 118).

Ślepoty Wraxalla najdramatyczniej dowodzi historia trzech kłódek, na które zamknięty jest grobowiec Magnusa. Otóż, gdy po raz pierwszy woła on przed kaplicą „Hrabio Magnusie..., jakżebym chciał cię zobaczyć!”, komentuje to tak:
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Mam zwyczaj mówienia głośno do siebie — pisze Wraxall — jak to zdarza się wśród samotnych ludzi, i wbrew regułom partykuł łacińskich czy greckich — nie oczekuję odpowiedzi. Na
szczęście jestem niemal pewny, że nie było wkoło nikogo, kto by mnie słyszał czy widział. Natomiast przypuszczam, że w kościele była jakaś sprzątaczka i akurat w tym momencie coś upuściła na
ziemię, ponieważ zadźwięczał jakiś metal, jakby żelazo spadło na kamień: ten dźwięk zaskoczył
mnie i zdziwił (James 1976, 117).

Kiedy Wraxall zobaczy leżącą na podłodze pierwszą kłódkę, nie zauważy
związku z „dźwiękiem jakby żelazo spadło na kamień”. Po powtórnym, na drugi
dzień, wypowiedzeniu wezwania na podłodze leżą już dwie kłódki, ale Wraxall
zorientuje się, co zachodzi, dopiero kiedy, patrząc na grobowiec, trzeci raz wypowie fatalne słowa i trzecia kłódka spadnie przy nim, a wieko zacznie się podnosić.
Do tego momentu narracja — dosłownie rzecz biorąc — mówi o dziwnym zachowaniu rozmówców Wraxalla i niewytłumaczalnym odrywaniu się kłódek, choć
w (wiadomym czytelnikowi) domyśle jest mowa o niebezpieczeństwie obudzenia
upiora.
Zakończenie noweli stanowi też przykład użycia czwartego sposobu opowiadania, kiedy to mamy wrażenie ukrywania przez narratora niektórych faktów —
jednak tylko dopóty, dopóki nie zorientujemy się, iż opowiada się o nich, tylko że
przenośnie. I tak, zakończenie historii pana Wraxalla zawiera krótką opowieść
narratora-antykwariusza o tym, co stało się już po zakończeniu przez Wraxalla jego notatek:
Ludzie z Belchamp St. Paul wspominali, jak przed laty przyjechał w lecie, w sierpniu wieczorem, jakiś dziwny podróżny, a w dzień później znaleziono go martwego i wszczęto dochodzenia. Sędziowie, którzy oglądali zmarłego, zasłabli (było ich siedmiu).
Żaden nie chciał opowiedzieć tego, co widział, orzekli tylko, że to dopust boski. Właściciele
domu tego samego tygodnia opuścili miasteczko i przenieśli się w inne strony (James 1976,
123-124).

Powiedział więc narrator o strasznej śmierci Wraxalla, ale za pomocą nader
ostrożnego eufemizmu, co czytający rozumie tylko dlatego, gdyż poprzednio opisano mu, jak zazwyczaj wyglądały ofiary Magnusa:
Anders Bjornsen był w lesie także, ale już nie żył. [...] to był przystojny mężczyzna, a wtedy
nie miał twarzy, cała twarz została jakby wyssana z jego ciała, aż po kości. Czy pan to rozumie?
Dziadek nie mógł tego zapomnieć (James 1976, 118).

Istnieje jednak jeszcze ostatnia możliwość, tj. możliwość „przełączenia się” na język uprzednio nie zdekodowany, mniej więcej zrozumiały na mocy nawiązań do
szerszych kodów kulturowych.
Tak więc c z w a r t a m o ż l i w o ś ć znajduje swe zastosowanie przede
wszystkim w ramach estetyki behawioryzmu. W momencie, kiedy narrator pragnie
powstrzymać się od komentarza, albo na przykład chce uniknąć charakterystyki duszy bohatera (a jednocześnie zarysowana sytuacja koniecznie wymaga oceny, czy
też byłaby niezrozumiała bez napomknięcia o tym, co bohater w jej trakcie sobie
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myśli), można zastąpić komentarz lub charakterystykę zwięzłym opisem zachowania postaci czy wyglądu otoczenia (Kajtoch 1994, 29).
Przykładowo zamiast rozwodzić się nad tym, że nie ma Boga, skoro na ziemi
możliwe jest takie zło, narrator-bohater „Dnia na Harmenzach” Tadeusza Borowskiego stwierdza: „Blade, niebieskie oczy patrzą w niebo, które jest tak samo niebieskie i blade” (Borowski 1991b, 207); a zamiast relacjonować proces psychiczny, w trakcie którego postanawia się zemścić — wspomina krótko: „Chwilę patrzymy sobie twardo w oczy” (Borowski 1991b, 194). Przy czym czytelnik wie,
o co chodzi, bo po pierwsze podpowiada mu to akcja utworu, a po drugie — gesty,
o których mowa, mają znane znaczenia (patrzeć w niebo — ‘szukać u Boga ratunku’, patrzeć [komu] w oczy — ‘rzucać mu wyzwanie’, patrzeć twardo — czyli
‘odczuwać wrogość’ i ‘być stanowczym’).

