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„Realizm chrześcijański” Władimira Kantora 
(nowela Śmierć emeryta)

„Absurdem jest żeśmy się urodzili, absurdem jest, że pomrzemy”.
J.P. Sartre

Władimir Karłowicz Kantor (ur. 30 marca 1945 roku), znany w świecie 
współczesny fi lozof, wybitny erudyta i utalentowany pisarz jest autorem prozy 
fi lozofi cznej1, trudnej i ambitnej, ciągle jeszcze torującej sobie drogę w ojczyźnie 
pisarza ku należnemu jej uznaniu. Autor stawia w niej pytania najważniejsze, bo 
zawsze dotyczące, najogólniej mówiąc, istoty egzystencji ludzkiej: treści i sensu życia 
i śmierci, struktury dobra i zła, źródeł ludzkiej godności i honoru, ethosu inteli-
genta i powinności tego ostatniego, które z racji jego pochodzenia na inteligencie 
ciągle spoczywają. W twórczości artystycznej utrzymanej zasadniczo w konwencji 
realizmu psychologicznego autor pozostaje wierny swej, jak mówi, „postawie fi lo-
zofi cznej” w sztuce, którą określa mianem „realizmu chrześcijańskiego”. Ten ostatni 
prozaik charakteryzuje w sposób następujący: twórca winien nie bać się widzieć 
Zła realności, Zła świata tego, jego problemów, opisywać je oraz próbować Złu 
zaradzić, mimo że ma świadomość, iż szczególnej nadziei na zwycięstwo Dobra 
być nie może. Chrystus został zwyciężony przez Zło na tym świecie, twierdzi 
autor, a obowiązkiem pisarza jest pozostać Mu wiernym w Jego, Chrystusowej 

1 W. Kantor, autor wielu dzieł naukowych i redaktor książkowej serii wydawniczej poświęconej 
historii rosyjskiej myśli, jest wysoko ceniony na Zachodzie i jako fi lozof, i jako pisarz. Dobitnym 
dowodem tej oceny było umieszczenie jego nazwiska (jedynego z Europy Wschodniej) wśród dwu-
dziestu pięciu najwybitniejszych myślicieli współczesnego świata na liście czasopisma „Le nouvel 
Observateur hors-sèrie”, opublikowanej w Paryżu w 2005 roku. W uzasadnieniu wyboru podkreślono 
między innymi, że Kantor jako pisarz kontynuuje tę tradycję prozy fi lozofi cznej, którą w Rosji tworzyli 
Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Mikołaj Bierdiajew, Władimir Sołowjow. Zob. o tym dokładniej: 
K. Pietrzycka-Bohosiewicz, Poza granicami postmodernizmu. Późny debiut Władimira Kantora 
(„cykl autobiografi czny”), [w:] Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, Collegium Columbinum, 
Kraków 2007. Zob. także: Московский текст: Традиция философской прозы, [w:] В. Кантор, 
Смерть пенсионера. Повесть, роман, рассказ, Москва 2010, с. 5–18.
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przegranej2. Kantor dodaje, że „realizm chrześcijański” nie jest w niczym podobny 
ani do realizmu dokumentalnego czy naturalizmu, ani do protokołu policyjnego. 
Nie przypomina również „koszmarów postmodernistów”, które, zdaniem pisarza, 
wywodzą się z „fi lmów grozy” i do realności nie mają żadnego odniesienia.

W „realizmie chrześcijańskim” przedstawiającym Zło i biedę pisarz uwzględnia 
jednak obecność i działanie „światów innych”. Uważa, że źródłem tragizmu ludzkiej 
egzystencji jest sam człowiek, który nie dojrzał jeszcze do tego, by przyjąć bądź 
Słowo Boże, bądź cywilizacyjne zasady uczłowieczenia. Takie rozumienie świata 
uwzględnia wertykalną drogę do Boga jako cel najwyższy, ku któremu zmierzanie 
jest możliwe, lecz człowiek nie chce nią podążać3.

