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W poszukiwaniu żywego słowa.
Problem komunikacji 

w wybranych opowiadaniach Jeleny Dołgopiat1

Być – znaczy porozumiewać się.
[...] Być – to być dla kogoś, a dzięki niemu – dla siebie2.

Słowo pełni w twórczości Jeleny Dołgopiat niezwykle doniosłą rolę3. Pisarka do-
cenia jego znaczenie także we własnym życiu, wyznając, że tylko „układanie słów” 
pozwala „ощущать себя человеком” i nadaje istnieniu głębszy sens. Zdaniem 
Dołgopiat, lektura cudzego tekstu pozwala odkryć bardzo dużo informacji o jego 
autorze4. Usprawiedliwione będzie zatem swoiste utożsamienie człowieka z wypo-
wiadanym słowem5, co doskonale koresponduje z postmodernistycznym postrze-

1 Jelena Dołgopiat urodziła się w 1963 r. w mieście Murom (Obwód Władimirski). Ukończyła 
Moskiewski Instytut Inżynierii Transportu (МИИТ) oraz scenopisarstwo we Wszechrosyjskim 
Państwowym Instytucie Kinematografi i (ВГИК). Debiut pisarki przypada na r. 1993. Jej proza 
była i jest publikowana m.in. w czasopismach „Юность”, „Знамя”, „Дружба народов”, a także 
w Internecie. Jak dotąd ukazały się dwa zbiory opowiadań: Тонкие стекла (2001) i Гардеробщик 
(2005). Dołgopiat pisze także scenariusze. Od r. 1995 pisarka jest pracownikiem naukowym Muzeum 
Kina w Moskwie. 

2 M. Bachtin, Nad nowa wersją książki o Dostojewskim, [w:] idem, Estetyka twórczości słownej, 
tłum. D. Ulicka. Warszawa 1986, s. 444.

3 O roli słowa w twórczości Dołgopiat piszę szerzej w artykule: „Na początku było słowo...”. 
Paradoks słowa i egzystencji w wybranych opowiadaniach Jeleny Dołgopiat, „Przegląd Humanistyczny” 
2009, nr 2, s. 91–96. 

4 Słowa Jeleny Dołgopiat przywołuję na podstawie zapisu rozmowy przeprowadzonej z pisarką 
8 grudnia 2008 r. w Moskwie. 

5 W opowieści zatytułowanej Kraj zapomnienia (Страна забвения) znajdujemy wyraźne potwier-
dzenie tej tezy: „Бывает, скажешь кому-нибудь то, о чем потом сожалеешь, и мечтаешь, чтобы 
этот кто-нибудь забыл о сказанном. Фактически мечтаешь, чтобы забыли о тебе. По т о м у 
ч т о  т ы  и  е с т ь  т е  с л о в а”. Zob. Е. Долгопят, Страна забвения, [w:] eadem, Гардеробщик, 
Издательство Престиж-Книга, Москва 2005, s. 347 [podkr. moje – U.T.]. Wszystkie tytuły utwo-
rów Dołgopiat w moim tłumaczeniu – U.T.
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ganiem świata jako tekstu. Bohaterowie opowiadań Dołgopiat tworzą/piszą swój 
świat-tekst, nieustannie zastanawiając się nad możliwym współistnieniem jego 
rozmaitych wariantów. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o własną tożsamość 
i model bycia w świecie determinuje ich istnienie, w sposób znaczący kształtując 
także relacje z innymi. 

Analiza utworów pisarki prowadzi do wniosku, że nie będąc przekonanym 
o celu i sensie swojej egzystencji, nie dopowiedziawszy do końca siebie jako słowa, 
bohaterom trudno znaleźć adekwatne środki wyrazu umożliwiające otwarcie się 
na innego człowieka i nawiązanie z nim relacji.

Do komunikacji będącej „nieustannie podtrzymywanym stanem zrozumie-
nia, okazywania szczerości i zaufania, stymulowania emocji, wnikania w uczucia 
i respektowania ich”6, czyli „związk iem psychicznym,  któr y  w ytwarza 
s i ę  p o d c z a s  w z aj e m n e go  kont a ktu”7, zdolni są tylko nieliczni spośród 
bohaterów Dołgopiat.

