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PARABOLICZNA MAŁPA ZACHARA PRILEPINA

Zachar Prilepin wkroczył do literatury rosyjskiej przebojem, bo za taki przebój moż-
na uznać jego debiutancką książkę pt. Patologie/Патологии (2005)1, która od razu tra-
fi ła na listę bestsellerów. Osiągnąwszy szczyty popularności, pisarz pozostał na wyży-
nach, publikując książkę za książką2 i zdobywając nieprzerwanie bardziej (Spec Nacbest 
2011)3 lub mniej prestiżowe („człowiek roku” 2011) nagrody, 

Obecny jest zresztą na wielu innych polach, prowadzi swój program w telewizji, 
pisze felietony do kilku gazet, redaguje w Niżnym Nowogrodzie lokalny dodatek do ga-
zety „Новая газета”, jest członkiem zdelegalizowanej partii tzw. nacbołów, czyli naro-
dowych bolszewików, odważnie występuje na forum publicznym, ostatnio towarzyszyła 
mu medialna wrzawa po tym, jak zadał dwa kłopotliwe pytania Władimirowi Putinowi. 
Jego wszechstronna aktywność przejawia się nie tylko poprzez wydanie trzech zbiorów 
własnych felietonów4 i czterech antologii5. Zachar Prilepin poprzez swoje zaangażo-
wanie wyrasta także, jeśli nie na lidera, to na organizatora nowej pisarskiej formacji, 
o czym świadczy trzydzieści jeden wywiadów przeprowadzonych przez niego z najbar-
dziej znaczącymi pisarskimi osobowościami, a także zbiór współczesnych opowiadań 
pt. Десятка/Dziesiątka6, w której pisarz zamieścił dziesięć najbardziej interesujących 
według niego opowiadań, nota bene, jedno swego autorstwa. Warto podkreślić, że Pri-
lepin bynajmniej nie tworzy pokoleniowego getta, gdyż w serii wywiadów Aleksander 

1   З. Прилепин, Патологии, Москва 2005. 
2  Санькя (Moskwa 2006), Грех (Москва 2007), Ботинки полные горячей водкой, Пацанские рассказы 

(Москва 2008).
3  Za najlepszą książkę dekady została uznana powieść Grzech/Грех, Москва 2007. 
4  З. Прилепин, Я пришел из России, Москва 2008; Terra Tertarara. Это касается лично меня, Москва 

2009; К нам едет Пересвет, Отчет за нулевые, Москва 2011. 
5  З. Прилепин, Война. War. Антология, Москва 2008; Революция. Revolution. Антология, Москва 

2010; ЛитПеррон. Антология нижегородской поэзии, Москва 2011; Десятка. Антология современной 
русской прозы, Москва 2011.

6  Mowa o wyżej wymienionej antologii pt. Десятка. Wśród autorów: Zachar Prilepin, Siergiej Samsonow, 
Siergiej Szargunow, Ildar Abuziarow, Herman Sadułajew, Michaił Elizarow, Roman Sienczin, Denis Gucko, 
Andriej Rubanow, Dmitrij Daniłow.
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Prochanow (1938) i Aleksander Kabakow (1943) sąsiadują z Michaiłem Tarkowskim 
(1958), Antonem Utkinem (1967) i Anną Kozłową (1981)7. 

Prilepin pisze także wiersze, poezją debiutował w 2004 roku, a jego składająca się 
z opowiadań powieść Грех zawiera także wiersze, zatytułowane „стихи Захарки”8. 
Umieścił także wybór swoich wierszy w antologii poezji niżnonowogrodzkiej. 

Zaangażowanie Prilepina w sprawy literatury objawia się również w poważnych bada-
niach literaturoznawczych, poprzez które pisarz wypełnia zadanie, jakie stoi przed współ-
czesnym pokoleniem, a mianowicie – konieczność nowego odczytania literatury rosyj-
skiej. Do nowego odczytania Prilepin wybrał Leonida Leonowa, wydając w serii biografi i 
wybitnych osobowości obszerną o nim książkę9. Poszedł tutaj zapewne za radą, a także 
śladem Dmitrija Bykowa, autora nagrodzonej w 2007 roku monografi i o Pasternaku10.