3. Tajemniczość symboliczna
A zatem w opowiadaniu symbolicznym musimy mieć do czynienia z rozbudowanymi, spełniającymi ogólne kryteria literackości, motywami, zbudowanymi jednak
wokół nieprzezwyciężalnej sprzeczności (a przynajmniej jeden — i to nie poboczny — motyw musi taki być), a równocześnie powinniśmy być usilnie zachęcani,
by w prezentowanych wydarzeniach dostrzec całość. Całość musi coś znaczyć, coś
się musi za nią kryć... — sądzimy. A z absurdu, ze sprzeczności, z kłamstwa nic
nie wynika. Dokładniej: może wynikać wszystko... jeśli zaś wszystko, to nie wiadomo konkretnie co. Wiadomo tylko, że coś ważnego, bo wskazują na to: temat
i nasze poczucie stosowności.
Tak więc utwór, który ja nazywam symbolicznym, a którego charakterystyczną cechą jest niemożność jednoznacznego odczytania, Tzvetan Todorov zaliczyłby
do przejawów autentycznej fantastyki (a nie cudowności czy niesamowitości),
skoro — patrząc od strony przeżyć myślowych bohatera (cytuję za Henrykiem
Dubowikiem, zob. 1999, 9) — za jej wyznacznik uważa „wahanie odczuwane
przez osobę, która zna tylko prawa natury, postawioną wobec widocznie nadnaturalnego wydarzenia” (Todorov 1970, 29), a więc — jeśli użyć innego terminu —
charakteryzowanie się utworu brakiem „immanentnej konsekwencji przedmiotowej” (Hutnikiewicz 1980). Choć jednak moim zdaniem zbiór utworów symbolicznych jest węższy niż fantastycznych (w rozumieniu Todorova). Bo utwory symboliczne muszą jeszcze mówić o sprawach egzystencjalnych, uniwersalnych, ogólnych — a dla człowieka bardzo istotnych, a fantastyka Todorovowska nie musi,
choć może.
Pierwszą zatem cechą opowiadania symbolicznego jest powaga tematu. W zasadzie musi wystąpić tam motyw szeroko rozumianej śmierci. Powinna też w nim
się znaleźć wyraziście zarysowana i kompletna historia, bo to podstawa dla poszukiwań wszelkiej spójności.
Równie niezbędna jest absurdalność, której jednak towarzyszy wskazanie na
możliwość odczytywania fabuły jako znaczącej całości. Efekt może być rozmaicie
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osiągany, co pokażę na przykładzie dwóch utworów, które wiele różni: „Pana z
San Francisco” pióra wielkiego, rosyjskiego pisarza, laureata nagrody Nobla, Iwana Bunina i „Nocy na Moście Zakochanych” młodego polskiego fantasty, trzydziestoparolatka, Łukasza Orbitowskiego. Wybór jest w dużym stopniu przymusowy, bo naprawdę niewiele jest takich symbolicznych opowiadań.