Namiastka takiego związku rodzi się pomiędzy postaciami w opowiadaniu 
Znajomość (Знакомство), mimo że bohaterowie nie znają nawet swoich imion, a do 
nawiązania kontaktu dochodzi przypadkowo – w wyniku telefonicznej pomyłki. 
Relacja pomiędzy nimi jest jednak intensywna i obojgu potrzebna, co świadczy 
o tęsknocie za bliskością z innym człowiekiem. Nieznajomy dzwoni do Walentyny 
Siergiejewny kiedy jest z siebie niezadowolony, w rozmowie z nią szuka zrozumienia 
i uspokojenia. Jej stosunek do dzwoniącego jest zdominowany przez współczucie, 
a także strach o jego los:

Его ей было жаль безмерно, тревожно. Ужасало состояние, в котором он нахо-
дился. Как будто он был в мире призраков. Этот мир ворчал и колебался, как 
доисторический океан, а Валентина Сергеевна стояла на ясно освещенной тверди. 
И ужасалась Валентина Сергеевна, даже когда ничего вроде бы ужасного и не 
рассказывал незнакомец8.

Kontakt z Walentyną nie tylko uspokaja bohatera, lecz także zakorzenia go 
w realnym świecie, pozwala zachować iluzję pozostawania jego częścią. Zwyczajne 
życie kobiety, pozbawione wątpliwości i egzystencjalnych rozterek, a także jej rozsą-
dek pozwalają Nieznajomemu utrzymać się nad powierzchnią oceanu symulakrów, 
w którym jednak najprawdopodobniej w końcu tonie. 

Anonimowość i niechęć do jej przełamania (tak rozumieć należy całkowity 
brak zainteresowania życiem nowej znajomej) pozwalają sądzić, że bohater jest 
zdolny tylko do takiego właśnie – pozornego – kontaktu. Pozostając inicjatorem 
rozmów, które toczą się najczęściej jedynie wokół jego spraw, nie bierze za Walentynę 
żadnej odpowiedzialności, otwiera się na tę relację tylko w niewielkim stopniu.

6 Zob. http://www.wsiz.rzeszow.pl/kadra/bprzywara/Dokumenty_Local_WSIiZ [data odwie-
dzin: 13.01.2010].

7 Ibidem. Podkr. moje – U.T.
8 Е. Долгопят, Знакомство, [w:] eadem, Гардеробщик..., с. 102–103.
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Walentyna odwrotnie – czuje się za swego rozmówcę odpowiedzialna i nie 
potrafi  przestać o nim myśleć.

Zagubienie bohatera i jego niejasny status w świecie podkreśla brak imienia, 
którego nie poznaje nawet czytelnik. Tytułowa znajomość zdaje się być ostatnią 
podjętą próbą ratunku przed dominującą jego istnienie hiperrealnością9. Bohatera 
gubi jednak niezdolność do współodczuwania, która nadaje jego słowu charakter 
monologiczny. Skoncentrowanie na sobie samym uniemożliwia nawiązanie praw-
dziwego kontaktu, a zatem – „bycie dla kogoś”10. 

Podobnemu problemowi jest poświęcona Opowieść o dwóch spotkaniach 
(Повествование о двух встречах, 2007), której główni bohaterowie przedkładają 
kontakt z nieistniejącymi fantomami nad relacje z otaczającymi ich prawdziwymi 
ludźmi. 

Już sam tytuł utworu wskazuje na ważną ścieżkę interpretacyjną tekstu. Każdy 
z jego dwóch bohaterów przeżywa jakieś istotne spotkanie, a jednak żadnego z nich 
nie można uznać za spotkanie (komunikowanie się) w tradycyjnym rozumieniu 
tego terminu. Istnienie Saszy i Sierioży zostaje zderzone z hiperrealnością, co 
obnaża charakter ich faktycznych związków z innymi ludźmi. Nadrzeczywistość 
przeplata się ze światem uznanym za realny i dopiero odnalezienie odpowiedzi na 
pytanie o swoje miejsce we wszechświecie umożliwi nadanie tej plątaninie pewnego 
porządku. Wyraźny podział opowieści na dwie części podkreśla kontrast pomiędzy 
bohaterami i ich życiowymi wyborami.