Nietrudno się domyślić, że Bykow, pierwszy entuzjastyczny czytelnik maszynopisu 
Patologii, docenił w powieści niebanalne doświadczenie bohatera – uczestnika czeczeń-
skich wojen oraz świetne pióro autora. Prilepin spożytkował tutaj, jak wiadomo, swe 
własne obserwacje z czasów służby w oddziałach milicji podczas dwóch czeczeńskich 
wojen (1996, 1999). Widoczna autobiografi czność jego następnych utworów, podejmu-
jących tematy dzieciństwa, młodości, prowincji (Грех, Ботинки полные горячей вод-
кой), rodzin pozbawionych ojca, buntu młodego pokolenia (Санькя) – zapewniła mu 
z pewnością szerokie grono czytelników, gdyż podejmował najbardziej istotne i dla nich 
tematy. Wydaje się, że Zachar Prilepin zyskał także popularność dzięki wprowadzeniu do 
literatury nowego bohatera, bohatera pozytywnego, tak dawno w niej nieobecnego i tym 
bardziej wyczekiwanego. Na tle zdobywającej coraz szersze przestrzenie i uznanie tzw. 
kobiecej prozy pisarz podjął próbę, jak można sądzić, wykreowania nowego męskiego 
bohatera – pełnego harmonii liryka z zaciśniętymi pięściami, buntownika i romantyka, 
łączącego czułość i zdecydowanie, umiejętność służenia ojczyźnie, rodzinie i sztuce, 
potrafi ącego być szczęśliwym, nieskrywającego swych emocji, nawet tych przypisywa-
nych kulturowo kobietom, umiejącego o nich mówić. Z tych też powodów bywa nieraz 
określany jako przedstawiciel „męskiej prozy” 11. 

7  З. Прилепин, Именины сердца. Разговоры с русской литературой, Москва 2009. Wśród trzydziestu 
jeden rozmówców, niekoniecznie stołecznych i niekoniecznie „na topie”, znajdują się dwaj siedemdziesię-
cioletni twórcy, czterech sześćdziesięcioletnich, czterech pięćdziesięcioletnich, jedenastu czterdziestoletnich 
i dziesięciu trzydziestoletnich: Александр Проханов (1938/74; w nawiasach rok urodzenia oraz wiek), Алек-
сандр Житинский (1941/71), Александр Кабаков (1943/69), Евгений Попов (1946/66), Леонид Юзефович 
(1947/65), Татьяна Набатникова (1948/64), Миxаил Тарковский (1958/54), Всеволод Емелин (1959/53), 
Алексей Кубрик (1959/53), Павел Крусанов (1961/51), Алексей Варламов (1963/49), Дмитрий Новиков 
(1966/46), Антон Уткин (1963/45), Сергей Лукьяненко (1968/44), Дмитрий Воденников (1968/44), Дмит-
рий Данилов (1969/43), Андрей Рубанов (1969/43), Алексей Иванов (1969/43), Денис Гуцко (1969/43), 
Максим Амелин (1971/41), Роман Сенчин (1971/41) Герман Садулаев (1973/39), Михаил Елизаров 
(1973/39), Дмитрий Орехов (1973/39), Лев Данилкин (1974/38), Захар Прилепин (1975/37), Александр 
Гаррос (1975/37), Игорь Белов (1975/37), Василий Орлов (1979/33), Сергей Шаргунов (1980/32), Анна 
Козлова (1981/31).

8  Przyjaciele, wielbiciele poświęcają mu swoje wiersze – na stronie internetowej Zachara Prilepina 
opublikowano czternaście takich wierszy, w tym jeden autorstwa Aleksandra Kabakowa. 

9  З. Прилепин, Леонид Леонов: Игра его была огромна, seria „Жизнь замечательных людей”, Москва 
2010.

10  Д. Быков, Пастернак, Москва 2007. 
11  Wszelkie porównania odbierają porównywanym samoistność i można się spierać, jak bardzo (nie?)

udane jest nazywanie Prilepina nowym Hemingwayem. Warto jednak na nie zwrócić uwagę ze względu na 
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 Popularność swojej twórczości Prilepin zawdzięcza też zapewne temu, że ją swą po-
stawą uwiarygodnia. Medialny („бритоголовый интеллектуал”) i elokwentny, zaprzy-
siężony mieszkaniec Niżnego Nowogrodu („амбициозный провинциал”), przykładny 
ojciec rodziny (czworo dzieci) oraz podróżnik i biesiadnik, nagrywający także ostatnio 
utwory muzyczne12, potrafi ący mówić „w imieniu…” („представитель «новой молоде-
жи», наследников 90-х”) wywołuje, tak jak jego twórczość, krańcowe opinie. Jednakże 
niektórzy, tak jak Jewgienij Szapowałow, przedstawiają czytelnicze zainteresowanie Pri-
lepinem jako powszechne. Nikogo jakoby nie pozostawia obojętnym – ani zrewoltowa-
nych młodzików, ani salonowych estetów („Его суровая проза взрывает мозги юных 
экстремалов и приводит в восторг салонных эстетов”13). O pisarzu mówi się, że jest 
„na topie”, że jest „kultowy”, a ziomkowie traktują go wręcz jak herosa ludowych bylin.   

Prasa nie omieszkała podać, że pewne ugrupowanie z Niżnego Nowogrodu poprosiło 
miejscową prokuraturę o zbadanie dwóch powieści Prilepina (Грех, Черная обезьяна) 
pod kątem zawartości w nich treści ekstremistycznych.  