Nowe opowiadanie Kantora pt. Śmierć emeryta (Смерть пенсионера, 2010)4, 
proste i przez to zapewne tak wstrząsające, ma atmosferę mroczną, gęstą i najbar-
dziej pesymistyczną ze wszystkich utworów pisarza. Traktuje bowiem o samotnej 
śmierci wyjątkowego człowieka i wybitnego uczonego, który nie odnalazł już w sobie 
odwagi „być” w nowej, postsowieckiej cywilizacji „drapieżnego hominida”, typowi 
człowieka przychodzącego na zmianę istocie zwanej homo sovieticus. 

Temat starości, odrzucenia przez bliskich i społeczeństwo ludzi, którzy kończą 
już swą pracowitą drogę życia, to problem niełatwy w wielu krajach, ale w Rosji 
szczególnie trudny, gdyż stosunek państwa i jego obywateli do ludzi starych i bez-
radnych jest tu nad wyraz bezduszny i okrutny. Opowiadanie jest tedy zarazem 
precyzyjnym opisem wszechobecnego zwyrodnienia moralnego współczesnego 
człowieka i co za tym idzie, społeczeństwa zdegenerowanego do tego stopnia, że 
skrajnie odczłowieczonego. Marina Zagidullina napisze: „Рассказ Владимира 
Кантора подобен кафкианским безнадежностям. Он ни к чему не призывает. 
Он просто повествует о всеобщем нравственном уродстве”5.

Fabuła krótkiego opowiadania rozgrywa się w takiej samej przestrzeni, w której 
zawsze znajdują swój locus historie opowiadane przez prozaika – we współczesnej 
Moskwie-Molochu, mieście śmiertelnie niebezpiecznym i niechętnym człowieko-
wi6. Aurę lęku i poczucia zupełnej bezradności bohatera, jednego przecież z wielu 
niebogatych mieszkańców metropolii, buduje Kantor od pierwszej stronicy utworu, 

2 Zob. także: K. Pietrzycka-Bohosiewicz, „Istność bezimienna, jestestwo bezprzedmiotowe...”. 
O bohaterze powieści Władimira Kantora „Krokodyl”, „Slavia Orientalis” 2003, nr 3, s. 360.

3 Termin „realizm chrześcijański” należy do samego autora. Wyjaśniam znaczenie owego terminu 
na podstawie rozmów z twórcą i korespondencji e-mailowej skierowanej do mnie.

4 Pierwszy wariant utworu powstał w r. 2008 i ukazał się w internetowej wersji czasopisma 
„Zwiezda” 2008, № 10, zaś edycja książkowa ukazała się w 2010 r. Opowiadanie zostało zamieszczone 
w obszernym zbiorze utworów W. Kantora, noszącym właśnie tytuł analizowanej noweli. Pełny adres 
bibliografi czny tomu podaję w przypisie 7.

5 М. Загидуллина, Самая страшная смерть. О том, как тяжело быть пенсионером, 
„Независимая газета” 12 IV 2008, с. 8.

6 Różne części Moskwy są miejscami zdarzeń wszystkich utworów pisarza. Autor, jak sam 
mówi, lubi umieszczać akcje swoich tekstów w miejscach, które dobrze zna: miejscu dzieciństwa, 
zamieszkania, tam, gdzie mieszkali jego znajomi lub kochane przezeń kobiety.
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by w ciągu dalszym potęgować ją i doprowadzić do apogeum – mistycznej niemal 
grozy istnienia. Główny bohater i zarazem medium narracyjne, Paweł Gałachow, 
już na samym początku noweli o mało nie zostaje zabity przez luksusowy samo-
chód „nowego Rosjanina”: „Машина, шедшая вдали прибавила скорость [...] 
и промчалась, почти вплотную к тротуару, словно пытаясь сшибить его. [...] 
Что хотел этот шофер? Неужели вправду убить? За что?” (s. 407–408)7.