Wydaje się, że najważniejszą ideą dla Sierioży – głównej postaci pierwszej części 
utworu jest poszukiwanie żywego słowa: „Подбирал слова. Они были вокруг него 
где-то в воздухе. Сухие мертвые слова. Иска л  жив о е  слов о, спо с о бно е 
пер едать  дру г ом у челов ек у  св о е  с о с тояние, на деж д у”11.

Bohater tęskni za możliwością pełnego wyrażenia siebie, nawiązania autentycznej 
relacji, całkowitego zjednoczenia z innym człowiekiem, co nie jest możliwe w oparciu 
o słowa pozbawione mocy kreacji. „Zwyczajne” słowa utrudniają kontakt, dlatego 
Sierioża nie potrafi  komunikować się z narzeczoną czy matką. Zagadnienie roli słowa 
w prawdziwym porozumieniu stanowi niezwykle istotny aspekt twórczości Dołgopiat. 
Pisarka rozważa ten temat także w opowiadaniu Architektura (Архитектура), którego 
bohater marzy o całkowitym wyeliminowaniu słów z kontaktów międzyludzkich:

Григорий молчал. Было бы замечательно, если бы не слова, которые надо найти. Их 
течение все равно унесет от смысла. Смысл всегда остается в глубине, под словами, 
как темная придонная рыба. Было бы просто отлично без слов – сесть перед 
человеком, чьего внимания жаждешь, задуматься, сосредоточиться и передать 

9 Stopniowy zanik granicy pomiędzy światem realnym a nadrzeczywistością odzwierciedlają 
opowieści bohatera, z których wyraźnie wynika, że ma on problemy z odróżnieniem fi kcji od rze-
czywistości, a świat namalowany bądź opisany dominuje w jego istnieniu nad realnością. 

10 M. Bachtin, Nad nową wersją książki o Dostojewskim..., s. 444.
11 Е. Долгопят, Повествование о двух встречах, „Знамя” 2007, № 3, с. 39. Podkr. moje 

– U.T. Wszystkie dalsze cytaty pochodzą z tego wydania. Numer strony podaję w nawiasie.
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ему все, что хочешь. Без слов, одним усилием воли. Возможно, в будущем, когда 
не только машины станут сложнее и тоньше, но и люди, так станет12.

Grigorij, podobnie jak Sierioża, postrzega słowa jako przeszkodę w komunikacji 
dusz, której pragnie: „Ему хотелось иной раз проскользнуть в душу другого 
человека, проникнуться его мыслями, усталостью или радостью, постичь 
то, что он постигает мысленным своим взором”13.

Potrzebę tę zaspokaja poprzez zakradanie się do domów innych ludzi, które 
uważa za odbicie ich jestestwa.

Sierioża natomiast próbuje odkryć żywe słowo poprzez akt kreacji, który jed-
nocześnie ma pomóc mu wyzwolić się z nieciekawej, bo całkowicie znajomej i prze-
widywalnej egzystencji, jaką wiedzie. Bohater tworzy alternatywny wariant swojego 
istnienia, realizujący się w postaci wymyślonego przezeń Borisa Jewgieniewicza. 
Ucieleśniający uczucia i pragnienia Sierioży Boris tak charakteryzuje swoje życie: 
„У меня такое ощущение, что она уже прошла [жизнь – U.T.]. Она идет, но 
на самом деле она уже прошла” (s. 39). 

Słowo pozwala Sierioży przenieść się w inny wymiar istnienia, lecz nadmierna 
fascynacja kreowaniem świata i siebie-innego doprowadza do katastrofy – bohater 
sam przemienia się w symulakrum – staje się jedynie sobowtórem Borisa. Nie 
wiadomo już, która z tych dwóch postaci jest bardziej autentyczna, a która stanowi 
tylko wirtualne odbicie oryginału. „Он – бомж. Без определенного места жи-
тельства. С неопределенным местом жительства. Неопределенный человек. 
Фантом. На самом деле несуществующий” (s. 53).