Nastąpił wszakże moment wyczerpania się w twórczości autora Sańkji dotychczaso-
wego życiowego doświadczenia i stanął on przed koniecznością zmiany tematyki, op-
tyki, stylu itp. Owocem tej konieczności wydaje się powieść Черная обезьяна (Czarna 
małpa)14, którą, jak przyznaje autor, zaczął już pisać dawno, powstawała w ciągu kilka 
lat, opóźniona z powodu studium poświęconego Leonidowi Leonowowi. To istotna in-
formacja, gdyż nie pozwala myśleć o „nowym” Prilepinie, który jakoby pojawił się nie 
wiadomo skąd. 

Nowej powieści krytyka nie szczędzi pochwał. Lew Daniłkin, na przykład, stawia ten 
utwór w twórczości jego autora najwyżej, gdy stwierdza, że Prilepin „написал наконец 
роман, в котором рассчитался за все выданные ему авансы”15. Dmitrij Bykow oznaj-
mił wręcz, że ostatnia powieść przesunęła Prilepina z pozycji „dobry” pisarz na pozycję 
„wielki”16. 

A jednak miłośnicy dotychczasowej twórczości „ambitnego prowincjusza” doznali 
przy lekturze Czarnej małpy szoku. 

I nawet tytuł odsyłający w mroczną (черная) i nieludzką stronę (обезьяна) nie zdał 
się zapowiadać tej otchłani, która rozwierała się przy dalszej lekturze. 

Z początku wydaje się, że fabuła zapowiada detektywistyczny wątek, jako że główny 
bohater, dziennikarz i autor politycznych powieści, otrzymuje od szefa polecenie, by 
zorientował się w sprawie kilku nieletnich, którzy jakoby wycięli w pień mieszkańców 
pewnej klatki schodowej. Mężczyzna próbuje zdobyć rozeznanie także dzięki pewnej 
tajnej pracowni badającej syndrom okrucieństwa nieletnich i usiłującej dociec źródła 

wielkość, z jaką jest zestawiany. Zob. На Западе его называют новым Хемингуэем, [w:] zzaharprilepin.ru;: 
http://www.1sn.ru/54109.html. Dostęp 5.01.2012. 

12  Na jednym dysku śpiewa razem z grupą „Elefunk”, na drugim – grupa „Артход” wykonuje utwory 
do jego wierszy.

13    Е. Шаповалов, Захар Прилепин, [w:] „Maxim” интервью, политика, книги, к ответу, nr 119, 
Захар Прилепин. http://www.maximonline.ru/poleznoe/kotvetu/_article/zahar–prilepin/. Dostęp 28.02.2012. 

14  З. Прилепин, Черная обезьяна, Moskwa 2011. Wszędzie w tekście cytaty z tego wydania. Strona 
podana w nawiasie po cytacie. Jeśli nie podano inaczej, wszędzie w cytatach wytłuszczenie moje – H.W. 

15  Л. Данилкин, Премии: За что Захару Прилепину дали „Супернацбест”?, http://www.afi sha.ru/
article/9435/. Dostęp 18.10.2011. 

16  Д. Быков, Черный человек Прилепина, „Новая газета”, 26 maja 2011 roku, nr 56, http://ru–bykov.
livejournal.com/1040895.html. Dostęp 28.01.2012.
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i poziomu ich agresji. Przeprowadzając rozmowy z lekarzami i śledczymi, dziennikarz 
zostaje zasypany licznymi przykładami, z których trzy jawią się jako najbardziej zna-
czące.   

Pierwszy przykład przytoczony przez naukowca to opowieść afrykańskiego chłopca, 
uprowadzonego i zmuszonego razem z rówieśnikami do udziału w krwawych rozgryw-
kach plemiennych watażków. W sposób szczegółowy, naturalistyczny, odpowiadający 
poziomowi żywiołowości i bezpardonowości dziecięcej agresji relacjonowane zostają 
epizody wojennych dziecięcych napaści i pogromów, w których wszakże nie różnią się 
niczym od siebie ani nieletni od dorosłych, ani biali od czarnych. 

Drugi przykład, oparty rzekomo na autentycznych wydarzeniach historycznych, zo-
stał przywołany przez uczonego w celu wykazania wieczności i aktualności zjawiska. 

Narracja jest prowadzona w trzeciej osobie z punktu widzenia pięcioletniego chłopca 
znajdującego się w centrum wydarzeń. Malec opowiada o oblężeniu starożytnego mia-
sta przez armię chłopców w wieku od siedmiu do siedemnastu lat, którzy po niezwy-
kle zaciętych i okupionych niebywałymi stratami po obu stronach starciach zdobywają 
szturmem miasto i wyrzynają w pień wszystkich mieszkańców, nie wyłączając dzieci, 
kobiet i starców oraz przebywających w klatkach niewolników. Chłopiec został przy ży-
ciu tylko dlatego, iż wiedziony instynktem samozachowawczym zerwał z głowy jednego 
z poległych małoletnich napastników wianek, jaki nosili wszyscy oblegający – i nałożył 
go sobie na głowę. 