3.1. „Noc na Moście Zakochanych”
Autor włączył nowelę do cyklu „Opowieści niesamowitych” — ma więc, jak
przystało na rzecz nawiązującą do dziewiętnastowiecznej tradycji genologicznej,
stosunkowo nieskomplikowaną fabułę: młody mężczyzna założył się z kolegami,
że nocą przejdzie przez most Podgórski w Krakowie, ale niezwykłym sposobem
— po łuku jednego z przęseł rozpościerającym się wysoko ponad pomostem, po
którym przebiega normalny ruch. I nie byłoby to niczym więcej niż gimnastycznym wyczynem, gdyby most nie cieszył się złą sławą: z tych przęseł rzucali się do
Wisły nieszczęśliwie zakochani. Bohater (a jednocześnie narrator) wie co prawda,
że był pewien wyjątek — mężczyzna uważający się za szczęśliwego również skoczył z tego przęsła, ale idzie w miarę pewnie, bo choć „rozstał się z Karolą, ale nie
był w niej zakochany” (Orbitowski 2008).
Pilnujący rozstrzygnięcia zakładu koledzy rozstawiają się po obu stronach
przęsła, bohater zaczyna wspinaczkę zagłębiając się we mgle — i od tej pory
wszystko przebiega jak w ludowych opowieściach o samobójcach, którzy nie
chcieli się zabijać, ale im diabeł pomógł — szarpany zrozumiałymi obawami narrator wchodzi coraz wyżej, zaczynają atakować go mewy, które w zasadzie nie
wiadomo skąd się wzięły. Chciałby zejść na dół — ale u podstawy przęsła czeka
na niego rozdrażniony rottweiler, musi więc piąć się dalej, a tam czekają rozszarpywane przez mewy upiory samobójców. Pierwszy stawia bohaterowi-narratorowi
pytania — ten nie może dojść z nim do porozumienia i zostaje strącony do Wisły.
Streszczenie wypadków brzmi banalnie i historia, zgodnie ze swą gatunkową
kwalifikacją, przypomina stare fabuły „opowieści o duchach”, nieczęsto godnych
tego, żeby się w nich doszukiwać drugiego dna. Lecz jeśli bliżej spojrzeć, opowieść pełna jest niewytłumaczalnych sprzeczności.
Po pierwsze, nie wiadomo, po co w zasadzie bohater idzie na przęsło. Z jednej
strony się założył, ale z drugiej deklaruje: „zachodzę w głowę, czemu robię to, co robię, przecież nie dla samego zakładu, musi iść o coś więcej” (Orbitowski 2008) i dalej:
„dociera do mnie, wraz z ukuciem niepokoju, że naprawdę to robię i wciąż nie wiem
czemu” (Orbitowski 2008), by w końcu uchylić rąbka (ale tylko rąbka) tajemnicy:
Znów dotykam mostu i znów myślę, cholera wie czemu, jak i po co, jakby zakład, spacer przez
most mógł zmienić cokolwiek, nie przeobrażę się przecież ani ja, ani moje życie, będzie ten sam kąt
gdzie sypiam, pościel i przeczucie zmarnowanych trzech, czy tam czterech lat. Skoro dokładnie nie
wiem ilu, to z pewnością były zmarnowane. W takich miejscach jak ten cholerny most dobrze się
myśli (jw.).
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Po drugie, targają mim sprzeczne nastroje. Na przestrzeni jednego akapitu jest
powiedziane:
Docieram już do miejsca, gdzie przęsło zaczyna iść ku górze i ogarnia mnie przerażenie, że nie
dam rady. Za stromo. [...] Noga w przód. Chwytam się dłońmi i dalej. Idzie zdumiewająco dobrze, aż
po przerażenie (jw.).

To samo dzieje się z mgłą, w której tonie przęsło. Jej konsystencja i temperatura
nieustannie się zmieniają, a zatem zmieniają się i możliwości wzroku bohatera: to
niczego nie widzi, to wszystko dobrze widzi, to wydaje mu się, że coś widzi itd.
Po trzecie, polski czytelnik, który dobrze zna ze szkoły „Kordiana” i widma,
które się jawią bohaterowi tego dramatu, gdy idzie do carskiej sypialni, bez trudności dostrzegłby w upiorach, psie, mewach (zwłaszcza atakujących w nocy, choć
to nie są ptaki nocne) znaki wewnętrznych niepokojów bohatera, gdyby nie to, że
jednocześnie są one zdumiewająco plastycznie, naturalistycznie i zmysłowo opisane. Pies to
rottweiler o zielonych, błyszczących oczach, [który] zadziera łeb, ujada [...] podskakuje tak wysoko jak umie, wycina dziwne figury w powietrzu, by opaść pewnie na cztery łapy. Paszcza kłapnęła
mi tuż koło buta (jw.).