Sierioża zdaje sobie sprawę, że Boris nie istnieje naprawdę, wie, że sam go 
wymyślił, jednak stworzenie jego strony internetowej sprawia, że egzystencja tej 
postaci zostaje potwierdzona przez inne osoby, a Boris zyskuje sobie własną historię 
i... zaczyna żyć: „Оказалось, Борис Евгеньевич – не совсем фантом, для кого-то 
он живой человек, имеет отца, знакомства, прошлое, одним словом” (s. 42). 

Sierioża bardzo realnie odczuwa jego obecność, a rozmowa z Borisem staje 
się łatwiejsza niż z „prawdziwymi” ludźmi. 

Настолько ощутимо было для него в этот момент его присутствие. Не только 
запах, он и настроение его знал. Он чувствовал его сильнее и ярче, чем любого 
реального человека, который бы действительно находился рядом. Борис Евгеньевич 
был волной, которая проникла в Сережу, на которую Сережа настроился (s. 43).

W innym miejscu Sierioża powie: „То есть я знаю, что его нет и в то же время 
чувствую его реальное присутствие” (s. 47).

Pragnienie spotkania z Borisem dominuje życie bohatera, a próby jego odnale-
zienia doprowadzają do rozluźnienia więzi z bliskimi i w końcu – do zguby. Można 
sądzić, że w komunikacji z Borisem dla Sierioży najważniejsze jest poczucie mocy 

12 Е. Долгопят, Архитектура, [w:] eadem, Гардеробщик..., с. 250–251. Podkr. moje – U.T.
13 Ibidem, s. 247.
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tworzenia, a zatem – władzy nad światem i własnym istnieniem, które, poprzez 
spotkania z fantomem, może dowolnie kształtować. Pociąga go także możliwość 
przemiany w kogoś zupełnie innego, całkowita wolność w przestrzeni bycia. 
Spotkania Sierioży i Borisa zawsze odbywają się w innych stanach świadomości – 
śnie, widzeniach, hipnozie, co pozwala stwierdzić, że ta właśnie sfera egzystencji 
wygrywa w starciu z realnością. Zwieńczenie losu Siergieja nieodparcie kojarzy się 
ze znanym fi lmem braci Wachowskich Matrix14, gdyż bohater, zapadając w wymiarze 
realnym w śpiączkę na szpitalnym łóżku, jednocześnie przebywa i żyje w realności 
Borisa Jewgieniewicza, skąd już jednak nie może powrócić. 

Вечером он сидел в полутемном баре где-то в Подмосковье за одним столом 
с совершенно незнакомыми людьми, которым рассказывал свою историю, как он 
всегда ее рассказывал, опьянев.
– ... здесь нет ни моих родителей, ни Маши, ни одного моего знакомого из прошлой 
жизни. Строго говоря, здесь и меня нет... Почему вы смеетесь?... Здесь есть только 
Борис Евгеньевич (s. 54). 

Bez odpowiedzi pozostaje pytanie o to, który z dwóch wymiarów istnienia 
jest prawdziwszy. Sierioża gubi się pomiędzy nimi, gdyż nie posiada motywacji 
do dokonania wyboru na rzecz bycia „prawdziwego”. Związek z Maszą, a nawet 
oczekiwanie na narodziny dziecka okazują się niewystarczające dla podjęcia decyzji 
o „zbudowaniu siebie” w tej pierwszej płaszczyźnie istnienia.

Podobnie jak Nieznajomy z omawianego wyżej opowiadania Znajomość, 
Sierioża, nawet nieco wbrew sobie, podejmuje ostatnią próbę ratunku przed zatonię-
ciem w świecie wirtualnym. Leczenie psychiatryczne nie daje jednak oczekiwanych 
rezultatów. W życiu bohatera zabrakło bowiem podstawowych i niezbędnych do 
prawdziwie ludzkiego istnienia wartości i uczuć – w świecie „realnym” nie udało 
się odnaleźć żywego słowa.