Trzeci przykład prezentowany jest jako „projekt” mający wiele wspólnego z euro-
pejską przeszłością z okresu wypraw krzyżowych, z których jedna z trzech tak zwanych 
wypraw ludowych, nazywana też krucjatą dziecięcą (1212), opierała się na przekona-
niu, że Ziemię Świętą mogą przywrócić chrześcijaństwu tylko istoty bezgrzeszne, czyli 
dzieci, przed którymi jakoby nie tylko ma się rozstąpić morze, lecz także jakoby żadne 
ostrze ani strzała nie mogą ich zranić. Dla snującego paralele i domysły profesora nie 
ulega wątpliwości, że wszystkie bezdomne dzieci Rosji mogłyby być bez problemu wy-
kształcone w najlepszych uczelniach Europy, a skoro tak nie jest, to zapewne jest to po 
myśli niejakiego Wielemira Szarowa, wszechwładnego dostojnika państwowego, który, 
jak podejrzewa uczony, pokłada w bezgrzesznych dzieciach nadzieję na zbawienie ludz-
kości, jako że:      

истребить человечейник могут только они – безвинные, не вкусившие плода и напрочь ли-
шенные жалости. (…) И вот дети, не излившие семя, убивают всех, кто излил или принял 
его. Девою мы все согрешили! А Бог наш не был с женщиною! (225). 

Znaczące nazwisko wpływowej osobistości, za sprawą występowania w jej imieniu 
i nazwisku tematów мир (świat) i шар (kula ziemska), podkreśla zarówno „kosmicz-
ność” wpływów, jak i poglądów Wielemira Szarowa, których sekciarstwo, fanatyzm i ar-
chaiczność są równie oczywiste, co złowieszcze. 

Spośród wielu pisarskich umiejętności Prilepina warto w tym miejscu podkreślić 
jego mistrzostwo w opisywaniu ruchu, akcji, dziania się. Pod piórem autora Czarnej 
małpy niepowstrzymane watahy młodzików, ich siła, pęd, żywiołowe parcie do przodu, 
wywołują podziw pomieszany z grozą, urzeczenie graniczące z przestrachem. 

Sceny te nabierają dzisiaj szczególnego znaczenia, gdyż wkrótce po opublikowaniu 
powieści Europa była świadkiem ulicznych rozruchów młodzieży w Londynie, Grecji, 
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krajach arabskich i azjatyckich. Prilepin najwyraźniej wyczuł „w powietrzu” tchnienie 
protestu młodego pokolenia, który to protest, jak też już wszyscy wiemy, przeniósł się 
również na ulice i place rosyjskich miast. Uwagi o proroczych wizjach młodego pisarza 
należy zapewne uznać za zbyt afektowane, nie ulega natomiast wątpliwości, że wyczu-
wa on doskonale pulsowanie współczesności. 

Niezależnie od wrażliwości na niewypowiedziane jeszcze nastroje codzienności, do-
niesienia o nieletnich wojakach od pewnego czasu zajmują naszą uwagę głównie jako 
medialne newsy, gdy tymczasem jest to palący problem społeczny, z którym nie radzą 
sobie powołane do tego organizacje. Statystyki podają, że 250 tysięcy dzieci zasila stale 
armie w Afryce i Afganistanie, z czego udaje się rozbroić jedynie 10–20 tysięcy rocznie: 

За четыре года ООН удалось разоружить тысячи детей-солдат в Афганистане и Африке, 
однако до сих пор более 250 тыс. детей и подростков по всему миру входят в боевые под-
разделения (…). По данным ООН, специалисты ежегодно выводят из военных конфликтов 
и разоружают от 10 до 20 тыс. детей по всему миру17.

Wydawać by się mogło, że dziecięce, żywiołowe, niepohamowane okrucieństwo do-
maga się w powieści wyjaśnienia jedynie jako ekstremalne zjawisko psychologiczne 
i społeczne. Tymczasem narracja zmierza ku refl eksji o wszechobecnym, totalnym, co-
dziennym, tak zwyczajnym, że aż „przezroczystym”, okrucieństwie i przemocy.

Trzy przytoczone powyżej niejako „laboratoryjne” przykłady zostały wsparte w po-
wieści licznymi pomniejszymi epizodami, wspomnieniami bohatera, dotyczącymi za-
równo okresu dzieciństwa, jak i życia dorosłego. 

Przykładowo, bohater przywołuje sceny ze swego dzieciństwa, kiedy na hasło „zabi-
janie gołębi” podrostki dokonywały rzezi w gołębniku, w czym bohater brał udział bez 
specjalnego zapału, ale też bez myśli, by się temu sprzeciwić. 

Służbę wojskową zapamiętał głównie ze względu na tortury „fali” (дедовщина), ja-
kiej poddawani byli nowi rekruci, którzy po upływie czasu, już jako prawie „rezerwa” 
z upodobaniem wyżywali się tak samo na najmłodszych. 