Sama zaś akcja opowiadania, zamykająca się w jednym, ostatnim dniu życia 
głównej postaci utworu, umiejscowiona we włączonym fragmencie spacjalnym – 
pokoju bohatera – zawiera kilku zaledwie zdarzeń, a właściwie bezsilnych prób 
podniesienia się z łóżka samotnego, starego, chorego człowieka, usiłującego do-
pełznąć jakoś do toalety. Linearny tok akcji, zachowującej klasyczne trzy jedności, 
przerywany jest inwersjami czasowymi, złożonymi z krótkich faz czasu, wypeł-
nionych zdarzeniami z przeszłości bohatera, niejednokrotnie zdawać by się mogło 
– nieistotnymi, ale za sprawą talentu pisarza malującymi pełny obraz postaci. Tło 
owego obrazu stanowi opis i zarazem diagnoza śmiertelnej choroby społeczeństwa. 
Taka struktura opowiadania pozwala w pełni odpowiedzieć na wiele „przeklętych 
pytań” niezmiennie nurtujących autora, który zawsze w swych utworach, wedle 
słów Lwa Anninskiego, „prowadzi z życiem spór fi lozofi czny”..

Paweł Gałachow, 67-letni emerytowany profesor, wybitny uczony, różni się 
zdecydowanie od bohaterów-inteligentów z wcześniejszych utworów Kantora, postaci 
naznaczonych ucieczką przed życiem, odpowiedzialnością i przed możliwością doko-
nania jakiegokolwiek wyboru z bogatej różnorodności dróg i rozwiązań. Gałachow 
nie gubi się w meandrach życia, nie trwa bez wyznaczonego kierunku8. Odpowiedź 
na pytanie o własną tożsamość dawno już zna i sądzi, że w „Złotej Księdze” Historii 
zapisał kilka pięknych wersów, bowiem życie profesora, aż do emerytury, a ściślej do 
śmierci Daszy, kobiety dla niego najważniejszej, było w pełni świadome i ukierun-
kowane. Samookreślając się w jego toku i rozwijając od jednego „obrazu siebie do 
drugiego”, a więc w realizacji swojej indywidualnej historii – swojego osobistego „do” 
i „po” – zawsze, jak na inteligenta przystało, identyfi kował się z drugim człowiekiem9, 
żył wobec niego („О себе не думал, думал, что сам всем обязан [...]”). Potrafi ł więc 
sprostać trudnemu duchowemu zadaniu odnalezienia siebie w świecie, wierności 
sobie jako wierności wielu kulturowym sensom, jako spadkobiercy dziedzictwa 
kulturowego. Takie spełnianie życia, według Kantora, jest właśnie podstawą życia 
świadomego i odpowiedzialnego10. Gałachow spełnił się jako uczony: był autorem 
dwudziestu znakomitych książek naukowych, uwielbianym i szanowanym przez 

7 Ten i pozostałe fragmenty utworu cytuję za wydaniem: В. Кантор, Смерть пенсионера. 
Повесть, роман, рассказ, Москва 2010. Numery stronic podaję w nawiasie.

8 Zob. K. Pietrzycka-Bohosiewicz, „Istność...”, s. 355 i in.
9 Zob. В. Калмыкова, Личность и ее соседи в арабесках истории, „Toronto Slavic Quarterly”, 

Academic Electronic Journal in Slavic Studies, p. 4–5, [na stronie intrenetowej: http://www.utoronto.
ca/tsq/27/kalmykova27..shtml, data odwiedzin: 4.11.2009].

10 Zob. ibidem, s. 4.
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studentów wykładowcą i mistrzem wielu pokoleń młodych naukowców. W zgo-
dzie z własnym sumieniem odszedł na emeryturę, mimo że doskonale wiedział, iż 
przeżyć za nią nie sposób: „Но он просто почувствовал, что ресурс исчерпан. 
Трудно выдержать путь до университета. Трудно держать внимание аудитории. 
А главное – все это стало неинтересно”11.

Dominującymi cechami osobowości głównego bohatera były odpowiedzialność 
i zdolność obdarowywania innych uczuciem. Mógł się realizować wobec tego we 
wszystkich sferach życia. Trudną, pełną wyrzeczeń rolę ojca wypełniał Gałachow 
z poczuciem odpowiedzialności, ale też miłości, którą szczodrze obdarzał swoje 
dzieci. Dzieci wyrosły i przy aktywnej pomocy ojca zdobyły wykształcenie, sty-
pendia zagraniczne i dobrze płatne posady. Dla młodszego o piętnaście lat brata, 
Cezariusa, był Gałachow od dzieciństwa obrońcą i opiekunem, później dbał o jego 
edukację i dalszą karierę. Troszczył się też o starego ojca: odwiedzał go w szpitalu 
i łożył ze swej niewielkiej profesorskiej pensji, później zaś żebraczej emerytury na 
jego leczenie. Życie profesora, zgodne z kodeksem honoru i poczuciem odpowie-
dzialności, zdawać by się mogło, powinno być rękojmią śmierci godnej, śmierci 
wśród swoich bliskich. 