Bohater drugiej części opowieści – Sasza, poświęca swe życie poszukiwaniu 
sensu wszechświata, ukrytego, jak sądzi, w otaczających go przedmiotach. Wierzy 
w istnienie kodu, który pozwoli posiąść wiedzę o świecie i rządzących nim regułach 
oraz umożliwi pełne zrozumienie celu przebywania człowieka na ziemi. 

У Саши возникла привычка, глядя на какие-нибудь предметы в реальности, 
гадать, что бы они могли значить. Лежа, к примеру, вечером на диване у себя 
в комнате, он смотрел на стол. Книги, синяя ваза с цветами, красный, шерстяной 

14 Wyraźne związki z tym fi lmem są widoczne także w innych utworach Dołgopiat, co wskazuje 
na jej niewątpliwą fascynację zagadnieniem przenikania się różnych wymiarów istnienia człowieka, 
problemem hiperrealności oraz toposem życia-snu. Co ciekawe, wizje pisarki wyprzedzają fi lm, 
jako że świat, który dziś możemy nazwać światem Matrixa, przedstawia już w opowiadaniu Exit 
z r. 1993. Jak zaś wiadomo, fi lm Wachowskich został nakręcony w r. 1999. Szerzej na ten temat 
piszę w artykule Poszukiwanie wolności w cyberpunkowej rzeczywistości opowiadania „Exit” Jeleny 
Dołgopiat, [w:] Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, 
red. W. Szczukin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 179–186.
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клубок. Ему казалось, что все это – какое-то соо бщение. Сочетание предметов, 
сочетание цветов для Саши имело смысл. Но какой, он не знал. Кошка прыгала 
на стол, сбрасывала клубок. [...] Без клубка предметы на столе означали что-то 
другое, возможно, прямо противоположное. Так иногда запятая меняет смысл 
предложения. Никто не знал смысла теней или трещин на потолке, или морозных 
узоров на стекле, или стоящих на трюмо маминых тюбиков, коробочек, безде-
лушек. Все это считалось бессмысленным, случайным. Но Саша так не думал 
(s. 55, podkr. moje – U.T.).

Nęka go zatem podobny problem, jak Sieriożę. Przedmioty/martwe słowa 
skrywają sens egzystencji, choć powinny przecież przekazywać ważne treści:

Представьте себе ребенка, не выучившего пока ни одной буквы. Он берет письмо. 
Он понимает уже, что все эти линии и закорочки что-то значат, и если бы он знал 
что, то мог бы разобрать написанное. Но ребенок бесконечно заблуждается. Даже 
если кто-то прочтет ему письмо вслух, он все-таки не поймет, о чем речь. Письмо 
предназначено не ему. В нем говорится о вещах, от него далеких, ему невнятных. 
Любой человек (в том числе он сам) казался Саше таким ребенком, не умеющим 
прочесть письмена из трещин на асфальте, или из мусора, уносимого зимним 
ветром, или из живописных абстракций. И самое большое, чего может достичь 
человек, – догадаться, что все это имеет значение, недоступное его мысли, так же 
как недоступна человеческой мысли бесконечность Вселенной (s. 57).

Poszukiwanie sensu w przypadkowych kombinacjach bohater realizuje także 
w rozmyślaniach nad wymową prac plastycznych, stając się z czasem prawdziwym 
znawcą malarstwa. 

To właśnie wystawa obrazów sprawia, że Sasza ulega pokusie i postanawia 
sprawdzić siebie w innym wariancie życia. Cykl portretów z jego twarzą pozbawia 
bohatera tożsamości. Czuje on, iż tylko przypadkowo jest tym, kim jest, równie 
realnie odczuwa swoje istnienie przedstawione na płótnach: strażaka, galernika, 
mordercy. Tylko układ przypadkowych, zdawałoby się, elementów decyduje o tym, 
która możliwość zaistnienia w świecie, będzie realizowana. 

Aleksander nie od razu pozwala zawładnąć sobą hiperrzeczywistości: ucieka 
z wystawy i nie kupuje żadnego obrazu.

Przemiana w prostego szofera dokonuje się przypadkowo (tzn. w wyniku 
pewnej nieodgadnionej kombinacji wydarzeń). Sasza kupuje czapkę, którą na 
portrecie nosił kierowca. Później przychodzi kolej na tanie papierosy i wreszcie 
– niebieską wołgę. 