Mewy są także bardzo konkretne, gdyż ciężko kaleczą bohatera, ale ich status ontologiczny jest z drugiej strony nieco tajemniczy, bo tak samo sprawnie wyszarpują i pożerają mięso upiorów. Ponadto motyw ptaków — duchów pokutujących,
rozszarpujących upiora, każdy polski uczeń zna z Mickiewiczowych „Dziadów”.
Z kolei same upiory, nie tylko że są immanentną sprzecznością, jak to upiory
(żywy trup jest równocześnie i żywy, i martwy), ale — mimo że są upiorami — są
wyczuwalne zarówno dotykiem, jak i zapachem, a ponadto także bardzo wyraziście zarysowane:
Wstał i widzę go całego. Jest wyższy ode mnie, lecz węższy w ramionach. Postawa wyprostowana obnaża jego nędzę, widzę nie tylko krwawiąca brodę, jamy policzków, rozdziobane czoło i pusty oczodół, lecz także pooraną klatkę piersiową i naręcza jelit zwisające z rozprutego, wydziobanego brzucha. Kolana są nagie do kości, spod poszarpanych spodni wyziera gehenna ud. Jedyne oko
łypie z nadzieją (jw.).

Z drugiej strony jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że dla bohatera rozmowa
z upiorem jest przede wszystkim rozmową z samym sobą. Bo choć upiór zadaje
zagadki i stawia żądania, czyli pełni określoną funkcję fabularną (sfinksa czy
strażnika) i wydaje się być motywem konwencjonalnym (co zresztą czyniłoby
zbędnym takie naturalistyczne opisy, jak wyżej, więc nie jest możliwe upatrywanie w zachowaniach upiora tylko spełnienia wymogów baśniowych czy horrorowych konwencji), to jednak jego pytania dotyczą raczej tajemnic duszy bohatera.
Dialog, wypreparowany z okoliczności mu towarzyszących, wyglądałby
mniej więcej tak:
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[Upiór:] Czy ty mnie kochasz?
[Bohater:] Nie.
[U:] Dlaczego mnie nie kochasz?
[B:] Nie jestem taki jak ty. Nie umiem.
[U:] To po co tu jesteś? po co rozmawiasz z widmem pedała?
[B:] Po prostu chciałem przejść przez most.
[U:] Chcę, żebyś mi pomógł, idź i zachowaj mnie w pamięci. Tak gadam dziwnie, bo nie mówiłem dawno do nikogo. Przyprowadź ich. Tych dla których tu jesteśmy. Do nas. Na chwilę, żeby
tylko odpowiedzieli na pytanie, potem odejdą, ale ja… zbyt długo już jestem w tym miejscu.
[B:] Kogo mam przyprowadzić?
[U:] No jak, no co? przecież to most zakochanych! (jw.)