Mikołaj Fiodorow, rosyjski fi lozof, o którym nie na darmo myśli Gałachow 
w ostatnim dniu swego życia, mówił o powszechnym braterstwie jako o idei dla 
ludzkości najważniejszej, bo stanowiącej jedyny ratunek przed tragizmem istnienia 
dla każdego człowieka oddzielnie i całej ludzkości. Braterstwo wszystkich ze wszyst-
kimi we wspólnej walce z sieroctwem i śmiercią było dla fi lozofa podstawowym 
obowiązkiem moralnym wszystkich pokoleń. Moskiewski Sokrates z niepokojem 
konstatował jednak fakt powszechnej obcości wśród ludzi: dalecy od braterskich 
więzi są ludzie niespokrewnieni, ale najbardziej obcy są dla siebie krewni. O tym 
ostatnim, od czasu przejścia na emeryturę, boleśnie przekonał się profesor Gałachow. 
Uświadomił sobie też moc fatalnego mechanizmu psychologiczno-społecznego: 
czym człowiek więcej daje miłości i potrzebuje jej, tym mniej otrzymuje od ota-
czających go ludzi12. Zrozumiał też, że zdejmowanie odpowiedzialności z innych 
i branie jej na siebie, wcześniej czy później, sprowadza na człowieka cierpienia, 
upokorzenia i czyni zeń ich swoistego zakładnika moralnego, tracącego ciągle 
cząstki wolności. Tak właśnie stało się w życiu bohatera. Córka Gałachowa, dzięki 
usilnym staraniom ojca wyjechała na studia doktoranckie do Szwecji, tam wyszła 
za mąż i urodziła dziecko. Kontakty ze starym ojcem ograniczyła do rzadkich te-
lefonów i „тогда бывала ласкoва”, syn zaś, od kiedy dorobił się majątku, dla ojca 
czasu nie miał, nie odwiedzał go, nie telefonował, a w odpowiedzi na jego telefony 
obiecywał oddzwonić:

11 М. Загидуллина, Самая страшная..., с. 1.
12 Zob. К. Баршт, Тонкая ветка, а на ней сидит птица. Размышления о теме смерти 

в русской литературе, „TSQ” № 29, с. 11 [na stronie internetowej: http://www.utoronto.ca/tsq/28/
barsht28.shtml, data odwiedzin: 4.11.2009].
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И ни разу не перезвонил. Павел и сам перестал ему звонить. Его звонки были 
похожи на вымаливание милости, а он и впрямь порой с ужасом воображал такую 
возможность (s. 417). 

И унизительное чувство беспомощности, в которой он оказался, рождало 
обиду (s. 416). 

Brat Cezarius natomiast, milioner, właściciel kilku apartamentów w Londynie 
i Moskwie, bezceremonialnie żądał od Gałachowa, by ten płacił ogromną, jak na 
profesorską pensję, a później wyższą niż emerytura, sumę za leczenie ojca, ale przede 
wszystkim szukał wszelkich sposobów, by upokarzać starszego brata. Cezarius:

Вначале, приглашая к себе, дверь не открывал. А потом, не извиняясь, говорил, 
что ему было некогда [...]. Ужасное ощущение – стояние перед запертой дверью, 
в которую записка даже не всунута, что, мол, приду тогда-то. А потом и вовсе 
перестал приглашать (s. 434). 

Patologiczny rozpad więzi i obcość przybrały w tej i innych rodzinach taki 
rozmiar, że ludzki kontakt między najbliższymi nawet krewnymi stał się już zu-
pełnie niemożliwy. 