Miarą oswojenia z przemocą jest to, że opinią społeczną jest w stanie wstrząsnąć tyl-
ko niebywale okrutne wydarzenie. Mieszkańcy miasteczka Wielemir – znów nazwa su-
gerująca globalność zjawiska – wypytywani na temat podrostków, którzy wycięli w pień 
mieszkańców całej klatki schodowej, zaprzeczają, by kiedykolwiek zdarzały się tutaj 
podobne potworności:   

...Всякое бывало тут... Федуня папашку молотком забил, (…) Папашка сдурел после того 
(...) не помнил ничего... Мой пацан соседской бабе нос сломал, бросил табуретом... Моему 
пацану ее муж ухо надорвал, года три гноилось... Я за это ему.... В общем, всякое бывало.
А целый подъезд сразу – нет... (72). 

Temat dziecięcego okrucieństwa, który wydaje się dominantą utworu, powoli zaczy-
na „rezonować” z tłem, czyli z całym światem, który okazuje się równie bezlitosnym 
i przestępczym, od elit władzy poczynając, a na środowisku owadów kończąc:  

17  ООН, Франция, горячие точки, дети, [w:] http://top.rbc.ru/society/04/10/2011/618509.shtml. Dostęp 
14.12.2011. 
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В верхах давно уже никого и ничего не могло удивить. Шаров мог знать о том, что ми-
нистр образования нездоров психически, министр внутренних дел причастен к торговле че-
ловеческими органами, а министр финансов на личном автотранспорте задавил насмерть 
женщину, – и не сделать ни малейшего движения во имя наказания этих людей (52). 

Муха (imię psa – H.W.) в это время ловила и поедала черных тараканов, а также рыжих, 
еще не убитых черными (52).

Cała powieść przesączona została przykładami krańcowej, totalnej, nieludzkiej prze-
mocy. Ten kalejdoskop podporządkowany został wszakże montażowi, który sprawia, że 
wnioski, wobec braku komentarza, nasuwają się same dzięki przemyślanemu zestawie-
niu kadrów. Jak wiadomo, jest to klasyczny chwyt fi lmowy, którym Prilepin posługuje 
się wirtuozersko. Nie dziwi zatem, że reżyser Aleksy Uczitiel rozpoczął pracę nad fi l-
mem opartym na nieopublikowanej jeszcze powieści autora Patologii pt. Ósemka (Вось-
мерка), która ma się ukazać w 2012 roku. À propos widowiskowości świata Prilepina, 
mieszkańcy Moskwy mogą oglądać na scenicznych deskach Teatru-Studia MCHAT 
spektakl w reżyserii Kiriłła Sieriebriennikowa pt. Otmorozki (Отморозки), oparty na 
motywach powieści Sańkja. 

Na tle rozszalałych hord małoletnich i równie niepohamowanego otoczenia dorosłych 
usytuowany został bohater, który co prawda nie dokonuje kryminalnych przestępstw, ale 
nie jest bez winy w stosunku do swoich najbliższych, a także względem samego siebie.  

 Bohatera Czarnej małpy łączy z poprzednimi protagonistami Prilepina to, że tak jak 
i oni jest młodym, energicznym, wykształconym mężczyzną. Na tym, wydaje się, koń-
czą się podobieństwa, gdyż sens życia dziwnie przed bohaterem umyka i coś niezwykle 
istotnego stale go omija. Jeśli poprzedni bohaterowie zbliżali się do celu, do centrum, 
to nowy bohater, dziennikarz, od centrum się oddala. Przestrzeń w ostatniej powieści 
Prilepina zyskuje zupełnie nową perspektywę. Bohatera prześladuje myśl, że już od uro-
dzenia zmierza w kierunku jakiegoś niebycia („в сторону недобытия”). 

Pełnia, jedność, porządek to wartości w jego odczuciu dawno minione: 

(…) в Средние века, когда сознание человека еще было цельным, иерархическим, когда са-
мый язык еще излагал понятия, а не извращенные модернизмом представления о понятиях, 
каждое из которых только и может, что быть целью для пересмешничества (240).

Za znamię braku normy i normalności zapewne można uznać fakt, że wiele epi-
zodów, scen, rozmów odbywa się w domu dla psychicznie chorych. Z tym oddziałem 
związany jest profesor, jego syn, sam bohater ukrywał się tam nadaremnie przed służbą 
wojskową, teraz przebywa tam jego żona… Z tym miejscem mają do czynienia wszyscy, 
którzy coś w powieści znaczą. Motyw „domu wariatów” posiada w literaturze rosyjskiej 
długą tradycję, często bywa wykorzystywany jako syndrom wartości „na opak”. Jednak 
w wypadku powieści Prilepina ludzie „schodzący z rozumu” („сумасшедшие”) zostają 
przedstawieni dosyć tradycyjnie, jako ci, którzy coś istotnego tracą, jako niecali, nie-
kompletni. 