Bohater, tknięty litością, postanawia samemu spełnić prośbę i mówi: „Tak, kocham cię. A teraz idź” (jw.). Upiór zarzuca mu kłamstwo i zrzuca go z mostu.
Ponieważ dialog prowadził umarły z tym, który zaraz umrze, musimy potraktować go bardzo poważnie, choć z dotychczasową akcją nie wiąże go żadna racjonalna logika. Przy okazji zdaje się ulegać rozkładowi dotąd konwencjonalna poetyka
utworu, który do tego momentu był przede wszystkim opowieścią grozy. Bohater
dotychczas reagujący strachem na wydarzenia, przestaje im się dziwić, pojawia się
znany motyw baśniowy oraz (ale tylko lokalnie, w danym fragmencie utworu,
a nie w jego całości; cały utwór się nią jednak w sumie nie odznacza) nietypowa
dla weird fiction tzw. immanentna konsekwencja przedmiotowa czyli „zorganizowanie zachodzących między składnikami utworu związków i stosunków na zasadzie niesprzeczności i relacji przyczynowo-skutkowych” (Hutnikiewicz 1980,
275). Taka konsekwencja charakterystyczna jest dla realizmu, ale tylko dla niektórych gatunków fantastyki (Kajtoch 1994 b, 24-25).
Generalnie absurdów i sprzeczności w omówionym opowiadaniu Orbitowskiego pojawiło się sporo, jak widać, nastąpiło nawet załamanie konwencji —
a jednocześnie czytelnik namawiany był usilnie, by zobaczyć spójny sens w tej historii. Nieprzypadkowo mowa tu o przejściu przez most, które — skoro most zazwyczaj spina dwa przeciwne brzegi — może być traktowane jako alegoria życia.
Napotkanie upiora (które nastąpiło gdzieś w połowie drogi) mogłoby nasuwać na
myśl tzw. „smugę cienia”, utratę złudzeń, moment w którym mężczyzna musi
zmierzyć się z życiem takim, jakim naprawdę jest. Ale przecież nie możemy mieć
pewności, czy to interpretacja słuszna, bo historia da się też wytłumaczyć na gruncie weird fiction — niejednokrotnie bohater opowieści grozy tracił życie w starciu
z niewiadomym.
W rezultacie czytelnik odczuć musi niepewność charakterystyczną dla lektury
opowiadania symbolicznego.
3.2. „Pan z San Francisco”
To powszechnie znane i równie powszechnie uznane za arcydzieło opowiadanie ma
swoje ustalone, obowiązujące interpretacje, których zwięzły przegląd przynosi artykuł Galiny Łobanowej (Лобанова 2007, 57). Między innymi uważa się je za przy-
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powieść, w której Bunin wyraził coś, co można określić jako przeczucie końca świata zachodniej cywilizacji, która, beznadziejnie chora, niesprawiedliwa, sztuczna
i bezduszna, miała w 1915 roku, kiedy utwór powstał, chylić się ku upadkowi (Красовский/Леденев 2002, Кулешов 1980, Болдырева/Леденев 2002).
Jego symboliczność (a więc pewna tajemniczość wymowy) także nie jest negowana, zdarzają się odczytania przeciwstawne — istnieje np. objaśnienie, które,
w ostatecznym rozrachunku, upatruje w utworze nie niepokój w obliczu śmierci,
lecz pochwałę życia (Ван Пенг 2008, 126). Jeśli więc pokażę, że równocześnie
obecne są w nim nieprzezwyciężalne sprzeczności treści i usilna zachęta do potraktowania spójnego a metaforycznego, będę mógł potraktować ten utwór jako
mocny dowód na słuszność mojej koncepcji symbolicznego opowiadania.
Raczej trudno będzie tę „jedność w sprzeczności” odnaleźć w fabule, gdyż fabuła jest banalna — bogaty Amerykanin, zgodnie z modą tamtego czasu, przybywa transatlantykiem na wypoczynkowy pobyt we Włoszech. W obliczu złej pogody i samopoczucia opuszcza Neapol i przypływa na Capri, witany z wszelkimi honorami w miejscowym hotelu. Niestety, „tknięty apopleksją” umiera, a wtedy honory i względy gwałtownie się kończą, rodzina wraz z ciałem złożonym w podłużnej skrzynce z wody mineralnej zostaje praktycznie wyrzucona z hotelu.
W końcówce opowiadania ten sam transatlantyk wiezie do Ameryki złożoną w ładowni trumnę ze zwłokami gentlemana.
Historia nie tylko jest banalna, ale do bólu prawdziwa — śmierć z reguły weryfikuje wyobrażenia o zasłużonej powadze i prawdziwym szacunku, którymi ktoś
miałby się cieszyć za życia. Diametralnych sprzeczności będziemy więc szukać na
różnych poziomach znaczeniowych i raczej w sposobach ujęcia rzeczywistości niż
w przebiegu wypadków.
Wiele jest w tym opowiadaniu sytuacji i prawd paradoksalnych, zwłaszcza
powiązanych z charakterystyką świata turystów-bogaczy i zabójczo ironicznym
spojrzeniem autora.
Płyną oni okrętem, o którym się pisze w zakończeniu, że jest „wielopiętrowy,
wielokominowy, stworzony pychą N o w e g o C z ł o w i e k a z e s t a r y m
s e r c e m ” (Bunin 1957, 281 — tu i dalej podkreślenia moje, W. K.) i w sumie
„jeszcze ogromniejszy” (tamże) niż obserwujący go diabeł (i tak już „ogromny jak
urwisko”).
Pokłady są swoistym rajem, a maszynownie bardzo sugestywnie opisanym
piekłem. Przy czym istotnym elementem tego „raju” jest para aktorów udająca zakochanych, której już od dawna „znudziło się [...] obłudnie męczyć się swą m ę k ą s z c z ę ś l i w o ś c i przy wyuzdanej, smętnej muzyce” (Bunin 1957, 282). Jest
to więc raj bez miłości, poniekąd niemożliwy — piekło jest bardziej rzeczywiste,
bo stoi w nim trumna ze zwłokami bohatera opowieści, ale w sumie owo połączenie nieba z piekłem to paradoks zachęcający do uogólniającego spojrzenia, traktującego ów motyw w kategoriach znaku.
Ta sprzeczność występująca tak wyraźnie w zakończeniu wydaje się czymś
logicznie wynikającym z całego tekstu, bo została odpowiednio przygotowana. Już
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w opisie podróży do Włoch widoczne są napięcia: np. młodziutka córka gentlemena zakochuje się w starcu, co samo w sobie jest absurdem, mimo że objaśnianym
następująco:
Śliczne były te subtelne, złożone uczucia, jakie wzbudziło w niej spotkanie z nieładnym człowiekiem, w którym płynęła niezwykła krew, boć ostatecznie może i nie ma znaczenia, co mianowicie budzi duszę dziewczęcą — pieniądze, czy sława, czy też znakomitość rodu... (Bunin 1957, 264),