Przed atakującą bohatera swym banalnym złem realnością oraz innym jeszcze 
osaczeniem – fi zjologią starzejącego się ciała osłaniało profesora głębokie uczucie 
– miłość do Daszy, młodszej odeń o trzydzieści lat kobiety, która przez dziesięć 
ostatnich lat była jego żoną, przyjaciółką i kochanką, a gdy profesorowi po wielu 
latach perfekcyjnego wykonywania zawodu przyznano emeryturę w wysokości 
odpowiadającej pięćdziesięciu dolarom, jej praca na dodatkowych etatach pozwoliła 
na materialną egzystencję obojga na poziomie wyższym nieco niż bezdomnych. 
Niski status materialny nie przerażał wówczas bohatera: dawał prawdziwe uczucie 
i był nim obdarowywany.

Галахов позволял себе шуточные, хотя и правдивые рассказы, как иностранные 
коллеги приходили в ужас, что в месяц он получает триста долларов, спрашивая 
даже настоящий ли он профессор. Он смеялся [...] Даша довольно долго смеялась 
вместе с ним (s. 429). 

Niestraszne mu były nawet moskiewskie ulice pełne agresywnych chuliganów 
i opryszków. Po przedwczesnej śmierci Daszy, której faktu zresztą bohater nie przyjął 
do wiadomości, tworząc mit o wyjeździe ukochanej do Stanów Zjednoczonych, 
Paweł nagle dostrzegł piekło otaczającej rzeczywistości i co najtragiczniejsze – 
musiał zmierzyć się z bezgraniczną samotnością. Nie miał już przy sobie nikogo, 
komu mógłby ofi arować własne „ja”, wobec tego nawet ono traci dlań znaczenie. 
Profesorowi realność, w której przyszło mu żyć samotnie, jawi się teraz nie tylko 
jako pozbawiona sensu, ale też nadzwyczaj drapieżna i wroga. Jej absurdalność 
i okrucieństwo sprawia, że bohater, pozbawiony jakiegokolwiek oparcia na tym 
świecie, podaje w wątpliwość wszystkie wartości i zasady, wokół których dotąd 
budowało się jego istnienie. W konsekwencji staje się, wedle określenia Jeana Paula 

„Realizm chrześcijański” Władimira Kantora (nowela „Śmierć emeryta”)
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Sartre’a, „uwięziony w egzystencji”: „И сейчас, лежа в постели, он чувствовал, 
как его давит невнятница прожитой им жизни” (s. 415). 

Gałachow ma teraz ponadto pełną świadomość, że jest mieszkańcem ziemi 
niedającej się zamieszkiwać. W dziwnym, zatomizowanym tworze, istniejącym 
z am i a s t  społeczeństwa, znikły wszystkie wartości, rządzi siła prymitywnego 
człowieka i pieniądza. Młode pokolenia chcą jak najszybciej uwolnić się od starych 
rodziców, reliktu dawnej epoki. W opętanej pogoni za karierą i nowym idolem 
– pieniądzem rodzice stanowią dla nich uciążliwy balast, którego trzeba pozbyć 
się jak najszybciej. System szowinizmu pokoleniowego potęguje administracja 
państwowa upokarzająca i zniewalająca emerytów nędzą dopóty, dopóki nie umrą. 
Dla urzędów państwowych emeryci są zaledwie zniszczonym materiałem ludzkim, 
więcej jeszcze – śmieciem. Drapieżni hominidzi, myśli z przerażeniem bohater, 
usadowili się we wszystkich warstwach społeczeństwa, począwszy od pewnych swej 
bezkarności „nowych Rosjan”, najeżdżających swymi luksusowymi samochodami 
ot tak, dla zabawy na starego człowieka, brato- i ojcobójców, zabijających swych 
najbliższych okrutną obojętnością. Opryskliwych, niedouczonych lekarzy pełnych 
pogardy dla drugiego człowieka, którzy nie zechcą leczyć bezdomnych, ale też nie 
zapewnią opieki emerytowanemu profesorowi. 

Na wyższych szczeblach urzędniczej machiny jest jeszcze gorzej. Gałachow 
dostrzega cechy „drapieżnego hominida” w ministrze oświaty, który, zmniejszając 
fundusze na rozwój nauki i redukując nieustannie liczbę godzin z literatury w szko-
łach i na uczelniach, z premedytacją niszczy humanistykę; w ministrze zdrowia, 
wyznaczającym seniorom tak zwany „okres dożycia”, po którym emeryt, jeśli chce 
być uznany za człowieka przyzwoitego, powinien umrzeć. („Но вам полагается срок 
дожития, вот и старайтесь его прожить” – powie do Gałachowa urzędniczka). 