Taki wizerunek koresponduje z głównym ekwiwalentem obrazowym utworu, jakim 
jawi się „czarna małpa”. Określenie to, oprócz tytułu, przewija się przez powieść wielo-
krotnie w charakterze porównania, przezwiska, metafory, tak zresztą nazywa siebie rów-
nież sam bohater. Za każdym razem te dwa słowa oznaczają człowieka, który coś stracił, 
którego oszpecono, pozbawiono, nie tylko dosłownie, ludzkiego wyglądu/oblicza:
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 Лицо одного человека стало черным,.. а когда смола стекла, на пористой, как сыр, го-
лове, остались смотрящие в пустоту два глупых, выпученных, словно бы обезьяньих глаза. 
Зрачки у ошпаренного двигались, а рот молчал, и в нем подрагивал ставший отчего-то тон-
ким и длинным, как жало варана, язык (131). 

Emocjonalną dominantę w utworze stanowi strata, niedosyt, niedoskonałość, ułom-
ność, Małpa, czarna małpa obrazowo tej emocjonalnej dominancie sekunduje. 

Bohater traci w powieści wszystko – rodzinę, żonę, dzieci, dach nad głową. Jego 
romans kończy się skandalem, nie udaje mu się także kontakt z prostytutką. Męska kon-
frontacja sprowadza się do pierwotnej samczej rywalizacji – poniżenie konkurenta do-
konuje się przez sypianie z jego kochanką. Również praca nie stanowi ostoi – zadanie, 
jakie otrzymał od szefa (dociekania na temat przestępczości nieletnich), przynosi więcej 
pytań niż odpowiedzi. Wyzuty ze wszystkiego, nawet z samego siebie, jeździ w kółko 
metrem, potem tak samo bez celu wsiada do przypadkowego autobusu. 

Dominującym modelem przestrzeni jest tutaj koło, błędne koło, jako fi gura obrazu-
jąca stan ludzkości niebędącej w stanie wyzwolić się ze swej zwierzęcej, niedoskonałej, 
małpiej natury. 

Czas już nawiązać do tytułu artykułu i powiedzieć, że Prilepin napisał paraboliczną 
powieść, osądzając w niej nieludzką kondycję ludzkości. Parabole te budują powtórze-
nia, nawroty, analogie, alegorie, przypowieści. Niewiara w Darwinowską teorię rozwoju 
i postępu nie jest jednakże absolutna. Dzieje się tak za sprawą ostatniego zdania po-
wieści, która dzięki niemu zyskuje nieoczekiwanie kompozycję otwartą. Zdanie brzmi 
następująco: „Mam przed sobą długą drogę” („Мне еще долго ехать”, 285).

Właśnie nadzieja i wizja przyszłości między innymi zapewniają Prilepinowi wielbi-
cieli i zwolenników, z których niejeden widzi w nim niekwestionowanego przywódcę 
duchowego, „odnowiciela”:

 Я уважаю Прилепина и как удивительного автора, и как активного политического де-
ятеля. И в настоящее время единственное, что сможет поднять страну из того позорно опус-
тившегося состояния, в котором эта самая страна погрязла, так это люди с такими живыми 
душами18.

Czytelników, nie tylko rosyjskich19, pociąga też zapewne poruszanie przez pisarza 
problematyki moralnej. Powieść Czarna małpa jest niewątpliwie utworem o złu, da-
lekim jednakże od czarno-białej kwalifi kacji. To kwestia autorskiego podejścia, które 
Prilepin przy okazji komentowania książki Mariny Stepnowej20 nazywa umiejętnością 
zrozumienia epoki, akceptacji świata („мирооправданиe”). Wydaje się, że poniższy ko-
mentarz wiele wnosi także do tego, jak sam pisarz odnosi się do rzeczywistości:

Это высокое, трудное чувство надо уметь воспитать в себе: видеть всё и не грозить из 
безопасного далёка огромным временам тщедушным кулаком, но понять эпоху и принять 
ее на душу как многопудовую, неизбежную уже данность. (…) порождает это сочинение 

18  Блоггеры о Захаре Прилепине – 9: ohne–leib, [w:] http://zaharprilepin.ru/ru/zhivaya–rech/bloggeri-
–o–zahare–prilepine–9.html. Dostep 11.01.2012.

19  Utwory Prilepina przetłumaczono na 11 języków, w tym kilka powieści na język polski. 
20  М. Степнова, Женщины Лазаря, Москва 2011. 
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почти религиозное чувство мирооправдания. Да: оправдания мира, которому, казалось бы, 
никакого оправдания нет21. 

Jeszcze jeden pośredni komentarz do tematu zła i przemocy tak nurtującego pisarza, 
autora dwóch antologii na ten temat (wojna, rewolucja22), można odnaleźć w wypowie-
dzi Konstantina Kinczewa, który razem z Zacharem Prilepinem oraz grupą 25/17 nagrali 
w 2011 roku płytę pt. Лёд 9. Z tekstu zapowiadającego album wynika, że wojna, zimna 
wojna, jest stanem każdego z nas, niekoniecznie uświadomionym. Remedium na to jest 
otwartość serca:

Холодная война идёт внутри человека и человечества и никогда не заканчивается. Все мы 
– герои или жертвы этих сражений, даже если не подозреваем об этом. Последствия военных 
действий – вокруг нас. И если твоё сердце превратится в лёд, всё будет ещё хуже23.