a więc fałszywie (bo zazwyczaj całkiem co innego „budzi duszę dziewczęcą”)
i najwyraźniej subiektywnie — z punktu widzenia gentlemana-bohatera.
Paradoksalny jest tytułowy „pan z San Francisco”, starzec sztucznie odmładzający się strojem i rozrywkowym trybem życia, który do pięćdziesiątego ósmego roku „życia pracował bez wytchnienia, Chińczycy, których tysiącami sprowadzał sobie na roboty, dobrze wiedzieli, co to znaczy” (Bunin 1957, 254) (to znaczy
że zarazem pracował i nie pracował), uważa, że dopiero teraz „zaczyna żyć”,
a przedtem „tylko egzystował” (jw.) czyli ostatecznie — jak wynika z treści —
bohater umiera choć dopiero żyć zaczął.
Na dodatek tuż przed śmiercią we wspaniałym humorze przygotowywał się
do obiadu, jednocześnie... narzekając „O, to okropne... [...] okropne” (Bunin 1957,
271).
Ponadto gentleman jest swoistą mieszaniną tego, co ogólne i co indywidualne.
Bo żyje jak wszyscy bogaci turyści, jak oni ucztuje oraz zwiedza Neapol i Capri
— lecz przecież tylko jego śmierć jest pokazana w opowiadaniu.
I przede wszystkim paradoksalne jest w świecie opowiadania sztuczne sklejenie „turystycznej” i autentycznej przestrzeni (Birney 2005). Widać tę sztuczność
i na statku, i we Włoszech (a dokładniej — w okolicach odwiedzanych przez turystów), poniekąd będących jego (statku) przedłużeniem. O transatlantyku była już
mowa, warto jeszcze dodać, że w opisie niesłychanie eksponuje się regularność
i stałość trybu życia podróżnych, zwłaszcza użyciem liczby mnogiej oraz akcentowaniem bezosobowości tego, co zachodzi:
wstawało się wcześnie [...] pasażerowie pili kawę, czekoladę, kakao [...] potem włazili do
marmurowych wanien, gimnastykowali się, co wpływało dodatnio na apetyt [...] Do godziny jedenastej należało żwawo przechadzać się (Bunin 1957, 256).