Lokalni, moskiewscy urzędnicy za szczególnie wydajny instrument gospodarczy 
traktują drogę do zakładu emerytalnego – oblodzoną jezdnię, bez oznakowanego 
przejścia dla pieszych, po której pędzą samochody. Stanowi ona wstępną próbę 
życia i śmierci, której poddany zostaje stary, niedołężny człowiek, by móc starać się 
o emeryturę. Ten, który przy pokonywaniu jezdni zostanie zabity przez samochód 
– przysłuży się o wiele bardziej gospodarce państwowej, ponieważ, jak z goryczą 
zauważa bohater, znika człowiek, znika problem emerytury. Następne próby są 
nie mniej trudne: ogromna kolejka zdesperowanych, starych, słabych ludzi przed 
drzwiami urzędniczego pokoju, w której trzeba odczekać kilkadziesiąt godzin; buta, 
cynizm, pogarda i wszechmoc urzędników decydujących o losie „zużytego materiału” 
ludzkiego wedle własnego kaprysu. System emerytalny w Rosji Kantor ukazuje jako, 
wedle określenia Barszta, „fabrykę śmierci”, a społeczeństwo, jako zbiór „dzikusów-
ludojadów”, podobnych do jednego z afrykańskich plemion „pożerających” swoich 
starców. Dawno umarła już w nim odwieczna, rosyjska idea współczucia i współ-
odczuwania. „Człowiek nie może żyć, czując się nie bardziej znaczący niż rzecz”13, 

13 E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, tłum. J. Karłowski, REBIS, Poznań 1998, s. 17.
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a zatem, zdaje się mówić prozaik, społeczeństwo, które cierpi na nieuleczalną atrofi ę 
tego, co ludzkie w człowieku, jest skazane na niechybną zagładę. 

Idea Fiodorowa odwróciła się tedy w swoje przeciwieństwo. Nie ma brater-
stwa, nie ma wspólnoty ludzkiej, nie ma wobec tego społeczeństwa. W otchłani 
powszechnej samotności każdy ginie sam na sam ze swoją chorobą, starością, 
głodem i w pełnym zapomnieniu14. W nowym postradzieckim społeczeństwie 
dokonuje się Fiodorowowski akt śmierci prawdziwej.

Dopiero po śmierci Daszy Gałachow uświadomił sobie kruchość ludzkiego 
życia i poczuł nieustanne, narastające zagrożenie. Lęk i głęboka samotność wypeł-
niające każdy jego dzień pozwoliły mu w pełni zrozumieć istotę Heideggerowskiego 
„bycia ku śmierci”. Ratunkiem dla bohatera na krótki tylko czas stała się Augusta, 
bezdomna, niemłoda suczka, jedyna istota, która potrzebowała od niego opieki 
i czułości. Suczka sama odnalazła go w parku, później zaś poszła za nim do domu. 
Bezdomny pies i porzucony przez bliskich stary człowiek, bardziej niż jedzenia, 
jednakowo mocno pragnęli czyjejś obecności i ludzkiego ciepła. Opieką nad psem 
Gałachow usiłował nadać minimum sensu swojemu życiu. Wskrzesiła ona w pro-
fesorze poczucie odpowiedzialności i namiastkę dawnej aktywności. Dni wypełniał 
teraz długimi spacerami z suczką, karmieniem jej, a psia absolutna miłość uwalniała 
Gałachowa od poczucia bezmiaru samotności. 