Tak, jest Czarna małpa powieścią o złu, o świecie pełnym zła, a także o człowieku, tj. 
mężczyźnie skonfrontowanym z tym złem. W tej konfrontacji mężczyzna, według słów 
Prilepina zamieszczonych w jednym z licznych jego wywiadów, jawi się jako wątły, 
żałosny, niewyrazisty, bezbronny: 

Это история об истощении чувства правды, греховности и безгрешия. О том, что человек 
взрослый, носитель качеств современного мужчины — настолько уже шаткая, бесстыдная 
и не имеющая контуров конструкция, что снести ее может что угодно24.

Nasuwa się spostrzeżenie, że Prilepin napisał paraboliczną „męską powieść”. Ko-
mentarz do niej można „wyłuskać” już poza jej tekstem, taki jak przytoczony poniżej, 
gdzie współczesny rosyjski mężczyzna przedstawiony został jako „zbędny człowiek”, 
ten, dla którego w jego kraju nie ma wyzwań i zadań godnych mężczyzny: 

В России есть один социальный синдром – ненужности мужика, который должен 
либо барыжить, либо как-то еще видоизменить свою мужицкую породу. Ему не найти себе 
применения в глобальных делах, стройках, в освоении, прошу прощения, новых земель 
или космоса. Он смотрит вокруг и видит: завод мертвый, жена пилит, денег нет – и вот тут 
начинается психоз (…)25.

Męska wypowiedź na temat męskiej kondycji ze wskazaniem na socjalne źródło zja-
wiska zapewne dla wielu (patrz: nakłady) może się okazać podpowiedzią bądź wspar-
ciem. 

Jestem jak najdalej od tego, aby „męską prozę” Prilepina odbierać jako kontrnatarcie 
względem święcącej triumfy „kobiecej prozy”. Pisarz zajął jedynie puste miejsce. 

Tym, co jednocześnie urzeka także czytelników, jest zapewne mistrzostwo stylu Pri-
lepina, widoczne również w Czarnej małpie. Autor i tutaj wykazuje swoją niebywałą 

21  „Новая газета”. Культура. Приходится слушать. Захар Прилепин: Марина Степнова, Женщины 
Лазаря, [w:] http://www.novayagazeta.ru/arts/50193.html. Dostęp 18.01 2012.

22  Zob. przypis 24. 
23  http://www.zaharprilepin.ru/ru/novosti/2011/10/12121616.html. Dostęp 11.01.2012.
24   Л. Данилкин, Захар Прилепин: „Черная обезьяна – это не про негров”, [w:] http://www.afi sha.

ru/article/zahar–prilepin/. Dostęp 18.10.2011. 
25  Е. Шаповалов, Захар Прилепин, [w:] „Maxim” интервью, политика, книги, к ответу, nr 119, 

Захар Прилепин. http://www.maximonline.ru/poleznoe/kotvetu/_article/zahar–prilepin/. Dostęp 28.02.2012. 
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umiejętność w opisywaniu scen erotycznych, gdzie męska zmysłowość daleka jest od 
wulgarności: 

Она была вся такая как слива, которую хотелось раздавить в руке и есть потом с руки все 
эти волокна, сырость, мякоть (40). 

В Альке хотелось остаться, она была мокрой – не от пота. Казалось, что всё ее небольшое 
крепкое тело покрывается какой-то особой скользкой жидкостью, по ней скользили руки, 
и всё тело скользило по ней и соскальзывало в нее (46).

Są też i w powieści bardziej drastyczne i ostre epizody łącznie z „pościelową” cha-
rakterystyką przedstawicielek poszczególnych nacji, w tym również Polek. 

Prilepin w swych utworach, a w omawianej powieści szczególnie, ukazuje, jak bardzo 
seksualność określa człowieka, jak nie da się jej oddzielić od codziennej egzystencji. 
Ten panseksualizm ma wiele rejestrów, również humorystycznych i nieoczekiwanych. 
Przykładem tutaj może być scena daleka od skojarzeń ze sferą seksu, a mianowicie, 
czytanie przez bohatera razem ze swymi małymi dziećmi książeczki zapoznającej je 
z literami. Mężczyzna każdą przeczytaną kwestię odbiera jako przekaz zachowań ero-
tycznych: 

„Мышка рыла норку, – прочел я вслух. – Норка мала. Норка суха”.
– Какой неприличный текст, – заметил я сипло (…).
К букве „Л” нарисовали вертикально торчащий лук.
„У нас лук, – прочел я вслух, слегка содрогаясь в муторном отвращении. – У. Нас. Лук. 