W zasadzie tylko bawią się i obżerają w określonych odstępach czasu, co sugerowałoby bezpieczeństwo i stabilność ich życia, gdyby nie nieustanne podkreślanie
złowrogiej mocy otaczającego statek oceanu i przede wszystkim ten fakt, że statek
nazywa się „Atlantyda”, a wiadomo, jaki koniec ją spotkał. Czyni to tę swoistą arkę, jaką jest transatlantyk — arką bardzo niepewną (kolejny paradoks!), zwłaszcza
że w zakończeniu utworu przewozi śmierć.
Rzeczywistość włoska również odznacza się dwoistością. Dzieli się ona na:
1) to, co bezpośrednio dotyczy turystów, czyli: A. przestrzeń hotelową, w której kontynuują właściwy sobie, konsumpcyjny, jałowy tryb życia; B. obiekty do
zwiedzania (np. „nudne zimne i pachnące woskiem zabytkowe kościoły, w któ-
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rych jest wszędzie jedno i to samo” — Bunin 1957, 262); C. sztuczny (czyli taki,
jakim go widzą turyści), teatralizowany słoneczny krajobraz („biegnące w dole, po
lepkim nabrzeżu miniaturowe osiołki w dwukołowych wózkach [...] oddziały
drobnych żołnierzyków, maszerujących gdzieś z dziarską i wyzywającą muzyką”),
otaczające turystów tłumy poszukiwaczy zarobku i zawodowo uprzejmą obsługę;
2) to co stanowi przestrzeń autentyczną wrogą lub obojętną wobec turystów,
to jest: A. ludzi zajętych własnymi sprawami; B. krajobraz ogarnięty złą pogodą;
C. turystyczną obsługę na stopie prywatnej, kiedy okazuje się (jak to ma miejsce
po śmierci bohatera), że odczuwają szacunek najwyżej dla pieniędzy swoich gości,
a nimi samymi pogardzają.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na obecność w tekście rozbudowanych
opisów dwóch obiektów na Capri:
P o p i e r w s z e są to ruiny dworu Tyberiusza, władcy który
zaplątał się całkiem w swych okrutnych i niecnych czynach, [...] nie wiadomo dlaczego zagarnął władzę nad milionami ludzi i wreszcie sam tracąc głowę wskutek bezmyślności tej władzy i od
strachu, że ktoś go zabije zza węgła, narobił okrucieństw ponad wszelka miarę (Bunin 1957, 278).

Zwiedzają je turyści, wyraźnie się z nim kojarzący, przynajmniej jeśli chodzi
o bezmyślność i brak legitymizacji, którzy „równie niezrozumiale i w rzeczywistości równie okrutnie sprawują teraz władzę na świecie, [i którzy] zjeżdżają się
zewsząd popatrzeć na szczątki domu z kamienia” (Bunin 1957, 278). Oni to właśnie stanowią „najwytworniejsze towarzystwo — to od którego zależą wszystkie
dobrodziejstwa cywilizacji: i krój smokingów, i trwałość tronów, i wypowiadanie
wojen, i prosperiti hoteli” (Bunin 1957, 255).
P o d r u g i e grota Monte-Solaro, w której lud wyspy co dzień rano składa
hołd figurze Matki Boskiej, tak przez Bunina opisywany:
Górale odsłonili głowy, przyłożyli do warg fujarki — i polało się ich naiwnie i kornie radosne
wysławianie słońca, poranka, Jej, Niepokalanej Orędowniczki, wszystkich cierpiących na tym
z ł y m i p i ę k n y m [podkreślenie moje — W. K.] świecie (Bunin 1957, 280).

Te dwa opisy są komentarzem ideologicznym — kontrast ruin i groty dobitnie wskazuje, jak Bunin oceniał kwalifikacje duchowe władców współczesności i w kim pokładał nadzieje na odrodzenie po oczekującej ten świat, nieodwracalnej katastrofie. Podkreślone wyrażenie jest paradoksalne, ponieważ przeczy (uznanej za
oczywistą) tezie o związku piękna i dobra, a zarazem zła i brzydoty, i pokazuje,
jak głębokie i nienaturalne rozdarcie świata Bunin zaobserwował.
Mamy więc w „Panu z San Francisco” świat jeden ale kontrastowo podzielony,
na to co dobre i złe, co chrześcijańskie i pogańskie, niebiańskie i piekielne, stabilne
i nad przepaścią. Świat absurdalnie sprzeczny, bo to, co w nim jest szanowane — nie
jest, tak naprawdę, szanowane, a to co się ceni — nie jest nic warte.
Wszystko to zachęca, aby świat opowiadania traktować jako znak, zwłaszcza
że równocześnie pobudzana jest interpretacyjna aktywność czytającego — np. poprzez obecność licznych odniesień do uniwersalnej topiki (toposów: ‘okrętu’, ‘po-
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dróży’, ‘śmierci’ — niekiedy paradoksalnie, à rebours potraktowanych) oraz motywów wyrażających ideologiczne prawdy ogólne, jak motyw zdegenerowanej elity i niosącego nadzieję ludu.