Zaginięcie suczki odbiera profesorowi ostatni punkt oparcia. Rozpacz i jeszcze 
mocniej odczuwana samotność pustoszy duszę Pawła i rodzi w nim zwątpienie, to 
zaś oznacza dezintegrację jego osobowości. Neguje przeto Nietzscheańską teorię 
„wiecznego powrotu” na rzecz egzystencjalnej świadomości, że życie jego zamknęło 
się w cyklu drogi od nicości do nicości. Wydaje się mu teraz, że w jego istnieniu nie 
było naprawdę nic stałego, a wszystkie jego dokonania stanowiły tylko chwilowe, 
nietrwałe realizacje bytu. Niezmienny okazuje się jedynie powrót do niebytu, wiecz-
na droga, którą musi przejść każdy człowiek. Towarzyszy mu w niej samotność, 
niepewność i upokarzające poczucie własnej bezsilności. W tym obcym świecie, 
który go otacza, wszyscy: „заняты сиюминутным, словно не понимая, что 
скоро умрут” (s. 435). Tuż przed śmiercią bohater zrozumiał wreszcie przyczynę 
swej klęski w zmaganiach z życiem: otóż okazało się, że nie miał odpowiedniego 
oręża do walki ze złem we współczesnym, rozpadającym się świecie, w którym dla 
uczonego-humanisty miejsca nie przewidziano. W symbolicznym śnie-majaczeniu 
Gałachowa złu całego świata kryjącemu się za drzwiami drugiego pokoju profesor 
mógł przeciwstawić tylko książki, te zaś przed niczym już nie obronią. 

Śmierć Gałachowa rozwiązująca akcję utworu wydaje się odmową jego udziału 
w infernalnej rzeczywistości, wyjałowionej z uczucia i pełnej moralnych potwo-
rów. Staje się też uwolnieniem od upokarzającego ubezwłasnowolnienia fi zjologią 
starczego ciała. Tę ostatnią autor ukazuje nadzwyczaj dokładnie, niemal natura-
listycznie, nasycając opis mnogością detalu. Nadaje w ten sposób wielu scenom 

14 Zob. K. Баршт, Тонкая..., с. 12.

„Realizm chrześcijański” Władimira Kantora (nowela „Śmierć emeryta”)
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przygniatający nastrój, z którego trywialności inaczej, jak odejściem w śmierć, 
bohater wyzwolić się nie może.

Epilog noweli, choć utrzymany w konwencji surowego realizmu, otwiera przed 
czytelnikiem „światy inne”, gdyż zgodnie z ideą „realizmu chrześcijańskiego” wy-
znawaną przez prozaika „śmierć nie jest końcem wszystkiego”15. Dusza Gałachowa, 
uwolniona od nieznośnego bagażu ciała, przez czterdzieści dni błądzi jeszcze po 
Ziemi, patrząc z góry, w sensie dosłownym i metaforycznym, na krzątaninę ludzi 
wokół własnych miałkich spraw, którą przywykli oni nazywać życiem. Obserwuje 
profesor i ze smutną Czechowowską ironią opisuje swój nader skromny pogrzeb, 
na który nie przyszedł nikt z jego rodziny: ani syn, ani brat, ani ojciec; słucha 
pełnych hipokryzji mów pogrzebowych kilku zaledwie dawnych kolegów z pracy, 
którzy zechcieli towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Życie jego jest skończone, lecz 
i s tn ienie  ciągle trwa: z Daszą spotkał się w niebie. 

„Христианский реализм” Владимира Кантора.
(рассказ Смерть пенсионера) 

Резюме

Настоящая статья посвящается характеристике философской позиции в ис-
кусстве знаменитого современного философа и писателя Владмира Кантора, 
именуемой прозаиком „христианским реализмом”. Суть этого понятия Кантор 
определяет следующим способом: „христианский реализм” не боится увидеть 
Зло реальности, Зло мира сего, его проблемы и беду, но он не имеет связи с до-
кументальным реализмом, натурализмом или полицейским протоколом. Это 
также не „кошмары” постмодернистов, которые, как считает прозаик, вышли 
из „фильмов ужасов”, и к реальности отношения не имеют. В „христианском 
реализме” точное изображение реальности, но учитывающее присутствие 
и действие на земле миров иных. Проблемы коренятся в самой сущности чело-
века еще не восприняшего либо Божественное слово, либо цивилизационные 
законы очеловечения. 

Полной экземплификацией философской позиции Кантора является его 
рассказ Смерть пенсионера (2010), который подвергается в статье анализу.

15 Autorem maksymy „Śmierć nie jest końcem wszystkiego” (Laetum non omnia) jest Propercjusz, 
poeta rzymski, ok. 50–ok. 15 r. p.n.e. Twórczość jego, szczególnie popularna w Polsce w okresie 
odrodzenia, była inspiracją dla wielu poetów, m.in. J. Kochanowskiego.