Bohater zaczyna prowadzić podwójne życie. Nocna praca szofera nie przesłania 
mu jednak pierwotnej egzystencji. Sasza starannie oddziela swoje dwa światy, ale 
każdy z nich jest dlań równie rzeczywisty.

Он купил новый мобильник, самый дешевый. И его номер дал для связи своему 
работодателю. На шоферскую работу старый мобильник не брал, преображаясь 
в другого человека как можно полнее, оставаясь без связи с собой прежним. Он 
думал, что это может кончиться шизофренией, но думал как будто не о себе, как 
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будто это не его касалось, а какого-то другого, малознакомого человека, к которому 
он равнодушен (s. 69).
По утрам он отмывался под душем от своей второй жизни, истреблял ее запах 
и совершенно забывал о ней до вечера, так же как он не помнил о своей первой 
жизни за рулем синей „Волги” (s. 70).

Fakt, że Aleksander zrywa z widmową egzystencją i ostatecznie wraca do 
poprzedniego życia, diametralnie różni go od Sierioży. Wydaje się, że zaspoko-
iwszy swoją ciekawość oraz chęć przeciwstawienia się narzuconej przez los wersji 
egzystencji, Sasza zatęsknił do siebie prawdziwego. Spotkanie z fantomem – sobą 
innym, nie zdominowało jego istnienia. Decyzja o powrocie bez wątpienia wynika 
z mocnych korzeni, których bohater poprzedniej części opowieści był pozbawiony. 
Aleksander, jako jedyna postać ze znanych mi utworów Dołgopiat, posiada Dom. 
Dom – schronienie, bezpieczną przystań, pełną miłości i spokoju.

У них с женой был закрытый дом. Он представлял собой их внутреннее пространс-
тво, проникновение в которое ощущалось ими болезненно, как проникновение 
стального лезвия в тело. Дом как тело. Они редко приглашали гостей. Незваным 
могли и не открыть дверь (s. 60, podkr. moje – U.T.).
Дом – место, в котором не надо притворяться, делать вид, лицо. Можно ходить 
растрепанными, неприбранными, – это их друг в друге не раздражало. И сам дом 
был у них несколько не прибран, запущен, им это казалось даже мило. Они могли 
подолгу сидеть на кухне за чаем и молчать. Или разговаривать негромко. Они 
прекрасно чувствовали состояние друг друга, были друг к другу внимательны, 
были друг  другу нео бходимы (s. 61, podkr. moje – U.T.).

Sasza ż y w e  słowo, dające moc tworzenia, odnajduje w swoim Domu-
-mikrokosmosie, bliskość z żoną jest wytęsknioną przez Sieriożę i Grigorija 
(Architektura) komunikacją dusz, dla której warto żyć. 

Ostateczna decyzja Aleksandra o porzuceniu życia kierowcy zapada po od-
kryciu tajemnicy swej nocnej pasażerki. Samotna kobieta, która życie spędziła 
w przestrzeni wspomnień i widm (żałoba po poległym w Afganistanie narzeczo-
nym), rozpaczliwie próbuje stworzyć złudzenie domowego ciepła chroniącego 
przed zewnętrznym chaosem i mrokiem: „Он уже понял, догадался, что никто 
не ждал ее за светящимися окнами, она жила одна-одинешенька, и свет ос-
тавляла, как маяк, чтобы дом не казался покинутым, чтобы думали, – здесь 
люди” (s. 71).

Wydaje się, że pomimo zwodniczej atrakcyjności istnienia w płaszczyźnie sy-
mulakrów Sasza bezbłędnie potrafi  rozpoznać płynące zeń zagrożenie. Oderwanie 
od rzeczywistości symbolizowanej przez światło i twardy grunt (Znajomość) może 
skutkować utratą siebie, co najlepiej odzwierciedla obraz nocnej podróży: „Они 
летели по черной дороге, как по той черной дыре между жизнью и смертью, 
о которой помнят пережившие клиническую смерть...” (s. 69).