***
Przedstawione analizy należy oczywiście traktować jako wstępną próbę pokazania
takich właściwości podstawowych składowych utworu prozatorskiego (narracja,
kompozycja, koncepcja bohatera, świat przedstawiony i ideologiczna zawartość),
które zachęcałyby do odczytywania tegoż utworu jako zaszyfrowanego komunikatu zawierającego niezwykle ważne, choć niejasne, rewelacje o samej istocie ludzkiej duszy, cywilizacji i świata. Owe podstawowe elementy mają zawierać
sprzeczności i absurdy przedstawione jako jedności, a ponadto aktywizować czytelnika i iść trochę w poprzek tradycyjnych gatunkowych konwencji. Jak sądzę,
w miarę przeprowadzania analiz kolejnych utworów katalog tych właściwości
mógłby się poszerzać, ukonkretniać i uszczegóławiać.
Należy się spodziewać, że natężenie występowania tych cech może być różne,
a zatem rozmaite może być natężenie symbolicznej tajemniczości w utworze. Jest zatem owa symboliczna tajemniczość swoistą kategorią estetyczną, opierającą się na absurdzie występującym w treści, kompozycji i aksjologii utworu — na tej samej zasadzie, na której swoisty danemu utworowi tragizm wynika z określonej koncepcji fabuły, akcji i losu bohatera (jest szlachetny lecz skazany na klęskę, przy czym jego czyny
przyspieszają ziszczenie się tragedii, którą chciał był odwrócić), zaś komizm i śmieszność wiążą się ze sprzecznościami (między oczekiwaniem a spełnieniem, obiektywną
sytuacją a jej subiektywnym przedstawieniem itd.).
Ponadto symboliczna tajemniczość, jak i inne kategorie estetyczne, może występować w różnych rodzajach i gatunkach literackich. Zazwyczaj wiąże się ją
z poezją i epoką modernizmu, ale — jak widać — zdarza się też w formach narracyjnych i literaturze nowoczesnej.
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Nota edytorska
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„Dwie głowy ptaka” Władysława Terleckiego; druk w języku rosyjskim pt.: «Две головы птицы»
Владислава Терлецкого, [w:] И. Е. Адельгейм / М. В. Лескинен / В. В. Мочалова / Н. Н.
Старикова (ред.), Amicus Poloniae. Памяти Виктора Хорева. Moskwa 2013, ss. 167-180
(był to poszerzony i zmieniony fragment artykułu: „Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym («Spisek», «Dwie głowy ptaka», «Powrót z Carskiego Sioła»), [w:]
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej XX, 1983, 91-119).
Lagry i łagry (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn), [w:] A. Kiklewicz, S. Ważnik (red.), Паланiстыка/Полонистика/Polonistyka 2010. Mińsk 2011, ss. 9-36
(jest to skrócona wersja broszury: Lagry i łagry — problematyka obozowa w IV klasie LO (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn), Kraków 1994).
Socrealizm jako sposób myślenia o literaturze, [w:] W. Kajtoch (red.), Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki), tom 3. Kraków 1997, ss. 319-332.
Utopia i ciało (o trzech fantastycznonaukowych powieściach z lat pięćdziesiątych XX stulecia, [w:]
D. Ajdačić, W. Walecki (red.), Ciało w futurofantastyce słowiańskiej. Kraków 2013, ss. 7-27
[opublikowano pod tytułem: Zwycięstwo ciała (o trzech utopiach z lat pięćdziesiątych XX stulecia)].
Ze starej szuflady: o najnowszej powieści radzieckiej — wersja nieocenzurowana artykułu pt. O najnowszej powieści radzieckiej, [w:] Życie Literackie, 1987 nr 10, ss. 4.
Z zagadnień współczesnego militaryzmu. Jak kinematografia rosyjska „oswoiła” konflikt czeczeński,
[w:] Zeszyty Prasoznawcze, 2011, nr 1-2, ss. 41-58.
Odkrycie wroga. O obrazie Polski i Polaków we współczesnych fabularnych filmach i serialach rosyjskich oraz białoruskich poświęconych II wojnie światowej, [w:] A. Gemra, A. Mazurkiewicz
(red.), Literatura i kultura popularna. Badania i metody. Wrocław 2014, ss. 223-250.
O poznawczych korzyściach z historycznych seriali kryminalnych — ukazuje się po raz pierwszy.
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