Наш лук сух (…). 
Путешествие по азбуке завершилось на букве „Л”.
„У Лоры шары, – сообщила книга. – Лора мыла шары. У Лоры сыро”. 
Я сглотнул слюну и, слегка задыхаясь, прочел:
– „Егор и Лора ходили в лес. Там высокие ели. В лесу живут ежи. Но Егор и Лора их не 

видели” (109–110).

Ogrywanie jednego tematu na wielu rejestrach jest nie tylko atrakcyjne z poznaw-
czego punktu widzenia, lecz także artystycznego. Na poziomie stylu zabieg ten może 
się wydawać nawet pewną niekonsekwencją. Otóż opis zatracającego człowieczeństwo 
świata nie stroni od narracji, która ten świat upoetycznia i uczłowiecza, jak w przypadku 
personifi kacji rzeczy martwych, czego przykładem może być kolebiący się autobus, za-
kamufl owany w czajniku gwizd, dokonujący ablucji kaloryfer: 

Автобус криво и болезненно переваливался на взгорках и поворотах, как будто нес по 
неудобной корзине в каждой руке (75).

Звонок сидел в чайнике, сжав зубы (199).
Батарея еле слышно полоскала горло (199). 

Prilepin nazywany, zapewnie słusznie, jednym z najbardziej brutalnych rosyjskich 
pisarzy (oдин из самых брутальных писателей России26) potrafi  jednak zestawiać 
brutalność i naturalizm z delikatnością i wrażliwością. Ileż jest czułości w opisie psa, 
który raz pachnie jak rumianek, innym zaś razem jak roztopione lody: 

26  Е. Шаповалов, Захар Прилепин, [w:] „Maxim” интервью, политика, книги, к ответу, nr 119, Захар 
Прилепин. http://www.maximonline.ru/poleznoe/kotvetu/_article/zahar–prilepin/. Dostęp 28.02.2012.
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Зимой, если его обнять, он пах сердцевиной ромашки, а летом – подтаявшим пломбиром 
(61).

Prilepin jest też mistrzem „pojemnych” epitetów, takich jak na przykład: aнгинные 
глаза (83), czy улыбающийся голос (71)27. Nie stroni również od tak ulubionego przez 
modernistów angażowania różnych doznań zmysłowych w krótkich wypowiedziach, co 
czyni te ostatnie niebanalnymi. W poniższym zdaniu autor „zaprzęga” naraz trzy zmysły 
– wzroku (światło), słuchu (dźwięk), dotyku (ciepło): 

Звонок был тихий, как перегревшаяся на солнце муха (83).

Chętnie wprowadza też do literatury niepozbawione humoru opisy banalnych i pro-
zaicznych czynności. À propos, czy napomykał już ktoś w literaturze o tym, że celne 
trafi enie przez mężczyzn do muszli klozetowej nie jest bynajmniej proste? 

 В итоге все там уделал вкривь и вкось, пока справился с собой (230).

Powyższy przykład ilustruje jeden z wielu fragmentów, w których pisarz przekracza 
granice i pisze o tym, o czym przyjęło się nie pisać. 

Nawiązując do przekraczania granic, warto w zakończeniu powtórzyć za Dmitrijem 
Bykowem, że Prilepin udowodnił w swej powieści Czarna małpa, że potrafi  więcej, 
niż tylko eksploatować swą egzotyczną biografi ę28. Trudno powtórzyć za krytykiem, że 
ostatnia powieść przesunęła pisarza z pozycji „dobry” na pozycję „wielki”. Podzielam 
jednak opinię o tym, że ostatnia powieść pozwala dostrzec, jak bardzo śmiałym i mą-
drym jest jej autor: 

И тут выяснилось, что это действительно писатель — не эксплуататор собственного 
опыта, не публицист, не рассказчик баек, а смелый и умный художник, замечательно рас-
поряжающийся природным даром; художник, которому равно доступны гротеск, триллер 
и пародия29.

Халина Вашкелевич

Притчевая обезьяна Захара Прилепина

Резюме

В статье проанализирован новый роман Захара Прилепина Черная обезьяна. В нем 
появляется новый герой – мужчина, не под стать прежним прилепинским героям, сильным, 
волевым, легко справляющимся с жизненными проблемами. Образы зла и насилия, и раньше 
присутствовавшие в творчестве писателя, оказались здесь более обостренными за счет их 
выявления на фоне стихийной детской агресии и конфронтации с главным обессилевшим 
героем. Образным эквивалентом притчевой идеи произведения является заглавная «черная 
обезьяна», иллюстрирующая сомнение в прогрессе человечества. 

27  „Как успехи – спросила она улыбающимся голосом” (71).
28  Дмитрий Быков, Черный человек Прилепина, „Новая газета”, 26 maja 2011 roku, nr 56, [w:] http://

ru–bykov.livejournal.com/1040895.html. Dostęp 28.01.2012.
29    Ibidem.