Światło Domu pozwala Aleksandrowi uporządkować chaos w swym wnętrzu 
i ratuje go przed wieczną tułaczką w nieznanej przestrzeni (los Sierioży). W utwo-
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rze potwierdza się zatem przekonanie Gastona Bachelarda o znaczącej roli Domu 
w zmaganiach jednostki z ciemnością – światem za progiem15. 

Można sądzić, że bohater nie porzuci nigdy swej żony i Domu, gdyż wie już, 
że tylko odwieczne wartości, takie jak miłość, zadomowienie i odpowiedzialność 
mają sens w przerażającym i skomplikowanym świecie, którym rządzą prawa, 
przez nikogo jeszcze nie odkryte.

Świat przedstawiony w analizowanych utworach Dołgopiat można określić jako 
rzeczywistość kłącza, gdyż w plątaninie rozmaitych wariantów istnienia i wcieleń 
ludzkich niezwykle trudno wyodrębnić granice realności i symulacji16. Poczucie 
przebywania w chaotycznej i heterogenicznej przestrzeni wyraża kończąca utwór 
refl eksja bohatera na temat własnej twarzy, czyli – tożsamości:

Мое лицо не только мне принадлежит [...] оно не только меня означает, если можно 
так выразиться. [...] Но когда встречаешься с собственным лицом, которое старше 
тебя на четыре сотни лет, это заставляет отнестись к своему лицу как к загадке, 
как к некоему символу, означающему что-то помимо того, что оно – я, Александр 
Андреевич, мальчиком занимавшийся боксом, обожавший цирк, театральные 
представления и картинки в альбомах. И меня не будет, а лицо – останется и будет 
значить что-то... (s. 72).

Przebywanie człowieka na ziemi musi więc pozostać zagadką, wieloznacz-
nym symbolem. Tylko Dom i znaczenia, które konotuje, stanowią wartość stałą 
i niezmienną, umożliwiającą odkrycie żywego słowa, zbliżającego człowieka do 
Boga w jego mocy twórczej, oraz osiągnięcie jedności z innym człowiekiem – ko-
munikacji dusz.

15 Filozof nazywa dom światem przeciw-ataków i pisze: „Wirginia Woolf podkreśla, że oświetlona 
izba jest jakby wyspą, wysepką światła w morzu ciemności – a w pamięci wspomnieniem, wyłuska-
nym spośród lat, przesłoniętych przez niepamięć. Osoby zgromadzone pod lampą mają poczucie, 
że tworzą gromadkę podobną do ludzi, którzy schronili się do jakiegoś dołu czy na wyspie: czują 
się sprzymierzeni przeciwko zewnętrznej płynności. Czyż można lepiej wyrazić prawdę, iż stanowią 
oni cząstkę sił domowego światła, zwróconego przeciwko odpartej ciemności?”. Zob. G. Bachelard, 
Wyobraźnia poetycka, tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, s. 316–317.

16 W opowiadaniu Drzwi (Дверь) Jelena Dołgopiat porównuje istnienie ludzkie do niezwykłego 
drzewa o wielu gałęziach, z których, w wyniku zaistniałych okoliczności, rozwija się tylko jedna: „Вы 
лишь один из многих, вариант, возможность, веточка того странного призрачного дерева, 
в котором только одна веточка и становится видимой, осуществляется”. Zob. Е. Долгопят, 
Дверь, [w:] eadem, Гардеробщик..., с. 141.
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В поисках живого слова. Проблема коммуникации 
в избранных рассказах Елены Долгопят

Резюме

В творчестве Елены Долгопят, слово играет значительную роль. Писательница 
анализирует его значение в процессе коммуникации и приходит к выводу, что 
лишь живое слово делает возможным настоящую коммуникацию, для которой 
стоит жить – коммуникацию душ. Для героев ее рассказов слова часто являются 
помехой в отношениях с другим человеком. Настоящее взаимопонимание не 
возможно без достижения внутреннего равновесия и решения, как и зачем жить 
в сложном и неоднозначном мире, в котором реальность на многих плоскостях 
путается с фикцией. Только тот, кто нашел свое место во Вселенной, сможет 
найти слово (универсальную ценность), позволяющее быть человеком, сущес-
твующим в диалоге с Другим. 


